
Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022 roku - Praktyczne kompendium. Ewelina Dulęba

1. Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

jest również wspólnikiem spółki jawnej, płacił w 2021 roku składki

społeczne z jednej działalności i składki zdrowotne z każdej z tych

działalności. Jak ma opłacać składki zdrowotne za luty 2022?

To zależy od formy opodatkowania, jeżeli przedsiębiorca prowadzący JDG j

jednocześnie jako wspólnik spółki jawnej, płaci z tych działalności podatek

dochodowy na zasadach skali podatkowej lub liniowy to począwszy od

lutego 2022 r. podstawę wymiaru składek na jej ubezpieczenie zdrowotne

stanowi suma dochodów z tych działalności. WAŻNE! Tak ustalona

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być

jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Jaką składkę zdrowotną zapłaci osoba współpracująca z osobą

prowadząca JDG, która opodatkuje swoje przychody ryczałtem?

Składka zdrowotna wynosi 9% przeciętnego wynagrodzenia, w 2022 r.

składka zdrowotna dla osoby współpracującej wynosi: 559,89 zł.

3. Prowadzę JDG - opodatkowanie podatek liniowy, jestem

wspólnikiem spółki cywilnej - opodatkowanie podatek liniowy. Jak

ustalić składkę zdrowotną za luty 2022?

Składka zdrowotna ustalona będzie od łącznych dochodów z obu

działalności osiągniętych w styczniu 2022.

4. JDG na KPiR: Czy uwzględnimy straty z wcześniejszych miesięcy

przy ustaleniu podstawy do składki zdrowotnej? Czy traktujemy tą

stratę jako 0?
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Traktujemy jako zero.

5. Mnie zastanawia to czy jak podatnik dostarczy faktury kosztowe z

opóźnieniem, to czy będzie trzeba robić korektę podstawy

zdrowotnej za miesiąc, którego te koszty dotyczą, czy będzie można

przyjmować te faktury na bieżąco.

Tak, jeśli będą miały te faktury wpływ na ustaloną wcześniej składkę

zdrowotną.

6. Jak ustalić podstawę do składki zdrowotnej w przypadku

występującej w miesiącu poprzednim straty. Czy dochód narastająco

pomniejszamy o straty z miesięcy poprzednich?

Analiza z przykładem w ebooku na stronie: 14.

7. Jak obliczyć podstawę składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach

luty, marzec, kwiecień w JDG - skala podatkowa

Założenia dla: JDG - opodatkowanie skala podatkowa: DANE ZA

POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE:

STYCZEŃ: P.=500,00 zł K. = 12 500,00 zł STRATA

LUTY: P. 10 000,00 ZŁ  K.= 20 000,00 ZŁ STRATA

MARZEC: P: 45 000,00 ZŁ K.= 2 000,00 ZŁ D. = 43 000,00 ZŁ

USTAL SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ ZA STYCZEŃ, LUTY MARZEC I KWIECIEŃ

2022 ROKU
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Składka zdrowotna za KWIECIEŃ :

21 000,00*9%=1890,00 ZŁ

(500,00 +10 000,00 +45 000,00) - (12 500,00 + 20 000 + 2000,00) - 0

+0=  55 500,00 - 34 500,00 = 21 000,00 zł

8. Jaka będzie składka za mc styczeń dla osoby prowadzącej

jednosobową dz.gosp Pit-5L i będącej wspólnikiem spółki cywilnej

Pit-5L ?

Moim zdaniem rozliczenie za styczeń pozostaje na zasadach

obowiązujących do 31.12.2021.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw:

Art. 79. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której

mowa w art. 81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 r. ustala się na podstawie

zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r.

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
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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.

ZUS na chwilę obecną wskazuje dwa odmienne stanowiska.

9. Jeśli jest strata przez 3 miesiące a później duży dochód to jaka jest

podstawą składki zdrowotnej?

Na cele ustalania składki zdrowotnej nie występuje pojęcie straty. W

pytaniu nie jest wskazana forma opodatkowania i za jakie miesiące

wystąpiła strata. Przykład ze stratą - opisałam wyżej w jednym z pytań.

Proszę pamiętać o tym, że na koniec roku należy dokonać rocznego

rozliczenia składki, o czym piszę w ebooku.

10. Ile zapłaci przedsiębiorca składki zdrowotnej za ryczałt jeśli w

2021 rok przez cały rok prowadził JDG opodatkowaną podatkiem

liniowym a przychód - zapłacone składki społeczne wynosił ponad

350 000,00 zł - chce opłacać składkę zdrowotną na podstawie

przychodu z 2021 roku, czy może?

