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Przejście na emeryturę, czy rentę to nie
zawsze koniec pracy. Każdy emeryt, rencista ma prawo dorobić do swojego
świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy
ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie.
Emeryci,
którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni)
mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również
dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla
inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy
pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po
uprawnionych do tych świadczeń. Natomiast o limitach w dorabianiu muszą
pamiętać wcześniejsi emeryci i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku
emerytalnego.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma
wpływ przede wszystkim przychód
z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne,
np. z umowy o pracę czy umowy zlecenia. Jeśli nasze zarobki zbliżają się do
progu, którego nie powinniśmy przekroczyć, bo w konsekwencji zostanie nam
zmniejszona lub zawieszona wcześniejsza emerytura czy renta,
to już teraz warto wiedzieć, że limity od września będą niższe &ndash; informuje
Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Nowe
progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku.
W tym czasie seniorzy, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści
mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 387,50 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający
70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 % tego wynagrodzenia (6 291,10 zł), to
świadczenie zostanie
zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego
zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy to kwota 599,04 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy &ndash;
449,31 zł &ndash; zaś renty rodzinnej dla jednej osoby &ndash; 509,22 zł.
Jeśli
natomiast dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. kwotę
6291,10zł &ndash; ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.
Dodatkowy przychód
a renta socjalna
Od
1 września niższa będzie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby
pobierające rentę socjalną. Wynosi ona 3387,50zł
ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.
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Rodzaje
przychodów wpływające na zawieszenie prawa do renty socjalnej:

- przychód
z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne,
np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy
zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z
powyższych tytułów też ma wpływ na rentę socjalną.

W przypadku tego rodzaju renty wpływ na zawieszenie ma
również m.in. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także:

- przychody
osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół
ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria
z tytułu działalności artystycznej lub twórczej.
- kwoty zasiłków:
chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas
niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i
wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
- przychód z tytułu
umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów
o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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