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Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022 roku

A. SKALA PODATKOWA

1. WSTĘP - ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej, miesięczna

podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły zupełnie

nowe zasady ustalania podstawy wymiaru oraz składki na

ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą

działalność gospodarczą.

Zmiany polegają na ustaleniu wysokości podstawy wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne w zależności od formy opodatkowania.

WAŻNE! Rok składkowy to miesiące od 1 lutego danego roku do 31

stycznia następnego roku.

Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku?

Zgodnie z ogólną zasadą stopa procentowa składki zdrowotnej wynosi 9%

9% za wyjątkiem przedsiębiorców, których dochody opodatkowane są

podatkiem liniowym (ten przypadek omawiam w dziale PODATEK

LINIOWY).

Czy jest ustalona minimalna składka zdrowotna?

Tak, miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota

ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku

minimalne wynagrodzenie wynosi 3 010,00 zł, zatem w przypadku, gdy

podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest niższa od minimalnego

wynagrodzenia, płatnik zobowiązany jest podnieść składkę do wysokości
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270,90 zł (3010,00*9%) wraz z podstawą wymiaru składek, którą

podnosi się do minimalnego wynagrodzenia.

Jak ustalić miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej, ustalana jest od

dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej w miesiącu

poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka - zgodnie z

poniżej zaprezentowanym schematem:

Schemat ustalania miesięcznego dochodu1:

a) dochód za pierwszy miesiąc jest ustalany jako różnica między

osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych

przychodów w rozumieniu ustawy o PIT,

b) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt a), jest

pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,

chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

1Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. art. 81 ust. 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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c) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą

przychodów, osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania

tych przychodów poniesionych od początku roku, w rozumieniu ustawy o

PIT,

d) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt c), 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

WAŻNE!!!Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być

jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia:
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. art. 81 ust.2d W

przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym

miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Przykład 1:

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

opodatkowaną skalą podatkową. Przedsiębiorca ten korzysta z ulgi na

start, nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. W 2022

roku wyniki z prowadzonej działalności przedstawiają się następująco:

Przychód styczeń 2022 roku: 0,00 zł

Koszty styczeń 2022 roku: 1 200,00 zł

Strata za styczeń 2022 roku: 1200,00 zł

Ile wyniesie jego składka zdrowotna za styczeń?

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń dla przedsiębiorcy,

którego dochody z działalności opodatkowane są skalą podatkową stanowi
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kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku, a zatem

będzie to kwota 4.665,78 zł. Zatem składka za styczeń wynosi: 419,92 zł.

TIP!!! W przypadku, gdy przedsiębiorca jest obowiązany do opłacania

składek społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

sprawdź koniecznie:

- od kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza,

- jeżeli działalność była prowadzona w 2021 roku - zweryfikuj czy

składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2021 zostały

opłacone w grudniu 2021 (termin płatności przypadał na styczeń

2022 roku, jednak dla celów składki zdrowotnej od podatku - w

części podlegającej odliczeniu, przedsiębiorca mógł opłacić swoje

składki ZUS jeszcze w grudniu za grudzień. Od stycznia 2022 roku,

składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku w żadnej

części)

Po co ta weryfikacja? Zwróć uwagę, że dochód ustalony na cele ustalenia

składki zdrowotnej stanowi w pierwszym miesiącu: przychód - koszty

uzyskania przychodu pomniejszone o składki społeczne zapłacone i nie

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (dalej KUP).

UPEWNIJ SIĘ, że przedsiębiorca, który jest zobowiązany do opłacania

składek społecznych - zapłacił je - jeśli tak to w jakim okresie, czy w

pełnej wysokości i dodatkowo USTAL - czy składki te będą zaliczane do

KUP czy odliczane od dochodu.

Analogicznie postępuj w przypadku, gdy masz do czynienia z osobą

współpracującą.
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Stwórz do tego celu pomocną tabelkę - możesz umieścić ją w

segregatorze przedsiębiorcy:

Składki należne
za: Miesiąc/Rok

Kwota składek
należnych

Kwota składek
zapłaconych Zapłacone dnia

Zaliczone do
KUP/Odliczane

od dochodu

Grudzień/21

Styczeń/22

Luty/22

Marzec/22

2. Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Roczna podstawa wymiaru składki ustalana jest za rok składkowy, który

trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej stanowi:

● różnicę między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy o

PIT, a

● poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu

ustawy o PIT,

● pomniejszoną o kwotę opłaconych w tym roku składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

WAŻNE! Roczna podstawa składki zdrowotnej nie może być niższa od

iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu w danym roku i kwoty

minimalnego wynagrodzenia.
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Przykład.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

opodatkowaną skalą podatkową. Działalność tę przedsiębiorca prowadził

w okresie: od 1.08.2022 r. do 31.12.2022 r., podczas tego okresu uzyskał

dochody z działalności gospodarczej w wysokości 20 500,00 zł.

→Jak ustalić w tym przypadku roczną podstawa wymiaru składki

zdrwotnej?

Nie może być ona niższa od iloczynu liczby miesięcy podlegania i

minimalnego wynagrodzenia w danym roku, tj. kwoty: 15 050,00 zł (5 x

3.010 zł).

Roczna składka zdrowotna nie może być niższa niż: 1.354,50 zł (9% x

15.050 zł).

Wysokość rocznej składki u naszego przedsiębiorcy z przykładu obliczonej

od dochodu rocznego:  1 845,00 zł (9% x 20 500,00 zł).

Podstawa roczna wyniesie: 20 500,00 zł, składka zdrowotna roczna:

1845,00 zł.