Tak może ustalić podstawę do składki zdrowotnej w oparciu o przychody z

2021 roku: podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych art. 81 ust. 2h. Ubezpieczony, o

którym mowa w ust. 2f, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy

prowadził działalność gospodarczą, i przychody z tej działalności były

opodatkowane na podstawie art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia
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26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ryczałtem

od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia

20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może przy

określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie

zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku

kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku

kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,

chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania

przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak ustaloną

miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczony stosuje przez cały rok kalendarzowy.

Miesięczna składka zdrowotna wyniesie: 1007,87 zł.

11. Witam. Działalność rozpoczęta 1.02 2022 r. Zasady ogólne.

Preferencja więc na razie tylko zdrowotne. Jak je ustalić za luty ?

Składka zdrowotna dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w

lutym 2022 wyniesie wyniesie 270,90 zł (9% x 3.010 zł).

12. Umowa o pracę + JDG skala podatkowa - ile wyniesie składka

zdrowotna.

To zależy za jaki miesiąc? Za styczeń składka zdrowotna wynosi: 419,92

zł. Za luty - będzie uzależniona od dochodu ze stycznia.
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13. Firma rozpoczyna działalność np. 08.02.2022, korzysta z ulgi na

start, rozumiem że pierwszą składkę zdrowotną płaci min.270,90 a

w następnych miesiącach wg formy opodatkowania?Firma

rozpoczyna działalność np. 08.02.2022, korzysta z ulgi na start,

rozumiem że pierwszą składkę zdrowotną płaci min.270,90 a w

następnych miesiącach wg formy opodatkowania?

Tak, zgadza się.

14. Ryczał i miesięczna składka zdrowotna - czy odliczać składki

społeczne zapłacone?

Tak o przychody są pomniejszone o kwoty opłaconych składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie

zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od

dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych.

15. Proszę o wyjaśnienie zapisu z informatora ZUS: osób, które

prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z

działalności gospodarczej oraz osób współpracujących z osobami

prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami

korzystającymi z ulgi na start stanowi kwota 6.221,04 zł (100 %

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) [5].

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł (tj. 9%

podstawy wymiaru składki)

Przedstawione pytanie nie wskazuje pełnej treści z zus - zagadnienie

dotyczy składki zdrowotnej w przypadku kilku różnych działalności

Składka zdrowotna w omawianym przypadku będzie uzależniona od

łącznych dochodów z tytułu prowadzonych działalności, ponieważ mamy
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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

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
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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.

16. Czy obliczając składkę zdrowotna na ryczałcie obliczamy ją od

narastającego przychodu zmniejszając o narastające składki na

ubezpieczenie społeczne czy od przychodu za poprzedni miesiąc i

odliczany składki zapłacone nie w ujęciu narastającym. Pogubiłam

się zupełnie. Pozdrawiam

Przychód narastająco i składki narastająco jeżeli nie zostały zaliczone do

kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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17. Jaka będzie składka zdrowotna za styczeń przy podatku liniowym

419,92 zł.

18. Ulga na start, a wysokość składki zdrowotnej. Działalność na

ryczałcie. Czy podstawa do zdrowotnej ,tak jak dla wszystkich

ryczałtowców, uzależniona od przychodów?

Tak, obowiązują te samy zasady dla wszystkich ryczałtowców. Szerzej

opisałam ten temat w ebooku w części C. Ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych.

19. Członkowie zarządu, jako osoby powołane do pełnienia funkcji na

mocy aktu powołania opłacają również składki społeczne?

Członkowie zarządu, jako osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy

aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, są objęci od

1.01.2022 r. wyłącznie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

20. Ryczałt - działalność rozpoczęta 12 stycznia 2021 roku. Czy mogę do

ustalenia składki zdrowotnej przyjąć przychód z poprzedniego roku?

Nie, działalność musi być prowadzona nieprzerwanie przez cały 2021 rok.
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21. Jestem na ryczałcie dlaczego za styczeń przy przychodzie 3 500,00 zł

podatek: 8,5% - zapłaciłam podatek? Wcześniej go nie miałam, płacę

pełny zus.

3500,00*8,5%= 297,50 w zaokrągleniu:298,00 zł - PPE do zapłaty za

01/2022. Podatek wyszedł do zapłaty ponieważ od 1 stycznia 2022 roku

składka zdrowotna nie podlega odliczeniu.

22. Ile zapłacę za składkę zdrowotną w lutym 2022 roku, jeśli moja forma

opodatkowania to podatek liniowy a w styczniu miałam stratę z

działalności? Nie płacę składki zdrowotnej?

Zapłaci Pani składkę w wysokości 270,90 zł.

