P O D S TAW O W E W S K A Ź N I K I E KO N O M I C Z N O – F I N A N S O W E

według stanu z dnia 10.08.2018 r.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE
 od 01.01. do 31.12.2018 r. (wzrost do 2017 r. o 5,0%)

2.100,00 zł

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA
 od 01.01. do 31.12.2018 r.

13,70 zł/godz.

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
760,00 zł

 od 01.01.2001 r. (bezterminowo)

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE (W KWARTALE)
 w II kw. 2018 r. – 4.521,08 zł

 w I kw. 2018 r. – 4.522,84 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ (ZA ROK)
 2017 r. (wzrost o 5,5% do 2016 r.) – 4.271,51 zł

 2018 r. (planowane w ustawie budżetowej) – 4.443 zł

PRZECIĘTNE MIES. WYNAGR. W SEKTORZE PRZEDSIĘB. Z ZYSKIEM (BEZ ZYSKU) W KWARTALE
 w II kw. 2018 r. – 4.812,84 zł (4.811,42 zł)

 w I kw. 2018 r. – 4.700,11 zł (4.699,96 zł)

 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. do 900 cm3 0,5214 zł/1 km

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
 Ustawowe z tytułu świadczeń cywilnoprawnych (rocznie – przy liczbie dni w roku 365):
– odsetki zwykłe:
(od 15.10.2005 r.) 11,50%   (od 15.12.2008 r.) 13,00%   (od 23.12.2014 r.) 8,00%   (od 01.01.2016 r.) 5,00%
– odsetki za opóźnienie: (od 01.01.2016 r.) 7,00%
 Z tyt. zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rocznie):
(od 06.12.2012 r.) 13,50%   (od 10.01.2013 r.) 13,00%   (od 07.02.2013 r.) 12,50%   (od 07.03.2013 r.) 11,50%
  (od 09.05.2013 r.) 11,00%   (od 06.06.2013 r.) 10,50%   (od 04.07.2013 r.) 10,00%   (od 09.10.2014 r.) 8,00%

KWOTA ROCZNEGO OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W ROKU 2018
133.290

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA W ROKU 2018

 24% kwoty bazowej 895,47 zł

WSKAŹNIK WALORYZACJI EMERYTUR I RENT ORAZ ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH
 od 01.03.2018 (dla świadczeń przyznanych do 28.02.2018 r.)

o 2,98%

LIMITY DOPUSZCZALNYCH MIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
(70% i 130% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA)
 Miesięcznie w roku 2018
– od 01.01.2018 do 28.02.2018 r.
2.979,00 zł (70%)
5.532,30 zł (130%)
– od 01.03.2018 do 31.05.2018 r.
3.161,70 zł (70%)
5.871,70 zł (130%)
– od 01.06.2018 do 28.08.2018 r.
3.236,00 zł (70%)
6.009,70 zł (130%)
– od 01.09.2018 do 30.11.2018 r.
3.164,80 zł (70%)
5.877,40 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 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.)
582,38 zł
436,82 zł
495,06 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

ŚWIADCZENIA RODZINNE
 Zasiłki rodzinne w zależności od wieku dziecka miesięcznie na dziecko (od 01.11.2017 r. do 31.10.2018):
– do ukończenia 5 lat – 95,00 zł   – powyżej 5 do 18 lat – 124,00 zł    – powyżej 18 do 24 lat
– 135,00 zł
 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
– urodzenia dziecka (jednorazowo, w zależności od dochodu)
1.000,00 zł
– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i każde następne dziecko
- od 01.11.2017 do 31.10.2018)
95,00 zł
– opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (miesięcznie)
400,00 zł
– samotnego wychowywania dziecka (miesięcznie na dziecko nie więcej niż 386 zł na wszystkie):
193,00 zł
 pełnosprawnego (od 01.11.2017 do 31.10.2018)
273,00 zł
 niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 546 zł na wszystkie - od 01.11.2017 do 31.10.2018)
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko):
90,00 zł
 w wieku do ukończenia 5. roku życia (od 01.11.2017 do 31.10.2018)
110,00 zł
 w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia (od 01.11.2017 do 31.10.2018)
– rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku na dziecko – we wrześniu)
100,00 zł
– nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania
(miesięcznie na dziecko przez 10 miesięcy – od września do czerwca następnego roku):
113,00 zł
 jeżeli mieszka i uczy się poza szkołą - np. stancja (od 01.11.2017 do 31.10.2018)
69,00 zł
 jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła (od 01.11.2017 do 31.10.2018)
 Świadczenie pielęgnacyjne – miesięcznie (od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.)
1.477,00 zł
153,00 zł
 Zasiłek pielęgnacyjny – miesięcznie – w zależności od dochodu (od 01.11.2009 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)
1.000,00 zł
 Jednorazowy zasiłek z tyt. urodzenia się dziecka niepełnosprawnego
(od 01.01.2017 r. – bez względu na dochód)
4.000,00 zł
Uwaga! w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. dochód (netto) z 2016 r. (w przeliczeniu na osobę w rodzinie), uprawniający do zasiłku
rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł, a w rodzinie wychowywującej dziecko niepełnosprawne kwoty 764,00
zł. Osoby, które przekraczają podane progi dochodowe, nie są pozbawiane prawa do świadczeń rodzinnych, lecz wypłata zasiłków i dodatków jest
jedynie pomniejszona o kwotę przekroczenia progu dochodowego.