3. Uwaga na okresy, których nie uwzględnia się do ustalenia składki na

ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE przy ustalaniu rocznej podstawy do ustalenia składki

zdrowotnej! Ustalając roczny dochód nie uwzględnia się przychodów

osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności
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gospodarczej, jak też poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania w

rozumieniu ustawy o PIT.
art. 81 ust. 2zd Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

.Ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w

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

lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych

przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w

okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

opodatkowaną skalą podatkową. Działalność tę przedsiębiorca prowadził

w okresie: od 1.08.2022 r. do 31.12.2022 r.. Przedsiębiorca zawiesił

działalność gospodarczą w okresie: październik i listopad 2022 r.

Roczna podstawa wymiaru tego przedsiębiorcy nie może być niższa od

kwoty: 9 030,00 zł (iloczyn liczby miesięcy podlegania, bez IX i X 2022 r.,

i minimalnego wynagrodzenia: 3 x 3.010 zł), natomiast roczna składka

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

WAŻNE! Do wyliczenia dochodu nie uwzględnia się ewentualnych

przychodów i dochodów oraz kosztów za m-ce październik i listopad 2022

r.

Przykład

Przedsiębiorca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą

zawiesił od 31.05.2022 r.. W lipcu 2022 r., dokonał sprzedaży

nieruchomości. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do

zapłaty składki zdrowotnej od dochodu wynikającego ze sprzedaży

majątku?
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Nie, do ustalenia przychodów i KUP dla potrzeb obliczenia składki na

ubezpieczenie zdrowotne nie bierze się pod uwagę przychodów

osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności

gospodarczej - art. 81 ust. 2zd ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej

finansowane ze środków publicznych.

4. Ile wyniesie składka zdrowotna za styczeń 2022 roku?

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń, ustalana jest na

zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. - dla przedsiębiorcy,

którego dochody z działalności opodatkowane są skalą podatkową stanowi

kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z

wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor

Polski. Wysokość składki wynosi 9%: a zatem, składka za styczeń będzie

wynosiła: 419,92 zł, tj. 9%* 4.665,78 zł.

Przykład: Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

w której dochody opodatkowane są skalą podatkową. W 2022 roku wyniki

za styczeń i luty, kształtowały się następująco:

Przychody 01.2022 r. = 5 000,00 zł,

KUP 01.2022 = 4 000,00 ZŁ

Przychody 02.2022 r. = 13 000,00 zł.

KUP 02.2022r. = 6 000,00 zł.

Zakładamy, że opłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia

społeczne zostały zaliczone do KUP.
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Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne u tego przedsiębiorcy za

styczeń, luty i marzec?

• za styczeń: 419,92 zł – Podstawa to kwota 75% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale (9%* 4.665,78 zł)

• za luty – 270,90 zł - Podstawa to kwota minimalnego wynagrodzenia w

2022 roku: 3.010 zł, gdyż dochód ustalony za styczeń jest niższy od tej

kwoty (5.000 zł – 4.000 zł = 1.000 zł),

• za marzec – 630,00 zł - ustalona w następujący sposób: przychody za

styczeń i luty minus KUP za te miesiące minus dochód za miesiąc

poprzedni, czyli:

(5.000 zł + 13.000 zł) – (4.000 zł + 6.000 zł) – 1.000 zł = 7.000 zł.

5. Ile wyniesie składka zdrowotna za luty i marzec 2022 roku

(działalność nieprzerwanie kontynuowana od 2021 roku do nadal)-

schemat obliczania składki zdrowotnej za pierwszy i kolejne

miesiące z przykładem.

1. Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi

przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w

rozumieniu ustawy o PIT.

UWAGA! Rok składkowy to miesiące od 1 lutego danego roku do 31

stycznia następnego roku

2. Dochód ustalony w ten sposób należy pomniejszyć o kwotę składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,

zapłaconych w tym miesiącu – jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów

uzyskania przychodów.

3. Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą

przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania

tych przychodów (poniesionych od początku roku).
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4. Dochód ustalony w ten sposób należy pomniejszyć 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 (dotyczy składek ZUS niezaliczonych do kup)

Przykład

Ile wyniesie składka zdrowotna za luty 2022 u przedsiębiorcy

prowadzącego JDG - opodatkowanie skala podatkowa (działalność

rozpoczęta w 2021 roku  bez przerw kontynuowana w 2022 roku)

Przychód styczeń 2022 =  26 000,00 zł

KUP (podatnik składki za grudzień zapłacił w grudniu więc nie ma tutaj

odliczenia składek): 16 000,00 zł

Dochód styczeń 2022= 10 000,00 zł (podstawa do składki zdrowotnej)

10 000,00 * 9% = 900,00 zł

Przykład

Ile wyniesie składka zdrowotna za marzec 2022 u przedsiębiorcy

prowadzącego JDG - opodatkowanie skala podatkowa (działalność

rozpoczęta w 2021 roku  bez przerw kontynuowana w 2022 roku)

Przychód styczeń 2022 =  26 000,00 zł

KUP (podatnik składki za grudzień zapłacił w grudniu więc nie ma tutaj

odliczenia składek): 16 000,00 zł

Dochód styczeń 2022= 10 000,00 zł

10 000,00 * 9% = 900,00 zł - składka zdrowotna za luty 2022 r.

Przychód luty 2022= 24 000,00

KUP luty 2022 = 12 000,00 (składki na ubezpieczenia emerytalne,

rentowe, chorobowe i wypadkowe zaliczone w KUP zapłacone)

Dochód luty 2022 =  12 000,00  zł
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Dochód na cele ustalenia składki zdrowotnej za marzec 2022 = 12 000,00

zł * 9% = 1080,00 zł  - składka zdrowotna za marzec 2022r..

(26 000,00 + 24 000,00) - (16 000,00 + 12 00,00) - (10 000,00) = 50

000,00 - 28 000,00 - 10  000,00 = 12 000,00 zł.