23. Nie widzę RZA w moim płatniku, dlaczego?

Uchylony został raport ZUS RZA. Od dokumentów składanych za styczeń

2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie

temu ubezpieczeniu następuje w raporcie ZUS RCA. Dotyczy to także

korekty raportów ZUS RZA za okres 1999-2021 r.

24. Prowadzę JDG, opłacam składki za siebie. Do kiedy muszę opłacać

składki od 2022 roku?

20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami

prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową

działalność gospodarczą, czy spółek osobowych. Dotychczas osoby, które

opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS

nie później niż do 10. dnia miesiąca.
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25. Dzień dobry, bardzo proszę o przykład w e-booku jak obliczyć

podstawę opodatkowania, gdy w jdg jest strata a w S.C. jest dochód oraz

gdy w obu działalnościach jest strata. Obie są na liniowym.

Zgodnie z przepisami sumujemy dochód. W ZUS nie ma pojęcia straty

zatem przyjmujemy zero.

Przykład:

JDG - za styczeń STARTA

Wspólnik spółki cywilnej: dochód ze spółki: 10 000,00 zł

Obliczamy składkę za luty (dochód ze stycznia)

0+ 10 000.00= 10 000,00 *4,9% = 490,00 zł

*założyłam na cele zadania że składki społeczne zapłacone zostały

zaliczone do KUP.

26. Wspólnik spółki komandytowej - jak rozliczyć składki zdrowotne?

Jeśli wspólnik rozlicza się z podatku dochodowego od innego źródła

podatkowego, niż działalność gospodarczą (dochody z udziału w

zyskach spółki), to opłaca składkę zdrowotną „zryczałtowaną” – od 100%

przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.
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Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022 roku - Praktyczne kompendium. Ewelina Dulęba

27. Nie rozumiem minimalnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy na

podatku liniowym proszę o przykład.

Minimalna miesięczna wysokość składki w roku składkowym

02/2022–01/2023 wynosi: 9% x 3 010 zł = 270,90 zł.

Jan Kowalski prowadzi JDG opodatkowanie: podatek liniowy. Działalność

rozpoczęta w lutym 2022.

Za luty składka wyniesie: 270,90 zł

Dochód za poszczególne miesiące wyniósł:

luty 2022: 4 000 zł,

marzec 2022: 6 000 zł.

Ile wyniesie składka za marzec?

4,9% x 4 000 zł = 196 zł

Składka do zapłaty:  270,90 zł (podstawa wymiaru to 3 010 zł),

Ile wyniesie składka za kwiecień:

4,9% x 6 000 zł = 294 zł

28. Jan Kowalski jest wspólnikiem w dwóch spółkach komandytowych, dla

celów podatkowych nie uzyskuje przychodów z działalności gospodarczej -

jaką składkę zdrowotną zapłaci za danym miesiąc w 2022 roku?

2razy 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym

kwartale 2021, tj. 2 razy 559,89 zł.
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29. Jestem wspólnikiem spółki jawnej i dodatkowo prowadzę JDG. Z obu

działalności mam opodatkowanie podatkiem liniowym. Jak mam ustalić

składkę za luty 2022?

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej za luty 2022, będzie suma

dochodów ze stycznia z obu form.

30. Roczna składka - nie do końca rozumiem, dlatego proszę o kalkulację

na przykładzie, gdy prowadzę JDG i opodatkowuję przychody ryczałtem.

Wiem, że w trakcie roku będę świadczyła dodatkowe usługi które wyłączą

mnie z tej formy opodatkowania. Co wtedy, jeśli od lipca będę na skali

podatkowej? Zakładam, że od stycznia do czerwca osiągnę przychód w

wysokości 290 000,00 zł, a od lipca do grudnia na skali to może by 110

000,00 zł. Jak ustalić tę składkę roczną?

Zobowiązana Pani będzie do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki

zdrowotnej odrębnie dla każdej z tych form opodatkowania.

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (okres od 01.01.2022

do 30.06.2022)

(przychody 60 000 - 300 000 zł: składka zdrowotna jako 9% od kwoty

100% przeciętnego wynagrodzenia: 6221,04*9%=559,89 zł)

Roczna podstawa: 6(ilość miesięcy prowadzenia JDG opodatkowanej

ryczałtem)* 6 221,04 (podstawa obowiązująca dla tego limitu) = 33 7

326,24

2. Roczna podstawa dla skali podatkowej: 110 000,00 zł.
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31. Jak mam ustalić roczną minimalna podstawę dla składki zdrowotnej

na skali podatkowej jeśli działalność będę prowadziła 6 miesięcy?

