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Składka zdrowotna dla podatnika rozliczającego się
progami podatkowymi lub liniowo obliczana będzie od:
a. dochód - koszty uzyskania przychodu - składki społ.
nie zaliczone do KUP
b. dochód - koszty prowadzenia działalności - składki
społ. nie zaliczone do KUP
c. przychód

Czy składki zdrowotne zapłacone za grudzień 2021 w
styczniu 2022 będą podlegały odliczeniu?
A.
B.

TAK
NIE

SKŁADKA ZDROWOTNA
a)
b)
c)

Liczona od dochodu** (wyjątek ryczałt od przychodu)
Ile wyniesie składka zdrowotna? Dla podatnika rozliczającego się:
na zasadach ogólnych: 9% od dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wyn.)
na zasadach podatku liniowego: 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wyn.)
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przychód :

do 60 000,00 zł - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ok. 308 zł
powyżej 60 000,00 zł do 300 000,00 zł - 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 511 zł
powyżej 300 000,00 zł - 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 918 zł (ZA 4 KWARTAŁ)
-

minimalna składka zdrowotna (skala, liniowy,karta podatkowa) w 2022 roku = 270,90 zł
brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,

dochód** (UWAGA dochód przy obliczaniu ulgi dla klasy średniej ma inna
deﬁnicję)
Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności
gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między
osiągniętymi przychodami, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku
składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,
jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Dochód na cele obliczenia skł. zdrowotnej: P - KUP - SKŁ.SPOŁ. NIE
ZALICZONE DO KUP

Czy warto wybrać progi podatkowe?
●
●
●
●
●
●
●

kwota wolna od podatku 30 000,00 zł
pierwszy próg podatkowy 120 000,00 zł (17% powyżej podatek 32%)
ulga dla klasy średniej (?)
wspólne rozliczanie z małżonkiem
ulga na dzieci
9% składki zdrowotnej od dochodu nie mniej niż 270,90 zł (bez
odliczenia od podatku)
danina solidarnościowa

UlGA DLA KLASY ŚREDNIEJ RÓWNIEŻ DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW?
„4a. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w
ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:
1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27
przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów
składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.
4b. Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości
określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co
najmniej 68 412 (5701/ miesiąc) zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł (11 141/miesiąc).

Czy warto wybrać podatek liniowy?
●
●
●
●
●
●

stała stawka podatku 19% bez względu na dochody
skł. zdrowotna 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego
wyn.) bez odliczenia
danina solidarnościowa
nie ma kwoty wolnej od podatku
nie ma ulgi dla klasy średniej
brak ulgi na dzieci i brak możliwości rozliczenia z małżonkiem

Czy warto wybrać ryczałt?
●
●
●
●
●
●
●

brak możliwości rozliczenia kosztów
składka zdrowotna w zależności od przychodów: (od ok. 308 do ok.
920 zł/miesięcznie)
bez ulgi na dzieci,
bez rozliczeń z małżonkiem
bez daniny solidarnościowej
niskie stawki ryczałtu
Limit przychodów 2.000.000 euro, tj. 9.188.200 zł w 2022

UWAGA SKŁADKA ZDROWOTNA NA RYCZAŁCIE
-

wpłacamy albo w oparciu o przychody z 2021 roku,
albo na bieżąco weryfIkując przychody

ALE UWAGA NA NADPŁATĘ LUB NIEDOPŁATĘ
Niedopłata - w terminie do 31-03-2023