6. Ile wyniesie składka zdrowotna za luty 2022 - jeśli przedsiębiorca

rozpoczął działalność w lutym 2022?

W takim przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie

roku, opłaca składkę od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. składka

wynosi: 270,90 zł (9% x 3 010,00 zł).

7. Korekta wpływająca na wysokość dochodu - czy dokonać korekty?

Kiedy? Co z odsetkami?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma faktury/inne dokumenty

księgowe, które wpłyną na dochód z poprzednich miesięcy, będzie musiał

dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych wysyłanych do ZUS za te

okresy. Najbezpieczniej korekty dokonać w ciągu 7 dni od zaistnienia

takiego zdarzenia.
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Korekta podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Do kiedy najpóźniej można złożyć korektę?

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.

WAŻNE! 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.

8. Jak rozliczyć nadpłatę?

Po obliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek i ustaleniu, że składka

zdrowotna została opłacona w kwocie wyższej niż składka obliczona

od rocznej podstawy, płatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconych

składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwrot następuje na wniosek

złożony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, o ile

płatnik nie posiada zaległości na koncie.

WAŻNE!! TERMIN!! Płatnik może złożyć wniosek w terminie od 15 lutego

do 31 maja danego roku (wnioski złożone po terminie nie będą

rozpatrywane).
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9. Jak liczyć dochód jeśli w jednym z poprzednich miesięcy

przedsiębiorca poniósł stratę?

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

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
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B. PODATEK LINIOWY

W przypadku przedsiębiorców, którzy opodatkowują swoje dochody

podatkiem liniowym, zastosowanie mają takie same przepisy jak dla

przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych. Jedyna różnica

polega na tym, że samą składkę będzie stanowić 4,9% uzyskanego w

poprzednim miesiącu dochodu.

Z uwagi na mój zamiar tworzenia tego ebooka w taki sposób by każdy

mógł sięgnąć do działu, który go interesuje i w nim odnaleźć wszystkie

informacje dotyczące danej formy opodatkowania, opisałam raz jeszcze

wszystkie zasady - z tym, że dla podatnika, który opodatkowuje swoje

dochody podatkiem liniowym.

WAŻNE! Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że składka zdrowotna

za styczeń 2022 r. dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym

stanowić powinna 4,9% jej podstawy, ZUS jednak stoi na stanowisku, że

za styczeń przedsiębiorca, który opodatkowuje swoje dochody podatkiem

liniowym zapłaci składkę w wysokości: 419,92 zł (Podstawą składki

zdrowotnej za styczeń 2022, jest 75% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w IV kwartale 2021, tj.:75% x 6221,04 x 9%).

1. WSTĘP - ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej, miesięczna

podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły zupełnie

nowe zasady ustalania podstawy wymiaru oraz składki na

ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą

działalność gospodarczą.
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Zmiany polegają na ustaleniu wysokości podstawy wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne w zależności od formy opodatkowania.

WAŻNE! Rok składkowy to miesiące od 1 lutego danego roku do 31

stycznia następnego roku.

Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku?

Zgodnie z ogólną zasadą stopa procentowa składki zdrowotnej wynosi

9%, za wyjątkiem przedsiębiorców, których dochody opodatkowane są

podatkiem liniowym.

Czy jest ustalona minimalna składka zdrowotna?

Tak, miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota

ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku

minimalne wynagrodzenie wynosi 3 010,00 zł, zatem w przypadku, gdy

podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest niższa od minimalnego

wynagrodzenia, płatnik zobowiązany jest podnieść składkę do wysokości

270,90 zł (3010,00*9%) wraz z podstawą wymiaru składek, którą

podnosi się do minimalnego wynagrodzenia.

Jak ustalić miesięczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej, ustalana jest od

dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej w miesiącu

poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka - zgodnie z

poniżej zaprezentowanym schematem:
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Schemat ustalania miesięcznego dochodu2:

a) dochód za pierwszy miesiąc jest ustalany jako różnica między

osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych

przychodów w rozumieniu ustawy o PIT,

b) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt a), jest

pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,

chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

c) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą

przychodów, osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania

tych przychodów poniesionych od początku roku, w rozumieniu ustawy o

PIT,

d) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt c), 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

2Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. art. 81 ust. 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:

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) 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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poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które

zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

WAŻNE!!!Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być

jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia:
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. art. 81 ust.2d W

przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym

miesiącu, ustalona zgodnie z ust. 2c, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia

obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Przykład 1:

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

opodatkowaną podatkiem liniowym. Przedsiębiorca ten korzysta z ulgi na

start, nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. W 2022

roku wyniki z prowadzonej działalności przedstawiają się następująco:

Przychód styczeń 2022 roku: 0,00 zł

Koszty styczeń 2022 roku: 1 200,00 zł

Strata za styczeń 2022 roku: 1200,00 zł

Ile wyniesie jego składka zdrowotna za styczeń?

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń dla przedsiębiorcy,

którego dochody z działalności opodatkowane są podatkiem liniowym

stanowi kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w

sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku, a

zatem będzie to kwota 4.665,78 zł. Zatem składka za styczeń wynosi:

419,92 zł.

Art. 79 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
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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

roku ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 roku.

