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10. Kilka działalności i ta sama forma opodatkowania - a składka

zdrowotna.

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych Art. 82. 1. W przypadku gdy

ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1,

składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów

odrębnie.

2. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 ubezpieczony

uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest

opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

2a. Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą

działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2, składka na ubezpieczenie

zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów. Tak ustalona podstawa

wymiaru składki nie może być niższa niż wskazana w art. 81 ust. 2b.

2b. Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o

której mowa w art. 81 ust. 2e, to przy określaniu podstawy wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2e, 2f i 2h, do limitów, o

których mowa w tych przepisach, przyjmuje sumę przychodów z tych

działalności.

SKALA PODATKOWA/PODATEK LINIOWY/IP BOX

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi kilka pozarolniczych działalności,

o których mowa w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

podatek dochodowy z prowadzonych działalności opłaca na zasadach

określonych dla

● w art. 27 ustawy o PIT ( skali podatkowej) lub
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● art. 30c ustawy o PIT (podatku liniowego) lub

● art. 30ca ustawy o PIT (IP BOX)

składkę zdrowotną opłaca od sumy dochodów uzyskanych ze wszystkich

działalności dla których stosuje tę sama formę opodatkowania.

WAŻNE! Tak ustalona podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być

niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w

pierwszym dniu roku składkowego ( zatem w 2022 r. jest to kwota nie

niższa niż 3.010 zł).

Przedsiębiorca, który prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność,

np. działalność indywidualną oraz dodatkowo działalność w jednej lub

kilku spółkach cywilnych, i do wszystkich tych działalności stosuje tę samą

formę opodatkowania (skala lub podatek liniowy), wówczas zawsze opłaca

jedną składkę od sumy swoich dochodów z wszystkich działalności.

Kilka rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej a

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą

działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2e ustawy zdrowotnej,

opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, do

ustalenia limitu przychodów określających wysokość podstawy wymiaru

składki zdrowotnej (patrz e- book str. 29 C. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW

EWIDENCJONOWANYCH), przyjmuje się sumę przychodów z tych

działalności.
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KILKA RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A składka za

STYCZEŃ 2022

Za styczeń nie sumujemy dochodów, ustalenie składki zdrowotnej jest na

zasadach obowiązujących w do końca 2021 roku.

Podstawa do ustalenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 roku, w

przypadku osób opodatkowanych na zasadach podatku liniowego i/lub

skali podatkowej stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. włącznie z wypłatami z

zysku, a zatem kwota 4 665,78 zł.

Skąd ta kwota? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym

kwartale 2021 r. według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło

6221,04 zł.

Zatem podstawę wymiaru składki za styczeń obliczamy według wzoru:

75%x 6 221,04= 4 665,78 zł.

W związku z powyższym składka wynosi 9% podstawy, a zatem 9%x

4665,78= 419,92 zł.

W przypadku przedsiębiorców stosujących ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych, których przychody z tej działalności nie przekroczą w

styczniu 60 000,00 zł to podstawa będzie wynosiła 60% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r.

włącznie z wypłatami z zysku, a zatem będzie to kwota 3.732,62 zł.

(składka zdrowotna: 335,94 zł). W tym przypadku przedsiębiorca może

mieć dwie metody ustalania składki (o tym pisałam szczegółowo w

rozdziale C RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą

działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2e ustawy zdrowotnej,

opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, do
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ustalenia limitu przychodów określających wysokość podstawy wymiaru

składki zdrowotnej (patrz e- book str. 29 C. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW

EWIDENCJONOWANYCH), przyjmuje się sumę przychodów z tych

działalności.

Problematyczna kwestia: Co z osobami prowadzącymi kilka działalności

gospodarczych opodatkowanych skalą podatkową lub podatek liniowy -

jaką składkę mają zapłacić za styczeń 2022 roku?

Otrzymywałam od wielu osób z naszej społeczności informacje, że ZUS

raz wskazuje dwie składki innym razem jedną, nie podając przy tym

podstawy prawnej. W mojej ocenie przedsiębiorca taki powinien zapłacić

dwie składki zdrowotne, spójrzmy na art. Art. 82. 1. W przypadku gdy

ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust.

1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych

tytułów odrębnie -Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ma podstawy

prawnej, która wskazuje na inne działanie. Sama wystosowałam zapytanie

w tej sprawie do ZUS - w momencie otrzymania odpowiedzi przekażę ją w

komunikacie na stronie, gdzie ebook jest pobierany oraz na moim Fan

Page’u Ewelina Dulęba Kursy z Księgowości.
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11 Kilka działalności i różne formy opodatkowania - a składka zdrowotna

(analiza kilku różnych wariantów i ustalania składki zdrowotnej)

Przedsiębiorca, prowadzący kilka działalności, do których stosuje różne

formy opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne ustala

odrębnie dla każdej z tych form podatkowych (dotyczy: skali podatkowej,

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowa) od

podstawy wymiaru ustalonej odrębnie dla działalności opodatkowanej

daną formą.

WAŻNE! Przedsiębiorca, prowadzący kilka działalności, dla których stosuje

różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzi działalność, z której

przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej (np.

posiada udziały w spółce komandytowej, jednoosobowej spółce z o.o.) to

dodatkowo zobowiązany jest do obliczenia odrębnej jednej składki od

podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w czwartym kwartale.