6 * 3 010,00 = 18 060,00 zł

32. Jeśli będę miał dopłatę po zakończeniu roku w składce zdrowotnej

przy opodatkowaniu ryczałtem to do kiedy mam ją zapłacić?

Do 20 marca.

33. Roczna składka zdrowtna: Nadpłata w składce zdrowotnej -

opodatkowanie skala podatkowa - do kiedy mogę wnioskować o zwrot?

Wniosek o zwrot można złożyć w terminie od 15 lutego do 31 maja -

tylko w formie elektronicznej, poprzez PUE ZUS.

34. Roczna składka zdrowotna: Nadpłata w składce zdrowotnej -

opodatkowanie PODATEK LINIOWY - do kiedy mogę wnioskować o zwrot?

Wniosek o zwrot można złożyć w terminie od 15 lutego do 31 maja -

tylko w formie elektronicznej, poprzez PUE ZUS.

35. Roczna składka zdrowotna: Nadpłata w składce zdrowotnej -

opodatkowanie RYCZAŁY OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - do

kiedy mogę wnioskować o zwrot?

Wniosek o zwrot można złożyć w terminie od 15 lutego do 31 maja -

tylko w formie elektronicznej, poprzez PUE ZUS.
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Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022 roku - Praktyczne kompendium. Ewelina Dulęba

36. Jeszcze raz proszę o wzór ustalenia składki zdrowotnej dla skali

podatkowej?

W trakcie roku składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wpłacana od

dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodem a

kosztami uzyskania przychodów. Tak ustalony dochód będzie

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 będzie pomniejszany o

składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od

kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi po

zakończeniu roku. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne

miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez

ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie

zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie

przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za

poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie

zdrowotne, a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od

rocznej podstawy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od tak ustalonej

podstawy wynosić będzie 9%.

37. Osoba na karcie podatkowej ile zapłaci składki zdrowotnej za

01/2022?

270,90 zł.
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PYTANIA DOTYCZĄCE SKŁADKI ZDROWOTNEJ GDY DZIAŁALNOŚĆ

BYŁA ZAWIESZONA

38. “Ustalając roczny dochód nie uwzględnia się przychodów osiągniętych

w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak też

poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania w rozumieniu ustawy o

PIT” - proszę o przykład.

Przedsiębiorca prowadzi JDG opodatkowania: skala podatkowa.

Działalność prowadzona w okresach: od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia

2022 r. W okresach: wrzesień i październik jej działalność była

zawieszona.

Roczna podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty: 9.030 zł

(iloczyn liczby miesięcy podlegania, bez września i października 2022 r., i

minimalnego wynagrodzenia: 3 x 3.010 zł),

a roczna

składka nie może być niższa od kwoty: 812,70 zł (9% x 9.030 zł). Do

wyliczenia dochodu nie uwzględnia się ewentualnych przychodów i

dochodów oraz kosztów za m-ce IX i X 2022 r.

39. Jak ma wyglądać rozliczenie składki zdrowotnej w dokumentach

rozliczeniowych przekazywanych do ZUS?

1. SKALA PODATKOWA

Płatnik opodatkowany skalą podatkową wskazuje:

▪ formę opodatkowania – zasady ogólne – podatek według skali (pole 01)

oraz
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▪ kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającego

miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie (pole 02)

▪ kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 03)

▪ kwotę należnej skałki (pole 04)

2. PODATEK LINIOWY

Płatnik opodatkowany podatkiem liniowym wskazuje:

▪ formę opodatkowania – zasady ogólne – podatek liniowy (pole 05) oraz

▪ kwotę dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającego

miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie (pole 06)

▪ kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 07)

▪ kwotę należnej skałki (pole 08).

Dane z bloku XI wykazuje odpowiednio:

▪ w bloku VI pole 02 - kwotę należnej składki

▪ w bloku X pole 05 - kwotę podstawy wymiaru składki.

40. Ile zapłacę składki zdrowotnej będąc na ryczałcie w 2022 roku jeśli

mój przychód za styczeń wyniesie 5 000,00 zł?

To zależy od kiedy prowadzi Pani działalność i jakie zasady przyjęła Pani

do ustalenia składki na 2022, jeśli działalność prowadzona była cały 2021

rok (proszę o sprawdzenie ebooka część C. Ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych).
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41. W jakim terminie mogę dokonać korekty składki zdrowotnej?

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.

42. Karta podatkowa - co z roczną podstawą wymiaru składki?

W odniesieniu do tej grupy nie występuje instytucja rocznej podstawy

wymiaru składki.

43. Karta podatkowa - przez cały rok 2022 będę płacił 270,90 zł składki

zdrowotnej?