TIP!!! W przypadku, gdy przedsiębiorca jest obowiązany do opłacania

składek społecznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

sprawdź koniecznie:

- od kiedy prowadzona jest działalność gospodarcza,

- jeżeli działalność była prowadzona w 2021 roku - zweryfikuj czy

składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2021 zostały

opłacone w grudniu 2021 (termin płatności przypadał na styczeń

2022 roku, jednak dla celów składki zdrowotnej od podatku - w

części podlegającej odliczeniu, przedsiębiorca mógł opłacić swoje

składki ZUS jeszcze w grudniu za grudzień. Od stycznia 2022 roku,

składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku w żadnej

części)

Po co ta weryfikacja? Zwróć uwagę, że dochód ustalony na cele ustalenia

składki zdrowotnej stanowi w pierwszym miesiącu: przychód - koszty

uzyskania przychodu pomniejszone o składki społeczne zapłacone i nie

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (dalej KUP).

UPEWNIJ SIĘ, że przedsiębiorca, który jest zobowiązany do opłacania

składek społecznych - zapłacił je - jeśli tak to w jakim okresie, czy w

pełnej wysokości i dodatkowo USTAL - czy składki te będą zaliczane do

KUP czy odliczane od dochodu.

Analogicznie postępuj w przypadku, gdy masz do czynienia z osobą

współpracującą.
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Stwórz do tego celu pomocną tabelkę - możesz umieścić ją w

segregatorze przedsiębiorcy:

Składki należne
za: Miesiąc/Rok

Kwota składek
należnych

Kwota składek
zapłaconych Zapłacone dnia

Zaliczone do
KUP/Odliczane

od dochodu

Grudzień/21

Styczeń/22

Luty/22

Marzec/22

2. Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Roczna podstawa wymiaru składki ustalana jest za rok składkowy, który

trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej stanowi:

● różnicę między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy o

PIT, a

● poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu

ustawy o PIT,

● pomniejszoną o kwotę opłaconych w tym roku składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

WAŻNE! Roczna podstawa składki zdrowotnej nie może być niższa od

iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu w danym roku i kwoty

minimalnego wynagrodzenia.
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Przykład.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

opodatkowaną podatkiem linowym. Działalność tę przedsiębiorca

prowadził w okresie: od 1.08.2022 r. do 31.12.2022 r., podczas tego

okresu uzyskał dochody z działalności gospodarczej w wysokości 20

500,00 zł.

→Jak ustalić w tym przypadku roczną podstawa wymiaru składki

zdrwotnej?

Nie może być ona niższa od iloczynu liczby miesięcy podlegania i

minimalnego wynagrodzenia w danym roku, tj. kwoty: 15 050,00 zł (5 x

3.010 zł).

Roczna składka zdrowotna nie może być niższa niż: 1.354,50 zł (9% x

15.050 zł).

Wysokość rocznej składki u naszego przedsiębiorcy z przykładu obliczonej

od dochodu rocznego: 1 004,50 zł (4,9% x 20 500,00 zł).

Roczna składka zdrowotna na ubezpieczenie zdrowotne wynosi zatem 1

354,50 zł.

3. Uwaga na okresy, których nie uwzględnia się do ustalenia składki na

ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE przy ustalaniu rocznej podstawy do ustalenia składki

zdrowotnej! Ustalając roczny dochód nie uwzględnia się przychodów

osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności
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gospodarczej, jak też poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania w

rozumieniu ustawy o PIT.
art. 81 ust. 2zd Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

.Ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w

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

lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to nie uwzględnia się w tych

przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w

okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

opodatkowaną podatkiem liniowym. Działalność tę przedsiębiorca

prowadził w okresie: od 1.08.2022 r. do 31.12.2022 r.. Przedsiębiorca

zawiesił działalność gospodarczą w okresie: październik i listopad 2022 r.

Roczna składka nie może być niższa od kwoty: 812,70 zł (9% x

9.030 zł).

WAŻNE! Do wyliczenia dochodu nie uwzględnia się ewentualnych

przychodów i dochodów oraz kosztów za m-ce październik i listopad 2022

r.

Przykład

Przedsiębiorca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, którą

zawiesił od 31.05.2022 r.. W lipcu 2022 r., dokonał sprzedaży

nieruchomości. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do

zapłaty składki zdrowotnej od dochodu wynikającego ze sprzedaży

majątku?
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Nie, do ustalenia przychodów i KUP dla potrzeb obliczenia składki na

ubezpieczenie zdrowotne nie bierze się pod uwagę przychodów

osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności

gospodarczej - art. 81 ust. 2zd ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej

finansowane ze środków publicznych.

4. Ile wyniesie składka zdrowotna za styczeń 2022 roku?

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za styczeń, ustalana jest na

zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. - dla przedsiębiorcy,

którego dochody z działalności opodatkowane są skalą podatkową stanowi

kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z

wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor

Polski. Wysokość składki wynosi 9%: a zatem, składka za styczeń będzie

wynosiła: 419,92 zł, tj. 9%* 4.665,78 zł.

Przykład: Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

w której dochody opodatkowane są podatkiem liniowym. W 2022 roku

wyniki za styczeń i luty, kształtowały się następująco:

Przychody 01.2022 r. = 5 000,00 zł,

KUP 01.2022 = 4 000,00 ZŁ

Przychody 02.2022 r. = 13 000,00 zł.

KUP 02.2022r. = 6 000,00 zł.

Zakładamy, że opłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia

społeczne zostały zaliczone do KUP.
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Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne u tego przedsiębiorcy za

styczeń, luty i marzec?

• za styczeń: 419,92 zł – Podstawa to kwota 75% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale (9%* 4.665,78 zł)

• za luty – 270,90 zł - Podstawa to kwota minimalnego wynagrodzenia w

2022 roku: 3.010 zł, gdyż dochód ustalony za styczeń jest niższy od tej

kwoty (5.000 zł – 4.000 zł = 1.000 zł),

• za marzec – 343,00 zł - ustalona w następujący sposób: przychody za

styczeń i luty minus KUP za te miesiące minus dochód za miesiąc

poprzedni, czyli:

(5.000 zł + 13.000 zł) – (4.000 zł + 6.000 zł) – 1.000 zł = 7.000 zł.

