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informacj� KRUS� dla os� prowadz�cych pozarolnicz� dzia�alno��gospodarcz� :<br
/></p><p align="center" /><b /> <br /></b></p><p align="center"><b>Informacja wa�na dla
os� prowadz�cych pozarolnicz� dzia�alno��gospodarcz�</b></p> <p><b> </b></p>
<p>Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo�ecznego uprzejmie przypomina o�zbli�aj�cym
si�terminie na�z�o�enie Kasie za�wiadczenia albo o�wiadczenia dotycz�cego rocznej
kwoty granicznej podatku dochodowego od�przychod� z�pozarolniczej dzia�alno�ci
gospodarczej.</p> <p>W my�l przepisu art. 5a ustawy z�dnia 20 grudnia 1990 r.
o�ubezpieczeniu spo�ecznym rolnik� (tekst jednolity dz.�U. z�2013 r., poz. 1403, z�p�.
zm.) rolnik kontynuuj�cy podleganie ubezpieczeniu spo�ecznemu rolnik� przy r�noczesnym
prowadzeniu pozarolniczej dzia�alno��gospodarczej zobowi�zany jest do�dnia 31
maja�z�o�y�Kasie za�wiadczenie albo o�wiadczenie, �e�nie zosta�a przekroczona
roczna kwota graniczna podatku dochodowego od�przychod� z�pozarolniczej dzia�alno�ci
gospodarczej. Kwota graniczna za�2013 r. wynosi 3092 z�.</p> <p>W sytuacjach, gdy:</p>
<ul> <li>kwota nale�nego podatku
od�przychod� z�pozarolniczej dzia�alno�ci
gospodarczej�
przekroczy�a roczn� kwot�graniczn� za�2013 r. ,</li> <li>w ustawowym
terminie do�31
maja 2014 r. nie zostanie z�o�one w�Kasie stosowne za�wiadczenie lub
o�wiadczenie, </li> </ul> <p>ubezpieczenie spo�eczne rolnik� ustanie z�dniem,
do�kt�ego�osoba zainteresowana by�a zobowi�zana z�o�y�powy�sze za�wiadczenie,
tj.�31 maja 2014 r.</p> <p>W zwi�zku z�tym, �e�termin 31 maja w�bie��cym roku
przypada w�sobot� Kasa wyja�nia, �e�zgodnie z�przepisem art. 57 ��4 Kodeksu
post�owania administracyjnego, je�eli koniec terminu przypada na�dzie�ustawowo wolny
od�pracy, za�ostatni dzie�terminu uwa�a si�najbli�szy nast�ny dzie�powszedni.
</p><p>Przepisy k.p.a. nie wymieniaj� jednak dn.�wolnych od�pracy. Ustawa z�dnia 18
stycznia 1951 r. o�dniach wolnych od�pracy, w�katalogu dn.�wolnych od�pracy, nie
wymienia soboty. </p><p>Wobec powy�szego fakt, i� w�bie��cym roku termin
na�z�o�enie za�wiadczenia lub o�wiadczenia, �e�nie zosta�a przekroczona roczna kwota
graniczna podatku dochodowego, okre�lony ustawowo na�31 maja, przypada w�sobot�nie
jest podstaw� do�jego przesuni�ia na�najbli�szy dzie�powszedni. </p><p>Dodatkowo
Kasa pragnie poinformowa� �e�termin na�z�o�enie ww. za�wiadczenia lub o�wiadczenia
mo�e zosta� zgodnie z�przepisem art. 5a ust. 7�ustawy o�ubezpieczeniu spo�ecznym
rolnik�, przywr�ony wy��cznie na�wniosek osoby zainteresowanej, je�eli rolnik ten lub
domownik udowodni, �e�niezachowanie terminu nast�pi�o jedynie wskutek
zdarze�losowych. </p><p>�</p> <p align="right"><i>Informacja pozyskana za
po�rednictwem OR KRUS w Bydgoszczy</i></p>
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