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Jak ustalić składkę zdrowotną za styczeń u 
przedsiębiorcy:

A. Opodatkowującego swoje dochody skalą podatkową/podatkiem 
liniowym?

Podstawę stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. włącznie z 
wypłatami z zysku, tj. 4.665,78 zł). Czyli składka od tej kwoty wynosi 419,92 
zł.



Jak ustalić składkę zdrowotną za styczeń u 
przedsiębiorcy:

B. Stosującego kartę podatkową?

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej z działalności gospodarczej 
stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, a składka 
wynosi 270,90 zł.



Jak ustalić składkę zdrowotną za styczeń u 
przedsiębiorcy:

C. który przychody opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Wysokość  jest uzależniona od tego, czy wysokość przychodów liczonych od początku roku 
przekroczy próg 60 tys. lub 300 tys. zł.

- Przychód roczny: do 60 000 zł ( podstawa wymiaru składki wynosi 60 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale), składka zdrowotna miesięcznie= 
335,94

- Przychód roczny powyżej 60 000,00 zł do 300 000 zł (podstawa wymiaru składki 
wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale) składka 
zdrowotna miesięcznie = 559,89

- Przychód roczny  powyżej 300 000 zł składka zdrowotna miesięcznie (podstawa 
wymiaru składki wyniesie 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym 
kwartale) = 1007,87



Składka zdrowotna - ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych
- składka zdrowotna może być ustalana na bieżąco, narastająco od 

początku roku (i tu pilnujemy limitu przychodów, w momencie 
przekroczenia progu przychodów np. 60 000,00 zł w marcu - od tego 
miesiąca należy opłacać już wyższą składkę - następnie trzeba będzie 
dokonać korekty po zakończeniu roku - o korekcie w dalszej części)

lub (patrz kolejny slajd)



Składka zdrowotna - ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych
lub:

- podatnik może przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pod warunkiem, że:

A. przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą, i

B. w poprzednim roku stosował tą formę opodatkowania lub liniową lub stosował progi podatkowe. 

Tak ustaloną podstawę wymiaru musi stosować przez cały rok  za wyjątkiem przypadków, w których:

- zaprzestaje, a następnie rozpoczyna, nową działalność gospodarczą. 

Jak ustalić podstawę z przychodów za ubiegły rok? Przyjętą kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejsza 
o kwotę zapłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – jeżeli nie 
zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów lub odliczył od dochodu, na podstawie ustawy o PIT.



Składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
- Przykład

Kowalski Jan w 2022 r. wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2021 r.  
opodatkowywał swoje dochody podatkiem liniowym.  Za 2021 r. uzyskała przychody w wysokości 59 000 zł (po 
stosownym odliczeniu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne). Kowalski Jan w składanej deklaracji 
rozliczeniowej za styczeń 2022 r. może zadeklarować, że będzie ustalała miesięczną podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za cały 2022 r. w wysokości ustalonej dla limitu przychodów, jakie uzyskała w roku 
poprzednim. Po złożeniu tej deklaracji obowiązującą miesięczną podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za cały 2022 r. będzie podstawa odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
czwartym kwartale.

Jeżeli przychody przedsiębiorcy z działalności gospodarczej w 2022 r. przekroczą jednak 60 000 zł, ale nie 
przekroczą 300 000 zł. Wysokość składki rocznej powinna wynieść: 12 (liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu) 
x 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale x 9%.

Przedsiębiorca po zakończeniu 2022 r. musi dopłacić różnicę w wysokości składki.



Dopłata składki
Jeśli po zakończeniu roku kalendarzowego podatnik ustali, że kwota składki 
na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej podstawy jest większa niż 
suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wpłacił za 
poszczególne miesiące tego roku, będzie musiał dopłacić składkę. 

Kwota dopłaty stanowi różnicę między roczną składką na ubezpieczenie 
zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy a sumą wpłaconych składek na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

Kwotę dopłaty składek wykazuje w dokumentach rozliczeniowych, które 
składa za luty następnego roku.  Tę różnicę powinien dopłacić w terminie 
opłacania składek za luty, czyli do 20 marca danego roku.



Zwrot nadpłaty
Wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy tylko

przedsiębiorców, którzy są opodatkowani:

● ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
● skalą podatkową,
●  podatkiem liniowym.



Zwrot nadpłaty
Gdy suma składek na ubezpieczenie zdrowotne, które przedsiębiorca wpłacił za 
poszczególne miesiące, będzie wyższa niż roczna składka na ubezpieczenie 
zdrowotne ustalona od rocznej podstawy, będzie mu przysługiwał zwrot składki. 

Będzie to różnica między sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne, które wpłacił 
za poszczególne miesiące tego roku, a roczną składką ustaloną od rocznej 
podstawy.

Wniosek o zwrot będzie mógł złożyć od 15 lutego do 31 maja i tylko w formie 
elektronicznej – za pośrednictwem PUE ZUS. Nie będą rozpatrywane wnioski 
złożone po tym terminie. Przepisy nie przewidują zwrotu nadpłaconej składki na 
ubezpieczenie zdrowotne przez ZUS z urzędu. 



Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby, które prowadzą pozarolniczą 
działalność od 02/2022

Miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu (skala podatkowa, podatek liniowy) uzyskiwanego z działalności 
gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Nie może być jednak niższa od kwoty minimalnego 
wynagrodzenia*.Czyli na wysokość składki za luty 2022 r. wpływ ma dochód uzyskany w styczniu 2022 r.

*Miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy składka jest 
niższa od tej kwoty należy podnieść składkę do tej wysokości wraz z podstawą wymiaru składek, którą podnosi się do minimalnego 
wynagrodzenia (w 2022 r. podstawa – 3.010 zł i składka 270,90 zł)



Roczna podstawa wymiaru składki (podatek liniowy/skala podatkowa)

Roczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu rocznego 
uzyskiwanego

z działalności gospodarczej ustalonego jako:

▪ różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy o PIT, a

▪ poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT,

▪ pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów.



Korekta podstawy i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne
▪ Korektę podstawy wymiaru składki i należnej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne płatnik opodatkowany na zasadach ogólnych może być do ZUS 
złożona najpóźniej do 30 czerwca następnego roku.

▪ Jeżeli po 30 czerwca ZUS stwierdzi, że należna składka na ubezpieczenie 
zdrowotne ustalona od rocznej podstawy wymiaru jest wyższa od sumy składek 
rozliczonych za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego, to 
powstałą różnicę ZUS przypisze do grudnia albo ostatniego miesiąca podlegania 
ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku kalendarzowym.



Składka zdrowotna a karta podatkowa
W przypadku stosowania karty podatkowej podstawę wymiaru składki 
zdrowotnej z działalności gospodarczej stanowi kwota minimalnego 
wynagrodzenia, tj. 3.010 zł, a składka – 270,90 zł.



Wspólnicy spółki z o.o, który otrzymuje 
wynagrodzenie z tytułu powołania  - podlega pod 
obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Ubezpieczony powinien zostać zgłoszony do tego ubezpieczenia z kodem 
tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 22 50.



Nowa grupa zwolnionych z obowiązku opłacania 
składki

Od 2022 r. składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie będzie musiała opłacać 

osoba, która równocześnie pozostaje w stosunku pracy i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne z tytułu zatrudnienia nie będzie przekraczać minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowe warunki 

skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej są następujące:

● przychody z pozarolniczej działalności nie mogą być wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia,

● musi być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.



Jaka będzie składka zdrowotna dla osoby współpracującej, 
jeśli pobiera wynagrodzenie? Czy od wysokości 
wynagrodzenia? Czy od średniego wynagrodzenia za IV 
kwartał?

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 
współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą lub z 
osobami korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota odpowiadająca 100% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. A zatem 
w 2022 r. podstawą tą jest kwota 6.221,04 zł. (559,89 zł od 01/01/2022)



Jak obliczyć składkę zdrowotną przedsiębiorcy , który 
jest emerytem i płaci tylko składkę zdrowotną do ZUS.

Albo na zasadach zależnych od formy opodatkowania albo po spełnieniu określonych warunków składka zdrowotna z działalności nie 
będzie opłacana.

Dotyczy to osób, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a ponadto 
gdy spełniony jest dodatkowy warunek: uzyskiwane przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury 
albo gdy osoba ta opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.



Czy przy ustalaniu dochodu na cele składki zdrowotnej 
bierzemy pod uwagę różnice remanentowe?

nie są one uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego 
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego 
względu, dochód do opodatkowania i dochód dla celów ustalenia 
podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie muszą być tożsame – 
mogą się różnić między sobą.



Przedsiębiorca rejestruje działalność np. w marcu 
2022 roku. Korzysta z ulgi na start - jak ustalić 
podstawę do składki zdrowotnej?

W takim przypadku przedsiębiorca opłaca składkę od minimalnego 
wynagrodzenia. W 2022 r. składka wyniesie 270,90 zł (9% x 3.010 zł).



Przedsiębiorca opodatkowuje swoje dochody 
podatkiem liniowym. Jak ustali składką zdrowotną za 
styczeń a jak za luty?

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej osoby rozliczającej się z podatku liniowego za 
styczeń 2022 r. ustalamy na zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r., tj. 
„zryczałtowaną” – od 75% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego 
w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Składka za luty – na podstawie dochodu ze stycznia.



Od kiedy przestanie obowiązywać ZUS RZA? Na jakim 
raporcie będzie wykazywana składka zdrowotna osób tylko z 
tym ubezpieczeniem?

Dokument ZUS RZA przestanie obowiązywać począwszy od 
dokumentów rozliczeniowych składanych za styczeń 2022 r. Składka 
zdrowotna będzie wykazywana na dokumencie ZUS RCA. Dotyczy to 
również korekt za okresy rozliczeniowe sprzed stycznia 2022 r.



Przedsiębiorca opodatkowuje swoje przychody ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych, chce na 2022 rok zadeklarować 
ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 
na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku 
kalendarzowym. Czy jest zwolniony z comiesięcznego składania 
dokumentów rozliczeniowych?



Wszyscy przedsiębiorcy, którzy na mocy przepisów, obowiązujących do końca 2021 r., byli zwolnieni z 
comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych będą obowiązani począwszy od stycznia 2022 r. do ich 
składania, nawet jeśli opłacają składkę wyłącznie za siebie.Z obowiązku tego zwolnieni będą jedynie [1]:    

● duchowni,
● osoby składający dokumenty za nianie,
● osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie art. 7 

ustawy o sus.

Podstawa prawna

[1] Art. 47 ust. 2c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
423 z późn. zm.) zmienianej ustawą tzw. Polski Ład.



Likwidacja ZUS RZA
Dokument ZUS RZA przestanie obowiązywać począwszy od dokumentów za styczeń 2022 
r. Dokument ten będzie niedostępny dla wszystkich płatników składek.

Składka zdrowotna będzie wykazywana na dokumencie ZUS RCA. Dotyczy to również 
korekt za okresy rozliczeniowe sprzed stycznia 2022 r.

ALE!  W dalszym ciągu osoby, które będą podlegały tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
będą zgłaszane na dokumencie ZUS ZZA.