(7 000,00*4,9% = 343,00 zł)

5. Ile wyniesie składka zdrowotna za luty i marzec 2022 roku

(działalność nieprzerwanie kontynuowana od 2021 roku do nadal) -

schemat obliczania składki zdrowotnej za pierwszy i kolejne

miesiące z przykładem.

1. Dochód za pierwszy miesiąc jest różnicą między osiągniętymi

przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w

rozumieniu ustawy o PIT.

UWAGA! Rok składkowy to miesiące od 1 lutego danego roku do 31

stycznia następnego roku

2. Dochód ustalony w ten sposób należy pomniejszyć o kwotę składek na

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe,

zapłaconych w tym miesiącu – jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów

uzyskania przychodów.
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3. Dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą

przychodów (osiągniętych od początku roku) a sumą kosztów uzyskania

tych przychodów (poniesionych od początku roku).

4. Dochód ustalony w ten sposób należy pomniejszyć 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 (dotyczy składek ZUS niezaliczonych do kup)

Przykład

Ile wyniesie składka zdrowotna za luty 2022 u przedsiębiorcy

prowadzącego JDG - opodatkowanie podatkiem liniowym (działalność

rozpoczęta w 2021 roku  bez przerw kontynuowana w 2022 roku)

Przychód styczeń 2022 =  26 000,00 zł

KUP (podatnik składki za grudzień zapłacił w grudniu więc nie ma tutaj

odliczenia składek): 16 000,00 zł

Dochód styczeń 2022= 10 000,00 zł (podstawa do składki zdrowotnej)

10 000,00 * 4,9% = 490,00 zł

Przykład

Ile wyniesie składka zdrowotna za marzec 2022 u przedsiębiorcy

prowadzącego JDG - opodatkowanie podatkiem liniowym (działalność

rozpoczęta w 2021 roku  bez przerw kontynuowana w 2022 roku)

Przychód styczeń 2022 =  26 000,00 zł

KUP (podatnik składki za grudzień zapłacił w grudniu więc nie ma tutaj

odliczenia składek): 16 000,00 zł

Dochód styczeń 2022= 10 000,00 zł

10 000,00 * 4,9% = 490,00 zł - składka zdrowotna za luty 2022 r.
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Przychód luty 2022= 24 000,00

KUP luty 2022 = 12 000,00 (składki na ubezpieczenia emerytalne,

rentowe, chorobowe i wypadkowe zaliczone w KUP zapłacone)

Dochód luty 2022 =  12 000,00  zł

Dochód na cele ustalenia składki zdrowotnej za marzec 2022 = 12 000,00

zł * 4,9% = 588,00 zł  - składka zdrowotna za marzec 2022r..

(26 000,00 + 24 000,00) - (16 000,00 + 12 00,00) - (10 000,00) = 50

000,00 - 28 000,00 - 10  000,00 = 12 000,00 zł.

6. Ile wyniesie składka zdrowotna za luty 2022 - jeśli przedsiębiorca

rozpoczął działalność w lutym 2022?

W takim przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie

roku, opłaca składkę od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. składka

wynosi: 270,90 zł (9% x 3 010,00 zł).

7. Korekta wpływająca na wysokość dochodu - czy dokonać korekty?

Kiedy? Co z odsetkami?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma faktury/inne dokumenty

księgowe, które wpłyną na dochód z poprzednich miesięcy, będzie musiał

dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych wysyłanych do ZUS za te

okresy. Najbezpieczniej korekty dokonać w ciągu 7 dni od zaistnienia

takiego zdarzenia.
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Korekta podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Do kiedy najpóźniej można złożyć korektę?

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.

WAŻNE! 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.

8. Jak rozliczyć nadpłatę?

Po obliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek i ustaleniu, że składka

zdrowotna została opłacona w kwocie wyższej niż składka obliczona

od rocznej podstawy, płatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconych

składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwrot następuje na wniosek

złożony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, o ile

płatnik nie posiada zaległości na koncie.

WAŻNE!! TERMIN!! Płatnik może złożyć wniosek w terminie od 15 lutego

do 31 maja danego roku (wnioski złożone po terminie nie będą

rozpatrywane).
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9. Jak liczyć dochód jeśli w jednym z poprzednich miesięcy

przedsiębiorca poniósł stratę?

Założenia dla: JDG - opodatkowanie podatek liniowy: 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

Składka zdrowotna za styczeń wynosi: 419,92 zł

Składka zdrowotna za luty wynosi: 270,90 zł

Składka zdrowotna za marzec wynosi: 270,90 zł (500,00+ 10 000,00) -

(12 500,00 + 20 000,00)-0= STRATA

Składka zdrowotna za KWIECIEŃ :

21 000,00*4,9%= 1 029,00 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
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C. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. WSTĘP - ogólne zasady ustalania składki zdrowotnej, jak

weryfikować przychód, rok składkowy i wiele innych ważnych

kwestii, miesięczna i roczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

W przypadku przedsiębiorcy opodatkowanych ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

pozostaje bez zmian i wynosi 9%.

ZASADNICZA ZMIANA Miesięczna podstawa wymiaru składki jest

zryczałtowana i uzależniona od wysokości uzyskanych

przychodów z działalności gospodarczej i wynosi:

● 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z

wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie), jeżeli

przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku

roku 60 tys. zł,

● 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności

gospodarczej przekroczyły, 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,

● 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności

gospodarczej przekroczyły 300 tys. zł.

przychód może zostać pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia

społeczne pod warunkiem, że nie zostały one zaliczone do kosztów lub

odliczone od dochodu z innych tytułów.

Jak to wygląda na przykładzie składek w poszczególnych wariantach?

