P O D S TA W O W E W S K A Ź N I K I E K O N O M I C Z N O - F I N A N S O W E

według stanu z dnia 5.03.2021 r.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE

– odsetki zwykłe:
2.800,00 zł
2.600,00 zł

 od 01.01. do 31.12.2021 r. (wzrost do 2020 r. o 7,7%)
 od 01.01. do 31.12.2020 r. (wzrost do 2019 r. o 15,6%)

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA
18,30 zł/godz.
17,00 zł/godz.

 od 01.01. do 31.12.2021 r. (wzrost do 2020 r. o 7,7%)
 od 01.01. do 31.12.2020 r. (wzrost do 2019 r. o 15,6%)

od 23.12.2014 r. do 31.12.2015 r. – 8,0%;
od 18.03.2020 r. do 08.04.2020 r. – 6,5%;
od 29.05.2020 r. – 5,6%

 Z tyt. zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rocznie):
od 04.07.2013 r. do 08.10.2014 – 10,00%

760,00 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE (W KWARTALE)
 w IV kw. 2020 r. – 5.457,98 zł

 w III kw. 2020 r. – 5.168,93 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ (ZA ROK)
 2020 r. (wzrost o 5,1% do 2019 r.) – 5.167,47 zł

 2021 r. (planowane – wzrost do 2020 r. o 1,8%) – 5.259 zł

PRZECIĘTNE MIES. WYNAGR. W SEKTORZE PRZEDSIĘB. Z ZYSKIEM W KWARTALE
 w IV kw. 2020 r. – 5.656,51 zł

 w III kw. 2020 r. – 5.371,81 zł

KWOTA BAZOWA (od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.)
 4.512,41 zł (wzrost do poprzedniej o 5,07%)   	

 24% kwoty bazowej 1082,98 zł

WSKAŹNIK WALORYZACJI EMERYTUR I RENT ORAZ ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH
 od 01.03.2021 (dla świadczeń przyznanych do 28.02.2021 r.)

o 4,24% ale nie mniej niż o 50 zł

LIMITY DOPUSZCZALNYCH MIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
(70% i 130% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA)
 Miesięcznie w roku 2021
– od 01.01.2021 do 28.02.2021 r.
3.618,30 zł (70%)
6.719,70 zł (130%)
– od 01.03.2021 do 31.05.2021 r.
3.820,60 zł (70%)
7.095,40 zł (130%)
UWAGA! Przychody emeryta (do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) i rencisty (bez względu na wiek) przekraczające podane wyżej
wielkości powodują odpowiednio zmniejszenie (przekroczenie 70%) bądź zawieszenie emerytury, renty (przekroczenie 130%).

KWOTY MAKSYMALNEGO ZMNIEJSZENIA EMERYTURY I RENTY PRZY OSIĄGANIU PRZYCHODU
POWYŻEJ 70% DO 130% PRZECIĘT. WYNAGR. (od 1.03.2021 r. do 28.02.2022 r.)
646,67 zł
485,04 zł
549,71 zł

 dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA RODZINNE
 Zasiłki rodzinne w zależności od wieku dziecka miesięcznie na dziecko (od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.):
– do ukończenia 5 lat – 95,00 zł    – powyżej 5 do 18 lat – 124,00 zł    – powyżej 18 do 24 lat
– 135,00 zł
 Świadczenie pielęgnacyjne – miesięcznie (od 01.01.2021 r.)
 Zasiłek pielęgnacyjny – miesięcznie (od 01.11.2019 r.)
 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – tzw. „becikowe” (od 01.01.2013 r. – w zależności
   od dochodu, tj. jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922 zł)
 Jednorazowy zasiłek z tyt. urodzenia się dziecka niepełnosprawnego
(od 01.01.2017 r. – bez względu na dochód)

1.971,00 zł
215,84 zł
1.000,00 zł
4.000,00 zł

INNE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA
 Zasiłek pogrzebowy (od 01.03.2011 r.)
4.000 zł
 Zasiłek dla bezrobotnych (przyznawane od 01.06. 2020 r. do 31.05.2021 r.):
 przez pierwsze trzy miesiące:
   – podstawowy (100%) 881,30 zł   – obniżony (80%) 705,04 zł 	
– podwyższony (120%) 1.057,56 zł
 w kolejnych miesiącach:
   – podstawowy (100%) 692,00 zł   – obniżony (80%) 553,60 zł 	
– podwyższony (120%) 830,04 zł
1.260,99 zł
 Świadczenie przedemerytalne (przyznawane od 1.03.2021 r. do 28.02.2022 r.)
 Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjoowanych
– miesięcznie (od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.)
460,50 zł

