
Łowicz, dnia 23.01.2020 r.

L.dz. ,2020

Zmiany stawek ubezpieczeniowych dla księży
w ZUS od l stycznia 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r w sprawie
wysokości minimahiego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. póz. 1778),

. najniższe wynagrodzenie od dnia l stycznia 2020 r. wynosi 2.600,00 zł.

W związku z tym od l stycznia 2020 r. opłacamy wszystkie składki na ZUS na

przyznany indywidualny rachunek składkowy w wymiarze miesięcznym

w wysokości: 449,48 zł (bez chorobowego 385,78 zł)

(podana kwota uwzględnia wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe
obowiązującej do 31.03.2020 roku.)

Uwaga:

Ze składki na ubezpieczenie zdrowotiie: 9% = 234 zł. odpisujemy od podatku w
Urzędzie Skarbowym kwotę 7,75%, czyli 201, 50 zł., natomiast kwotę 1,25%, czyli 32, 50 zł.
płacimy z własnych pieniędzy.

Księża pracujący w różnych instytucjach, jeśli nie osiągają minimalnego
wynagrodzenia, tzn. 2. 600,00 zł. są zobowiązani do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
ale tylko od różnicy między ww. sumą a rzeczywistymi poborami (bmtto).

Księża nie mający dochodów(nie będący płatnikami zryczałtowanego podatku
dochodowego od przychodów osób duchownych ani podatnikiem podatku dochodowego od
osób fizycznych) są zobowiązani do ubezpieczeń, ale ubezpieczenie zdrowotne opłaca za nich
Fundusz Kościelny.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota: 620,00 zł.
odpowiadająca wysokości specjahiego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W Deklaracji Rozliczeniowej ZUS DRĄ wpisujemy: w rubryce VI, 03 - kwotę
55,80 zł. ; zaś w rubryce X, 05 - 620 zł.



Podstawa wymiaru składek ZUS w 2020 roku

osoby duchowne kod 101000

Miesięczna podstawa
wymiaru składek w 2019

roku

Kwota składki
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385,78 449,48