Spójrz na tabelę:
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Przychód roczny
Podstawa do
obliczenia składki
zdrowotnej

Skąd wartość z
kolumny B

Wysokość
składki
zdrowotnej za
miesiąc

Skąd wartość z
kolumny D

Do 60 000 zł 3 732,62 zł 6221,04 zł x
60% 335,94 zł 3732,62 zł x

9%

Powyżej 60 000 zł
do 300 000 6 221,04 zł 6221,04 zł x

100% 559,89 zł 6221,04 zł x
9%

Powyżej 300
000,00 zł 11 197,87 zł 6221,04 zł

x 180% 1 007,81 zł 11 197,87 zł
x 9%

Co się wydarzy jeśl przedsiebiorca przekroczy, któryś z wyżej

przedstawionych progów?

W takiej sytuacji musi rozliczyć składkę od podstawy jej wymiaru

obowiązującej dla kolejnego progu przychodów.

Przykład.

Jan Kowalski nie prowadził działalności w poprzednim roku. Zdecydował

się, że w 2022 roku zarejestruje jednoosobową działalność gospodarczą.

Zdecydował się na formę opodatkowania: ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych. Przychody i składka zdrowotna za poszczególne

miesiące z tytułu prowadzonej przez pana Jana działalności gospodarczej,

kształtują się następująco:

Styczeń 2022 roku:

Przychody 59 000,00 zł - składka zdrowotna w wysokości: 335,94 zł

Luty 2022 roku:

Przychody: 61 000,00 zł - składka zdrowotna: 559,89 zł.

W tym przypadku Pan Jan musi liczyć się z dopłatą do miesiąca stycznia

przy rocznym rozliczeniu. Dopłata za styczeń wyniesie: 223,95

(559,89-335,94).
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Jak uniknąć takich sytuacji? Można wcześniej ustalić z klientem

prognozowane przychody na dany rok. Jeśli nie możemy ustalić składki

zdrowotnej na dany rok na podstawie przychodów z poprzedniego roku,

wtedy ustalamy podstawę do składki zdrowotnej z bieżących przychodów,

natomiast przedsiębiorca wpłaca do ZUS wyższą składkę, ustaloną na

konsultacji. Dzięki temu na koniec roku nie powstaną dopłaty. Na

dokonanie dopłaty jest miesiąc od upływu terminu złożenia zeznania

rocznego za rok ubiegły, czyli do 31 marca.

Jak wygląda roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Roczną podstawę wymiaru składki stanowi iloczyn liczby miesięcy w roku

kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty

odpowiadającej:

● 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z

wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie), jeżeli

przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku

roku 60 tys. zł,

● 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności

gospodarczej przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,

● 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności

gospodarczej przekroczyły 300 tys. zł.

WAŻNE! Przy ustalaniu wysokości przychodów, na których podstawie

będzie obliczana podstawa wymiaru składki, nie uwzględnia się

przychodów, które zostały osiągnięte w okresie zawieszenia wykonywania

działalności gospodarczej, ani też poniesionych w tym czasie kosztów.
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Czy przedsiębiorca, który przekroczył któryś z wyżej

wymienionych progów, jest zobowiązany do korekty dokumentów

rozliczeniowych wysyłanych do ZUS?

NIE, w miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu 60.000

zł albo 300.000 zł przedsiębiorca nie dokonuje korekty rozliczeń za

miesiące poprzednie. Rozliczenie składki rocznej nastąpi po roku w

dokumentach rozliczeniowych składanych za luty kolejnego roku.

Jak wygląda kwestia dopłaty składki?

Dopłata składki następuje po zakończeniu roku w terminie miesiąca od

upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedsiębiorca dopłaca

kwotę stanowiącą różnicę między roczną składką ustaloną od rocznej

podstawy wymiaru, a sumą składek wpłaconych za poszczególne

miesiące. Na dokonanie dopłaty jest miesiąc od upływu terminu złożenia

zeznania rocznego za rok ubiegły, czyli do 31 marca.

2. Uwaga na okresy, których nie uwzględnia się do ustalenia składki na

ubezpieczenie zdrowotne.

Przy ustalaniu wysokości przychodów na cele składki zdrowotnej, nie

uwzględnia się przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia

wykonywania działalności gospodarczej.
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3. Jak ustalić składkę zdrowotną za poszczególne miesiące:

Do ustalenia składki zdrowotnej za poszczególne miesiące niezbędna

będzie nam tabela prezentowana wcześniej:

Przychód roczny
Podstawa do
obliczenia składki
zdrowotnej

Skąd wartość z
kolumny B

Wysokość
składki
zdrowotnej za
miesiąc

Skąd wartość z
kolumny D

Do 60 000 zł 3 732,62 zł 6221,04 zł x
60% 335,94 zł 3732,62 zł x

9%

Powyżej 60 000 zł
do 300 000 6 221,04 zł 6221,04 zł x

100% 559,89 zł 6221,04 zł x
9%

Powyżej 300
000,00 zł 11 197,87 zł 6221,04 zł

x 180% 1 007,81 zł 11 197,87 zł
x 9%

Składkę zdrowotną za poszczególne miesiące przedsiębiorca, który wybrał

opodatkowanie swoich przychodów ryczałtem ewidencjonowanym będzie

mógł ustalić w dwóch wariantach (o ile spełni określone w warunki):

Wariant 1 Podstawa ustalana na bieżąco z przychodów TUTAJ

przedstawiam wariant: Przedsiębiorca opodatkowanie ryczałt od

przychodów ewidencjonowanych (w sytuacji, gdy działalność nie była

prowadzona w poprzednim roku 2021 lub była prowadzona przez część

roku 2021).

