….…………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………
(ulica, nr domu, ew. numer mieszkania, kod pocztowy, nazwa miejscowości)

Numer PESEL………………………………………, numer NIP………………………………..…………
Jednostka terenowa KRUS prowadząca sprawę…………………………………………………
(nazwa jednostki i miejscowość)

Numer UNO……………………………………………………………

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a, legitymujący/a się ………………………………………………………………………………
(rodzaj i cechy dokumentu tożsamości)

wystawionym przez……………………………………………………………......oświadczam, że:
I. podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
od…….………………………………………jako:
1) rolnik prowadzący działalność rolniczą* / dział specjalny produkcji rolnej*,
2) domownik w gospodarstwie rolnym*………………….………………………………………………………..
(imię i nazwisko rolnika, miejsce prowadzenia działalności rolniczej)

rozpocząłem/ęłam*/wznowiłem/am* z dniem……………………………………………………………………..
- prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie*…………………….......................................
…….……………………………………………………………………………………………………………………..
II.

(przedmiot lub rodzaj wykonywanej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, miejsce wykonywania, data i numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,)

-współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, wykonywanej przez*
……..…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz adres i miejsce jej wykonywania, data i numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

Organem podatkowym właściwym do rozliczenia podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej za poprzedni rok podatkowy jest……………….………………………………………………………….
III. Działalność ta jest prowadzona na podstawie przepisów o wykonywaniu działalności gospodarczej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
IV. Jednocześnie oświadczam, iż nie jestem pracownikiem, nie pozostaję w stosunku służbowym, nie jestem
wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, nie
prowadzę działalności pozarolniczej w zakresie wolnego zawodu i nie wykonuję innej aktywności zawodowej i nie
pełnię żadnej funkcji rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu w ZUS.
V.** Oświadczam, że w poprzednim roku podatkowym prowadziłem/am pozarolniczą działalność gospodarczą*/
współpracowałem/am przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej*.
Załączam zaświadczenie*/oświadczenie* o kwocie należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej za poprzedni rok podatkowy */ Oświadczam, iż zaświadczenie*/oświadczenie* o kwocie należnego
podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy* złożyłem/am
w jednostce terenowej KRUS*/dostarczę do jednostki terenowej KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej*.
Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą i świadomy(a) jestem odpowiedzialności
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
……………………………………….
(miejscowość, rok, miesiąc, dzień)

……………………………………………………….
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym stwierdzam, iż powyższe oświadczenie podpisała wyżej wymieniona osoba
…………………………………….…
…….…………………………………………………
(miejscowość, rok, miesiąc, dzień)

(czytelny podpis oraz imienna pieczęć osoby stwierdzającej)

* - niepotrzebne skreślić.
** - wypełnia osoba, która w ubiegłym roku podatkowym prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą lub
współpracowała przy prowadzeniu takiej działalności.
KRUS UD-24/2018_05

INFORMACJA
1. Rolnik lub domownik, który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie
współpracę przy prowadzeniu tej działalności podlega nadal temu ubezpieczeniu jeżeli:
1) podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
2) nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1ha
przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
3) nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do
emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
4) w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny
podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej.
2. Za rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uznaje się także:
1) wznowienie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie okresowo
zawieszono,
2) zmianę rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
3. Do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub
współpracujący przy prowadzeniu tej działalności, podlegający ubezpieczeniu, zobowiązany jest złożyć Kasie
zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie granicznej należnego
podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy.
Jeśli kwota podatku przekroczy ustaloną na dany rok roczną kwotę graniczną, ubezpieczenie rolnika lub
domownika ustaje z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć Kasie zaświadczenie albo
oświadczenie . Analogiczne konsekwencje pociąga za sobą niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia albo
oświadczenia, o ile nadal jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza.
4. Wymieniona powyżej roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem. Kwotę tą minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia.
5. Za pozarolniczą działalność gospodarczą w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników uważa
się pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby
fizyczne na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem
wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu.
6. Za rozpoczynającego współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się rolnika lub
domownika, który w stosunku do prowadzącego tę działalność spełnia kryteria osoby współpracującej określone
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
7. Rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni, zgłaszać Kasie osoby stale pracujące w jego
gospodarstwie, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniu oraz informować Kasę o okolicznościach, mających
wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności. W szczególności rolnik lub domownik
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności
gospodarczej lub wykonywaniu współpracy przy prowadzeniu tej działalności jest zobowiązany do
poinformowania Kasy o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy jej
prowadzeniu, o zmianie rodzaju i przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, a także o podjęciu
zatrudnienia lub innych form aktywności zawodowej, rodzących obowiązek podlegania innemu niż rolnicze
ubezpieczeniu społecznemu np. podjęcie działalności w zakresie wolnego zawodu czy jako wspólnik spółki
prawa handlowego.