INNE ZASIŁKI
 Zasiłek pogrzebowy (od 01.03.2011 r.)
4.000 zł
 Zasiłek dla bezrobotnych (przyznawane od 01.06. 2018 r. do 31.05.2019 r.):
 przez pierwsze trzy miesiące:
   – podstawowy (100%) 847,80 zł   – obniżony (80%) 678,30 zł 	
– podwyższony (120%) 10.017,40 zł
 w kolejnych miesiącach:
   – podstawowy (100%) 665,70 zł   – obniżony (80%) 532,60 zł 	
– podwyższony (120%) 798,90 zł
1.070,99 zł
 Świadczenie przedemerytalne (przyznawane od 1.03.2018 r. do 28.02.2019 r.)
 Świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjoowanych
– miesięcznie (od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.)
414,72 zł

 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 01.04. do 31.12.2018 r. od 0,67% do 3,33%
– f. wypadkowy (tylko pracodawca) – 01.01–31.03. od 0,40 do 3,60
Razem ubezpieczenia społeczne:    pracownik: 13,71% pracodawca (za 01.01 – 31.03.): od 16,66% do 19,86%
(za 01.04 – 31.12.): od 16,93% do 19,59%
 Fundusz pracy (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 DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 2018 ROKU
 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy:
– od 01.01. do 31.12.2018 r. (60% planow. przecięt. mies. wynagr. w gosp. narod. na 2018 r.)
2.665,80 zł
 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
– od 01.01. do 31.12.2018 r. (75% przecięt. mies. wynagr. w sektorze przeds. z zyskiem z IV kw. 2017 r.)
3.554,93 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne
(bez chorobowego – 29,32% podstawy wymiaru) 781,60 zł (z chor. 31,77%) 846,91 zł
– od 01.01. do 31.03.2018 r.
(bez chorobowego – 29,19% podstawy wymiaru) 778,14 zł (z chor. 31,64%) 843,45 zł
– od 01.04. do 31.12.2018 r.
w tym:
– f. emerytalny (19,52% podstawy wymiaru)
520,36 zł
– f. rentowy (8% podstawy wymiaru)
213,26 zł
– f. chorobowy (2,45% podstawy wymiaru)
65,31 zł
44,52 zł
– f. wypadkowy (do 31.03. – 1,80% i od 01.04. – 1,67% podstawy wymiaru): (do 31.03.) 47,98 zł; (od 01.04)
 Minimalna składka na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru)
65,31 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne
– od 01.01. do 31.12.2018 r.
(9,0% podstawy wymiaru) 319,94 zł w tym odliczana od podatku (7,75%) 275,51 zł

PROGI DOCHODOWE I SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2018
Podstawa obliczenia podatku w złotych
ponad

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2018 ROKU
 Obowiązkowe:
– podstawowy na jeden etat (37,5% od kwoty 3.161,77zł, tj. przec. w gosp. narod. w II półr. 2012 r.)
1.185,66 zł
– zwiększony na jeden etat zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
(50% od kwoty jak wyżej)
1.580,89 zł
– na jednego pracownika młodocianego
(w I, II, i III roku nauki – 5%, 6%,7% od kwoty jak wyżej):
158,09 zł;   189,71 zł;   221,32 zł
– na nauczyciela (1 etat) objętego Kartą Nauczyciela (110% od kwoty 2.618,10 zł)
2.879,91 zł
– na jednego emeryta (rencistę) byłego pracownika uczelni publ.
(10% rocznej najniższej emerytury z roku poprzedniego)
1.176,51
 Uznaniowe:
– na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną (6,25% od kwoty 3.161,77 zł)
197,61 zł
1.383,27 zł
– zwiększony na niepełnosprawnego (6,25% od kwoty jw.) o kwotę 197,61 zł (łącznie z podstawowym)