Przedsiębiorca, który nie prowadził działalności w poprzednim roku lub

prowadził ją przez niecały rok, lub który wybrał opodatkowanie inne niż

skala podatkowa/podatek liniowy lub ryczałt (w przypadku, gdy

działalność tę prowadził cały rok) ustala podstawę do obliczenia

miesięcznej składki zdrowotnej z bieżących przychodów. Musi w tym
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wypadku weryfikować, czy w danym miesiącu nie został przekroczony,

któryś z wyżej wymieniony progów (powyżej 60 000,00 zł lub powyżej

300 000,00 zł).

Przykład:

Przedsiębiorca Jan Kowalski prowadzi JDG, wybrał jako formę

opodatkowania w 2022 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W marcu 2022 roku przekroczył pierwszy próg 60 000,00 zł w skali roku

(badamy przychód narastająco MINUS zapłacone składki społeczne).

Załóżmy, że przychód MINUS zapłacone składki społeczne wyniósł

odpowiednio:

w styczniu 45 000,00 zł, w lutym: 10 000,00 zł a w marcu 2022: 15

000,00 zł.

Do końca roku jego przychód narastająco nie przekroczył 300 000,00 zł.

Nasz przedsiębiorca opłacał zatem, w ciągu roku składki zdrowotne od

podstawy ustalonej:

• za styczeń 2022 i luty 2022: 60% przeciętnego wynagrodzenia -

składka zdrowotna za te miesiące wynosiła: 335,94 zł

• za marzec i kolejne miesiące roku: 100% przeciętnego wynagrodzenia –

559,89 zł.

Przychód w ciągu roku przekroczył 60 000,00 zł ale nie był większy niż

300 000,00 zł, przedsiębiorca powinien zapłacić za cały rok składki od

podstaw 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zatem za

miesiące styczeń i luty powstanie niedopłata.

Wariant 2. Podstawa ustala na podstawie przychodów z poprzedniego roku

(Przychód z całego roku poprzedniego - zapłacone składki

społeczne)TUTAJ przedstawiam wariant: W jakich sytuacjach
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przedsiębiorca może ustalić składkę zdrowotną na podstawie przychodów

z poprzedniego roku?

Wariant 2. Przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy

prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były

opodatkowane na zasadach podatku liniowego lub skalą podatkową lub

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może przy określaniu

wysokości miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania

składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku

kalendarzowym.

Może, ale nie musi dokonać takiego wyboru.

Przykład. Jan Kowalski prowadzi JDG od 01-01-2021 roku do nadal. W

2021 roku dochody z tej działalności opodatkowywał skalą podatkową.

Łączne przychody za 2021 roku minus zapłacone (niezaliczone do KUP

składki na ubezpieczenie społeczne) wyniosły 350 000,00 zł. Na 2022 rok,

wybrał formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak może ustalić podstawę do obliczenia miesięcznej składki zdrowotnej w

2022 roku?

A. Na podstawie przychodów z poprzedniego roku. Przychody tak

ustalone mieszczą się w ostatnim progu, tj. dla przychodu powyżej

300 000,00 zł składka zdrowotna miesięczna wynosi: 1 007,81 zł.

lub

B. Ustalać podstawę do obliczenia składki zdrowotnej z bieżących

przychodów jakie będzie osiągał w trakcie roku 2022. Przy czym

jeżeli przychody w którymś z miesięcy przekroczą pierwszy bądź

drugi prób, przedsiębiorca będzie zobowiązany do rozliczenia

niedopłaty za poprzednie miesiące.
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4. Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie może ustalić składki zdrowotnej na

podstawie przychodów z poprzedniego roku a wie, że przychody pod

koniec roku przekroczą kwotę 60 000,00 zł lub 300 000,00 zł? Jak

uniknąć niedopłaty? Jak się zabezpieczyć?

W takiej sytuacji wykazujemy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego i

składkę zdrowotną faktycznie należną - uzależnioną od przychodów,

natomiast przedsiębiorca wpłaca do ZUS składkę wyższą - ustaloną

zgodnie z prognozowanymi przychodami.

5. Co zrobić, gdy w trakcie roku przedsiębiorca utraci prawo do

opodatkowania przychodów ryczałtem i zmieni formę opodatkowania

np. na skalę podatkową - jak ustalić składkę zdrowotną?

W takiej sytuacji, gdy w trakcie miesiąca przedsiębiorca traci prawo do

korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zacznie się

rozliczać skalą podatkową, wówczas będzie zobowiązany do opłacania

odrębnej składki od podstaw wymiaru ustalonych dla każdej

formy opodatkowania.

6. Przedsiębiorca ustala składkę zdrowotną na podstawie bieżących

przychodów, co zrobić, gdy w trakcie roku przejdzie na drugi lub

trzeci próg? Jak opłacać składkę zdrowotną? Kiedy korygować, czy

w ogóle korygować?

Przedsiębiorca od tego momentu (od miesiąca w którym przekroczył

odpowiednio 60 000,00 zł lub 300 000,00 zł przychodów pomniejszonych

o zapłacone w danym okresie składki społeczne) opłaca większą składkę

zdrowotną. W miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu
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60.000 zł albo 300.000 zł przedsiębiorca nie dokonuje korekty rozliczeń

za miesiące poprzednie. Rozliczenie składki rocznej nastąpi po roku

w dokumentach rozliczeniowych składanych za luty kolejnego

roku.

7. Stała składka zdrowotna (przychód do 60 000,00 zł) - a obowiązek

comiesięcznego rozliczania deklaracji w ZUS.

Mimo, że składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie stała przedsiębiorca

jest obowiązany do wysyłania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od

01-01-2022 r., zwolnieni ze składania dokumentów rozliczeniowych są

jedynie:

• duchowni,

• osoby, które składają dokumenty za nianie,

• osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i

rentowym.