Analiza przypadku 1:

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, której

przychody są opodatkowane ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych jest jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej

(przychody z tego tytułu nie są kwalifikowane jako przychody z

działalności gospodarczej)? Jak ustalić składkę zdrowotną w tym

przypadku?
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Wspólnik spółki komandytowej, który jednocześnie prowadzi JDG na

ryczałcie, opłaca z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej składkę

zdrowotną w stałej kwocie i druga składkę zdrowotną uzależnioną od

wysokości przychodów w JDG (patrz e- book str. 29 C. RYCZAŁT OD

PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH)

Składka zdrowotna w przypadku spółek komandytowych opłacana jest

zgodnie z art. 81 ust. 2za ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem

podstawą wymiaru jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. roku poprzedniego, włącznie z

wypłatami z zysku. Przedsiębiorca z pytania zapłaci jedną składkę z JDG

opodatkowanej ryczałtem (w zależności od przychodów) i drugą ze spółki

komandytowej (6221,04*9%), tj. 559,89 zł.

Analiza przypadku 2:

Przedsiębiorca prowadzi JDG - opodatkowanie podatek liniowy i

jednocześnie jest wspólnikiem spółki komandytowej - opodatkowanie

podatek liniowy.

W jaki sposób ustalić wysokość składki zdrowotnej za luty 2022 roku? Co

oznacza sformułowanie z ZUS:

“Jeśli prowadzisz kilka rodzajów działalności, dla których stosujesz różne

formy opodatkowania i dodatkowo prowadzisz działalność, z której

przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej (posiadasz

udziały w spółce komandytowej, jednoosobowej spółce z o.o.) to

dodatkowo obliczasz odrębną („jedną”) składkę od podstawy wymiaru w
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wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym

kwartale”

Składka zdrowotna w omawianym przypadku będzie uzależniona od

łącznych dochodów z tytułu prowadzonych działalności, ponieważ mamy

tę samą formę opodatkowania, wysokość składki będzie wynosić 4,9%

podstawy jej wymiaru.

ZUS w celu określenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, używa pojęcia

“dochód z działalności gospodarczej”, które odnosi do ustawy o PIT

(mowa jest o przychodach i kosztach uzyskania przychodów w

rozumieniu przepisów ustawy o PIT):
Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 8. 6. Za osobę

prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów

szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego

przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14
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grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz.

4).

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych Art. 81. 2c. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba, o

której mowa w ust. 2, wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności

gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest

składka, ustalony w następujący sposób:

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest

ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy z dnia 26

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami

uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych;

2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę

składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w

tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych

od początku roku;

4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę

dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku

roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest

pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
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Ważne! Stanowisko ZUS odnośnie różnych form opodatkowania:

Wariant 1

Przedsiębiorca, który prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność,

np. działalność indywidualną (skala lub podatek liniowy) oraz dodatkowo

działalność w jednej lub kilku spółkach komandytowych lub

jednoosobowych spółkach z o.o., wówczas zawsze opłaca dwie

składki, tj. od działalności indywidualnej i jedną jako wspólnik

tych spółek (bez względu na ich liczbę).

Wariant 2

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej od każdej spółki powstaje, kiedy

dana osoba nie prowadzi działalności, z której przychody dla celów

podatkowych są kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej

– tj. gdy prowadzi działalność wyłącznie w formie kilku spółek

komandytowych lub jednoosobowych spółek z o.o. W takim

przypadku osoba taka opłaca składkę odrębnie od każdej ze

spółek.

Wariant 3

Przedsiębiorca, który prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność,

np. działalność indywidualną oraz dodatkowo działalność w jednej lub

kilku spółkach cywilnych, i do wszystkich tych działalności stosuje tę samą

formę opodatkowania (skala lub podatek liniowy), wówczas zawsze opłaca

jedną składkę od sumy swoich dochodów z wszystkich działalności.

Ustalenie dochodu w takich przypadkach powinno uwzględniać przychody i

poniesione koszty ich uzyskania ze wszystkich działalności.
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Jeśli taki przedsiębiorca z części swoich działalności ponosi stratę, a z

części zysk, to strata ma znaczenie tylko w kontekście ustalenia sumy

dochodów z wszystkich tych działalności. Strata nie powoduje

konieczności opłacania odrębnych składek od każdej działalności.

Prawdziwe jest twierdzenie, że dla celów składki zdrowotnej nie występuje

pojęcie „straty”. Strata oznacza brak dochodu (wtedy przedsiębiorca

wykazuje w dokumencie rozliczeniowym dochód 0 zł), a to oznacza, że

podstawą wymiaru składki za taki okres jest zawsze minimalne

wynagrodzenie.

Inną kwestią jest wpływ straty z jednej działalności na ustalenie sumy

dochodów tego przedsiębiorcy przy prowadzeniu więcej niż jednej

działalności. Jeśli np. dochód z pierwszej działalności przewyższa stratę

poniesioną z drugiej działalności, to przedsiębiorca taki nie odnotowuje

straty – podstawą jest wówczas dochód (nie mniej niż minimalne

wynagrodzenie).
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