Składki na ubezpieczenie społeczne rolników - wymiar składek, terminy ich opłacania

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje,
że składki na ubezpieczenie społeczne rolników , niezależnie od rodzaju ubezpieczenia
(z mocy ustawy czy na wniosek) opłacane są kwartalnie. Termin ich płatności przypada na
ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału tj.;
- 31 stycznia za I kwartał
- 30 kwietnia za II kwartał
- 31 lipca za III kwartał
- 31 października za IV kwartał
Płatnicy składek, którzy z powodu nieregularnego wpływu dochodów, nie są w stanie
terminowo opłacić należnych składek, mogą dokonywać częściowych przedpłat w taki
sposób, aby łączna kwota dokonanych wpłat pokryła pełną wysokość składki w
obowiązującym do zapłaty terminie. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
dopuszcza również możliwość dokonywania potrąceń wypłacanych świadczeń
przysługujących rolnikowi, na poczet zaległych składek, do opłacania których jest
zobowiązany.
Aktualny wymiar składki na ubezpieczenie społeczne rolników można sprawdzić na stronie
internetowej :
http://www.krus.gov.pl
Dla ułatwienia opłacania składek na ubezpieczenie jednostki organizacyjne KRUS przesyłają
płatnikom druki przekazów z wymiarem należnych do opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne rolników. Natomiast brak z KRUS druku przekazu ( polecenia przelewu/wpłaty
gotówkowej) lub nieznajomość aktualnej wysokości składki nie zwalnia z obowiązku
terminowego płacenia składek. Wówczas płatnik składek dokonuje wpłaty na rachunek
właściwej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS.
Wpłata realizowana zarówno poprzez przelew elektroniczny jak i na podstawie wpłaty
gotówkowej powinna dotyczyć jednego płatnika i w polu „tytułem” powinna zawierać między
innymi takie dane jak:
- imię i nazwisko osoby ubezpieczonej/ osób ubezpieczonych
- rodzaj ubezpieczenia (społeczne rolników lub zdrowotne),
- okresu jakiego dotyczy wpłata
WAŻNE!!! Nie należy łączyć na jednym przekazie wpłat za ubezpieczenie społeczne
rolników z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Nieopłacenie składek w ustawowym terminie skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Odsetki liczone są za każdy
dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności, aż do dnia
dokonania zapłaty włącznie. Stopę procentową odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów,
a obwieszczenie w tej sprawie publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej
polskiej „monitor Polski” – docelowy adres:
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/tabele-stawek-odsetek-za-zwloke-odzaleglosci-podatkowych/stawka-podstawowa1
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