
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

telefon: +48 22 250 01 18, e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, 13 września 2022 r.

Znak sprawy: DOS.op.058.7.2022

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: interpelacji nr 35506 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania rewaloryzacji 
emerytur i rent rolniczych

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 35506 Posłów Jarosława Rzepy, Zbigniewa Ziejewskiego 

i Stefana Krajewskiego, przedkładam następujące wyjaśnienia:

Organem rentowym odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń z rolniczego ubezpieczenia 

jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która z kwoty świadczenia emerytalno-

rentowego potrąca zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne 

na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady 

ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% świadczenia (jak do końca 2021 r.), ale 

w całości potrącana jest z kwoty świadczenia (przed 1.01.2022 r. składka w kwocie równej 

7,75% pobierana była z zaliczki na podatek dochodowy).

Kwota wolna od podatku podwyższona została do 30.000 zł, a roczna kwota zmniejszająca 

podatek – do 5.100 zł (w konsekwencji miesięczna kwota wzrosła z 43,76 zł do 425 zł), co 
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powoduje, że z emerytur i rent w wysokości nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie zaliczka 

na podatek dochodowy wynosi „0 zł” - jeżeli świadczeniobiorca nie złożył wniosku 

o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. 

Emerytom i rencistom, którzy złożyli taki wniosek, na podstawie rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru 

i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 28) od lutego br. (z uwzględnieniem rozliczenia zaliczki za 

styczeń) KRUS ograniczał zaliczkę na podatek dochodowy do kwoty zaliczki ustalonej wg 

zasad obowiązujących w 2021 r. 

Od dnia 1 lipca br. – w związku z kolejną zmianą przepisów podatkowych i obniżeniem stopy 

podatku do poziomu 12% oraz kwoty zmniejszającej podatek do 300 zł miesięcznie, 

odstąpiono od stosowania ww. ograniczenia.

Wobec powyższego od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka 

na podatek dochodowy obliczona zarówno wg zasad obowiązujących w podnoszonych 

w interpelacji miesiącach: w styczniu, lutym i marcu br., jak i po tych miesiącach oraz po 

zmianie przepisów od lipca - wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się 

w kwocie wolnej od podatku. Nie dotyczy to osób pobierających świadczenia z dwóch 

organów rentowych (np. z KRUS i ZUS), które w jednym z organów złożyły wniosek 

o niepomniejszanie zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek (w celu 

uniknięcia stosowania dwóch kwot zmniejszających podatek i niedopłaty podatku 

w rozliczeniu rocznym). Organ rentowy, w którym świadczeniobiorca złożył wniosek 

o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, od lutego (z uwzględnieniem rozliczenia 

zaliczki za styczeń) potrącał zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie równej kwocie 

zaliczki potrącanej w 2021 r., a od 1 lipca potrąca w kwocie równej 12% świadczenia. 

Według stanu na lipiec 2022 r. Kasa obliczała zaliczkę na podatek dochodowy bez 

pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek dla ok. 24 tys. osób.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

wątpliwości w indywidualnych przypadkach są na bieżąco wyjaśniane bezpośrednio w 

terenowych jednostkach organizacyjnych KRUS.

Ponadto pragnę poinformować, że obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace, które mają 

m.in. na celu realizację postulatów świadczeniobiorców w zakresie waloryzacji świadczeń 

emerytalno-rentowych rolniczych. Niebawem projekt ustawy regulującej powyższe kwestie 

zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.



Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Gembicka
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

(1) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 933);

(2) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 1128 ze zm.);

(3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.);

(4) ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).

Do wiadomości: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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