Podatek wynosi

do
85.528

85.528

18%
15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

minus kwota zmniejszająca
podatek

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK (ULGA PODATKOWA) W ROKU 2018
 Rocznie przy dochodach za rok podatkowy:
– do 8.000 zł
1.440 zł
– powyżej 8.000 zł do 13.000 zł obniżająca się w zależności od dochodu
od 1.440 zł do 556,02 zł
– powyżej 13.000 zł do 85.528 zł
556,02 zł
– powyżej 85.528 zł do 127.000 zł obniżająca się w zależności od dochodu
od 556,02 zł do 0
– powyżej 127.000 zł
0
 Miesięcznie w roku 2018 (tylko do miesiąca, w którym dochody podatnika nie przekroczą kwoty 85.528 zł)
46,33 zł
Uwaga! Ulga dla dochodów rocznych w dwóch przedziałach dochodowych wyliczana jest (art. 27 ustawy podatkowej) jako kwota:
* w przedziale dochodowym powyżej 8.000 zł do 13.000 zł
1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 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:
556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku minus 85.528 zł)
podzielone przez 41.472 zł

ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY W ROKU 2018
 Podstawowe u jednego pracodawcy (siedziba zakładu i miej. zam. w tej samej miejscowości):
miesięcznie
111,25 zł
rocznie
 Podstawowe dla wieloetatowców (siedziba zakładu i miejsce zam. w tej samej miejscowości):
111,25 zł
rocznie (nie więcej niż)
miesięcznie (u każdego pracodawcy)
 Zwiększone o 25% u jednego pracodawcy (siedziba zakładu w innej miejscowości niż zam.):
miesięcznie
139,06 zł
rocznie
 Zwiększone o 25% u wieloetatowców (siedziba zakładu w innej miejsc. niż zamieszkanie):
miesięcznie (u każdego pracodawcy)
139,06 zł
rocznie (nie więcej niż)

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY (od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.)
 Emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadcznie kompensacyjne, renta
za całkowitą niezdolność do pracy (dawna I i II gr.) oraz renta rodzinna
1.029,80 zł
 Renta za częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa)
772,35 zł
 Wypadkowa renta za całkowitą niezdolność i wypadkowa renta rodzinna
1.235,76 zł
 Wypadkowa renta za częściową niezdolność do pracy
926,82 zł
1.029,80 zł
 Renta socjalna (od 1.03. do 31.05.– 865,03 zł) od 01.06.2018 r.
Uwaga: W przypadku osiągania dodatkowych przychodów: od 01.06.2018 do 31.08.2018 r. przekraczających 3.236,00 zł miesięcznie (70% przec.
wynagrodzenia z I kw. 2018 r.), a od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. przekraczających 6.164,80 zł miesięcznie (70% przecięt. z II kw. 2018 r.) renta
socjalna w takim miesiącu ulega zawieszeniu.

20 sierpnia 2018

 Sam. osob. o poj. powyżej 900 cm3 0,8358 zł/1 km

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

KWOTA BAZOWA (od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.)
 3.731,13 zł (wzrost do poprzedniej o 5,5%)   	

STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE (od 01.03.2013)

1.335,00 zł
2.002,05 zł
1.668,72 zł
2.502,56 zł

ULGA PRORODZINNA W ROKU 2018
 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 01.03.2018 R. DO 28.02.2019 r.)
DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE
 Miesięcznie
1.067,90 zł
– dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2017 r.)
2.990,10 zł
– graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2017 r.)
 Rocznie
12.814,80 zł
– dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2017 r.)
35.881,20 zł
– graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2017 r.)
 Gwarantowana kwota świadczenia przedemerytalnego przysługująca osobie osiągającej
przychód przekraczający dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie wyższy niż graniczna kwota przychodu:
– miesięcznie
535,50 zł
– rocznie
6.426,00 zł
Uwaga! W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu (osiągnięty przychód bez doliczania wysokosci pobieranego świadczenia
lub zasiłku przedemerytalnego) – miesięcznej 1.067,90 zł lub rocznej 12.814,80 zł, a nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu (tj. osiągnięty
przychód bez doliczania wysokości pobieranego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego) miesięcznej – 2.990,10 zł lub rocznej 35.881,20 zł,
świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia byłaby niższa niż 535,50
zł, świadczenie wynosi 535,50 zł miesięcznie (6.426 zł rocznie). W przypadku przekroczenia kwoty granicznej świadczenie podlega zawieszeniu.
Gdy dopuszczalna kwota przychodu nie jest przekroczona, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.

Dolnośląska Solidarność

Opracował: JERZY PŁAZA
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