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców

stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi kwota

minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość składki nie zmienia się - nadal jest to 9%.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu

działalności gospodarczej 2022 r .rozliczy Pan składkę w wysokości

270,90 zł (9% x 3.010 zł – minimalne wynagrodzenie w 2022 r.).

44. Karta podatkowa - za każdy miesiąc muszę wysyłać dokumenty do

ZUS jeśli moja składka jest stała?

Płatnik opodatkowany karta podatkową od rozliczeń za styczeń 2022 r.

przesyła co miesiąc dokumenty rozliczeniowe do ZUS w terminie do 20.

dnia następnego miesiąca.
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45. Karta podatkowa a dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Dane do ustalenia miesięcznej podstawy wymiaru i składki na

ubezpieczenie zdrowotne wykazywane są nowych blokach ZUS DRA / ZUS

RCA.

W ZUS DRA jest to blok XI a w ZUS RCA III.E.

Dane te wykazywane są w ZUS DRA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki

wyłącznie za siebie, a w ZUS RCA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki za

siebie i za innych ubezpieczonych.

Płatnik opodatkowany kartą podatkową wskazuje w bloku XI:

▪ formę opodatkowania – karta podatkowa (pole 09)

oraz

▪ kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 10)

▪ kwotę należnej skałki (pole 11)

Dane z bloku XI wykazuje odpowiednio:

▪ w bloku VI pole 02 - kwotę należnej składki

▪ w bloku X pole 05 - kwotę podstawy wymiaru składki.

46. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jak wyglądać będzie

roczne rozliczenie tej składki w DRA/RCA?

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie dopłaty

składki płatnik wykazuje w ZUS DRA w bloku XII a w ZUS RCA III.F.

Dopłata składki rozliczana jest w dokumentach rozliczeniowych za luty

danego roku:

▪ w ZUS DRA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki wyłącznie za siebie,

▪ w ZUS RCA jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki za siebie i za innych

ubezpieczonych,
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Dopłata opłacana jest nie później niż do 20 marca danego roku tj. w

terminie opłacania składki za luty danego roku.

W dokumencie płatnik zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w bloku

XII/III.F a więc podaje:

▪ rok, którego dotyczy rozliczenie składki zdrowotnej, ▪ kwotę przychodów

osiągniętych z działalności gospodarczej w roku, którego dotyczy roczne

rozliczenie,

▪ roczną składkę obliczoną od rocznej podstawy wymiaru składki,

▪ sumę miesięcznych należnych składek wynikającą ze złożonych

dokumentów za rok, którego dotyczy roczne rozliczenie,

▪ kwotę do dopłaty.

47. Będąc na ryczałcie do kiedy mogę wysyłać korekty składki

zdrowotnej?

Korektę podstawy wymiaru składki i należnej składki na ubezpieczenie

zdrowotne płatnik opodatkowany ryczałtem może być do ZUS złożona

najpóźniej do 30 czerwca następnego roku.

48. Kilka form działalności a forma opodatkowania.

ZUS wyjaśnia też, że prowadząc kilka rodzajów pozarolniczej działalności i

nie uzyskując przychodów kwalifikowanych dla celów podatkowych jako

przychody z działalności gospodarczej, składkę zdrowotną należy opłacać

od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia (w 2022 r. - 6.221,04 zł) odrębnie od każdego rodzaju

prowadzonej działalności.
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49. Ile wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze

przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku - jak

to ustalić?

W obwieszczeniu Prezesa GUS z 21 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV

kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wyniosło ono 6.221,04 zł.

Wynagrodzenie to służy do wyliczenia podstawy wymiaru składki

zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców za styczeń 2022 r. oraz za cały

2022 r.

50. Dlaczego mam składkę zdrowotna do zapłaty za styczeń w wysokości

419,92 - podatek liniowy??

Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej

lub podatek liniowy podstawę wymiaru składki zdrowotnej należnej za

styczeń 2022 r. ustalają od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w

IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku. W związku z tym

podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. przedsiębiorców

opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej lub podatek

liniowy nie może być niższa niż 4.665,78 zł (6.221,04 zł × 75%),

natomiast składka zdrowotna (w wysokości 9%) ustalona od tej podstawy

wynosi 419,92 zł.
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PYTANIA OD 51 DO 1000

Szanowni Państwo, wiele pytań się powieliło ponad 50 pytań dotyczy

rozliczenia składki zdrowotnej w dokumentach rozliczeniowych

przekazywanych do ZUS. Proszę o pobranie: Poradnik dokumenty

rozliczeniowe do ZUS - tam są szczegółowe wyjaśnienia zaprezentowane

przez ZUS.
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