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY (od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r.)
 Emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadcznie kompensacyjne, renta
za całkowitą niezdolność do pracy (dawna I i II gr.) oraz renta rodzinna
 Renta za częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa)
 Wypadkowa renta za całkowitą niezdolność i wypadkowa renta rodzinna
 Wypadkowa renta za częściową niezdolność do pracy
 Renta socjalna

KWOTA ROCZNEGO OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W ROKU 2021

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZA ROK 2021

STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE (od 01.03.2013)
 Dieta (gdy nie zapewniono ani jednego posiłku)
30,00 zł
 Ryczałt na dojazdy (20% diety)    6,00 zł          	
 Ryczałt za nocleg (150% diety)    45,00 zł
Uwaga: Dieta jest zmniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego częściowego wyżywienia, przyjmując, że śniadanie i kolacja stanowią po 25%
diety, tj. po 7,50 zł, a obiad 50% diety, tj. 15 zł. Przy zapewnieniu wszystkich trzech posiłków dieta nie przysługuje.

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU (od 14.11.2007 r.)
 Sam. osob. o poj. powyżej 900 cm3 0,8358 zł/1 km

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
 Ustawowe z tytułu świadczeń cywilnoprawnych (rocznie – przy liczbie dni w roku 365):

8

157.770

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA W ROKU 2021
 Społeczne			
– fundusz emerytalny (pracownik – 9,76%; pracodawca – 9,76%)
19,52%
– fundusz rentowy (pracownik – 1,5%; pracodawca – 6,5%)
8,00%
– fundusz chorobowy (tylko pracownik)
2,45%
od 0,67% do 3,33%
– f. wypadkowy (tylko pracodawca)
Razem ubezpieczenia społeczne:    pracownik: 13,71% pracodawca: od 16,93% do 19,59%
 Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,0% + 0,45% – tylko pracodawca)
2,45%
 GFŚP (tylko pracodawca)
0,10%
 Fundusz Emerytur Pomostowych (tylko pracodawca)
1,50%
9,00%
 Zdrowotne (tylko pracownik – obciążenie pracownika 1,25%, bo 7,75% odliczane jest od podatku)

MINIMALNE SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁ. ORAZ FP I FS DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ, KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z ULG, I NA UBEZP. ZDROWOTNE W 2021 ROKU
 Minimalna podstawa wymiaru miesięcznej skłądki na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FS:
– od 01.01. do 31.12.2021 r. (60% planow. przecięt. mies. wynagr. w gosp. narod. na 2021 r.)
3.155,40 zł
 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
– od 01.01. do 31.12.2021 r. (75% przecięt. mies. wynagr. w sektorze przeds. z zyskiem z IV kw. 2020 r.)
4.242,38 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne
(bez chorobowego – 29,19% podstawy wymiaru) 921,06 zł (z chor. 31,64%) 998,37 zł
– od 01.01. do 31.12.2021 r.
w tym:
– f. emerytalny (19,52% podstawy wymiaru)
615,93 zł
– f. rentowy (8% podstawy wymiaru)
252,43 zł
– f. wypadkowy (1,67% podstawy wymiaru):
52,70 zł
– f. chorobowy (2,45% podstawy wymiaru)
77,31 zł
 Minimalna składka miesięczna na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
od 01.01. do 31.12.2021 r. (2,45% podstawy wymiaru)
77,31 zł
w tym:
– fundusz pracy (2,0% podstawy wymiaru): 63,11 zł;
– fundusz solidarnościowy (0,45% podstawy wymiaru): 14,20 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne
– od 01.01. do 31.12.2021 r.
(9,0% podstawy wymiaru) 381,81 zł w tym odliczana od podatku (7,75%) 328,78 zł

PROGI DOCHODOWE I SKALA PODATKU DOCHODOWEGO W ROKU 2020 i 2021
Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad
do
85.528
85.528

Podatek wynosi
17%

minus kwota zmniejszająca
podatek

14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK (ULGA PODATKOWA) DO ROZLICZENIA DOCHODU ZA ROK 2021
 Rocznie przy dochodach za rok podatkowy:
– do 8.000 zł
1.360 zł
– powyżej 8.000 zł do 13.000 zł
od 1.360 zł do 525,12 zł
– powyżej 13.000 zł do 85.528 zł
525,12 zł
– powyżej 85.528 zł do 127.000 zł
od 525,12 zł do 0
– powyżej 127.000 zł
0
 Miesięcznie odliczana przez płatników w roku 2021 ulga to 43,76 zł
Uwaga! Ulga dla dochodów rocznych w trzech do 8.000 zł; powyżej 13.000 zł do 85.528 zł i powyżej 127.000 jest określona
w stałych kwotach (jak wyżej), a dla pozostałych dwóch przedziałów dochodowych wyliczana jest jako kwota:
* w przedziale dochodowym powyżej 8.000 zł do 13.000 zł
1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku minus 8.000 zł)
podzielone przez 5.000 zł;
* w przedziale dochodowym powyżej 85.528 zł do 127.000 zł:
525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku minus 85.528 zł)
podzielone przez 41.472 zł

ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY W ROKU 2021
1.250,00 zł
937,50 zł
1.501,06 zł
1.125,79 zł
1.250,00 zł

 Obowiązkowe:
– podstawowy na etat (37,5% od kwoty 4.134,02 zł, tj. od przec. w II półr. 2018 r.)
1.550,26 zł
– zwiększony na etat wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym
charakterze (50% od kwoty jak przy podstawowym)
2.067,01 zł
– na jednego pracownika młodocianego (w I, II, i III roku nauki – 5%, 6%,7% od kwoty jak podstawowy):
206,70 zł;   248,04 zł;   289,38 zł
– na nauczyciela (1 etat) objętego Kartą Nauczyciela (110% od kwoty 2.752,92 zł, tj. bazowej z 2018 r.)
3.028,21 zł
1.420 zł
– na jednego emeryta (rencistę) byłego pracownika uczelni publ. (10% rocznej najniższej emerytury za rok 2020)
 Uznaniowe:
– na emeryta i rencistę (6,25% od kwoty jak przy podst.)
258,38 zł
1.808,64 zł
– zwiększony na niepełnosprawnego (6,25% od kwoty jw.) 258,38 zł, a łącznie z podstawowym
– zwiększenie na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia
na prowadzenie złobka lub klubu dziecięcego (7,5% od kwoty jak przy podstawowym)
310,05 zł

 Sam. osob. o poj. do 900 cm3 0,5214 zł/1 km

od 09.10.2014 r. – 8,00%

 kwota, powyżej której nie pobiera się składek na ubezp. em. i rent.

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
 od 01.01.2001 r. (bezterminowo)

od 01.01.2016 r. do 17.03.2020 r. – 7,0%;
od 09.04.2020 r. do 28.05.2020 r. – 6,0%;

2020

Pracownik

Miesięcznie
od 01.01. do 31.12.
250,00 zł
250,00 zł*)
300,00 zł
300,00 zł*)

Rocznie

Jednoetatowiec miejscowy
Wieloetatowiec miejscowy
Jednoetatowiec dojeżdżający
Wieloetatowiec dojeżdżający
*) Uwzględniane przez każdego płatnika w ciągu roku

3.000 zł
4,500 zł
3.600 zł
5.400 zł

ULGA PRORODZINNA W ROKU 2020 i 2021
 Rocznie za każde wychowywane dziecko:
– za pierwsze
– 1.112,04 zł
– za trzecie
– 2.000,04 zł (4.224,12 zł za troje)

– za drugie
– za czwarte i każde następne

– 1.112,04 zł (2.224,08 zł za dwoje)
– 2.700,00 zł (6.924,12 zł za czworo)

LIMITY DOPUSZCZALNYCH PRZYCHODÓW (OD 01.03.2021 R. DO 28.02.2022 r.)
DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE
 Miesięcznie
1.291,90 zł
– dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2020 r.)
3.617,30 zł
– graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2020 r.)
 Rocznie
15.502,80 zł
– dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2020 r. x 12)
43.407,60 zł
– graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2020 r. x 12)
 Gwarantowana kwota świadczenia przedemerytalnego przysługująca osobie osiągającej
przychód przekraczający dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie wyższy niż graniczna kwota przychodu:
– miesięcznie      630,50 zł                         – rocznie
7.566,00 zł
Uwaga! W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu (osiągnięty przychód bez doliczania wysokosci pobieranego świadczenia lub
zasiłku przedemerytalnego) – miesięcznej 1.291,90 zł lub rocznej 15,502,80 zł, a nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu (tj. osiągnięty przychód bez
doliczania wysokości pobieranego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego) miesięcznej – 3.617,30 zł lub rocznej 43.407,60 zł, świadczenie podlega
zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia byłaby niższa niż 630,50 zł, świadczenie wynosi 630,50 zł
miesięcznie (7.566 zł rocznie). W przypadku przekroczenia kwoty granicznej świadczenie podlega zawieszeniu. Gdy dopuszczalna kwota przychodu nie
jest przekroczona, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.               
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