8. Jak wygląda kwestia rozliczenia nadpłaty u ryczałtowca?

Po obliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek i ustaleniu, że składka

zdrowotna została opłacona w kwocie wyższej niż składka obliczona od

rocznej podstawy, przedsiębiorcy przysługuje zwrot nadpłaconych składek

na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA CO WAŻNE!!! Zwrot następuje na wniosek złożony

wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, o ile płatnik

nie posiada zaległości na koncie. Płatnik może złożyć wniosek w

terminie od 15 lutego do 31 maja danego roku (wnioski złożone

po terminie nie będą rozpatrywane).
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9. JDG opodatkowana ryczałtem, przychód z JDG nie większy niż 1

505,00 zł i jednocześnie przedsiębiorca jest zatrudniony na umowę

o pracę - czy może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki

zdrowotnej? Czy są jakieś inne warunki?

To zależy od przychodów z umowy o pracę. Nowa grupa zwolnionych osób

z opłacania składek zdrowotnych dotyczy przedsiębiorców, którzy łącznie

spełniają następujące warunki:

• prowadzą lub będą prowadzić działalność gospodarczą i równocześnie

będą pracownikiem, a ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia

społeczne z umowy o pracę nie będzie przekraczać minimalnego

wynagrodzenia, oraz

• z wykonywanej działalności gospodarczej będą uzyskiwać przychody nie

wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia, oraz

• będzie od tych przychodów opłacać podatek dochodowy w formie

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

TIP!!! Dodatkowa analiza przy konsultacji z klientem, jeśli chce wybrać

ryczałt ustal:

- czy jest zatrudniony na umowę o pracę, jeśli tak:

- jakie osiąga wynagrodzenie,

- prognozowane przychody z JDG.

Sprawdź czy może należeć do grupy przedsiębiorców zwolnionych z

opłacania składki zdrowotnej.
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10. Korekta wpływająca na wysokość przychodu- czy dokonać

korekty? Kiedy? Co z odsetkami?

Korektę podstawy wymiaru składki i należnej składki na ubezpieczenie

zdrowotne płatnik opodatkowany ryczałtem może być do ZUS złoży

najpóźniej do 30 czerwca następnego roku.

na UWAGA! Jeśli, 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.

11. Jak ustalić dopłatę po zakończeniu roku? Kiedy i gdzie ją

wykazać?

Dopłata składki występuje, gdy płatnik po zakończeniu roku

kalendarzowego 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.

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 się w

dokumentach rozliczeniowych,

składanych za luty następnego roku.

Dopłatę wynikającą z tego rozliczenia należy wykazać w dokumentach

rozliczeniowych składanych za luty w terminie do 20 marca. W tym
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samym terminie, tj. łącznie z bieżącą składką za ten miesiąc należy

dokonać dopłaty

D. ZAGADNIENIA INNE

1. Zmianę formy opodatkowania można zgłosić do 20 stego dnia

miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskano pierwszy

przychód. Co w sytuacji, gdy przychód zostanie osiągnięty w marcu

a zmianę zgłosimy w kwietniu? Załóżmy, że opodatkowanie było

skalą podatkową a zmienimy na ryczałt?

W omawianym przypadku zmiana formy opodatkowania ma skutek od

1.01.2022 r.. Oznacza to, że należy skorygować dokumenty rozliczeniowe

w których podstawa wymiaru składki zdrowotnej była ustalana od

dochodu, a nie na zasadach określonych dla osób na ryczałcie od

przychodów ewiedencjonowanych.

2. Wynagrodzenie członków zarządu pełniących swoją funkcję na

podstawie powołania - jak ustalić składkę zdrowotną? Jaki kod

zgłoszenia?

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy wszystkich osób

powołanych do pełnienia funkcji i otrzymujących z tego tytułu

wynagrodzenie. Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi kwota

pobieranego wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji

niezależnie od jego wysokości. Kod tytułu ubezpieczenia dla osób

powołanych do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem to 22 50.
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3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie

zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowa grupa zwolnionych osób z opłacania składek zdrowotnych dotyczy

przedsiębiorców, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

• prowadzą lub będą prowadzić działalność gospodarczą i równocześnie

będą pracownikiem, a ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia

społeczne z umowy o pracę nie będzie przekraczać minimalnego

wynagrodzenia, oraz

• z wykonywanej działalności gospodarczej będą uzyskiwać przychody nie

wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia, oraz

• będzie od tych przychodów opłacać podatek dochodowy w formie

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

4. Zasady składania korekt dokumentów.

Korektę podstawy wymiaru składki i należnej składki na ubezpieczenie

zdrowotne, które płatnik wykazuje w dokumentach rozliczeniowych za

poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego , może złożyć do

ZUS najpóźniej do końca drugiego miesiąca – licząc od upływu

terminu do złożenia zeznania za ten rok kalendarzowy - do 30

czerwca następnego roku.

Jeżeli po upływie terminu na złożenie korekty dokumentów 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

przypisze do grudnia w danym roku kalendarzowym albo do stycznia w

ramach roku składkowego lub ostatniego miesiąca podlegania

ubezpieczeniu zdrowotnemu.
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5. W jakim terminie wysyłać deklaracje rozliczeniowe do ZUS?

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

termin pozostanie bez zmian: do 5-tego dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin będzie zależał od tego czy

posiadają osobowość prawną, czy też nie:

● do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany

miesiącm.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.),

spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje,

● do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą

pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne

ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe,

komandytowo-akcyjne).

6. Jak i czy w ogóle ZUS będzie weryfikował czy dane dotyczące form

opodatkowania oraz wysokości przychodu/dochodu jest prawidłowa?

Tak, od stycznia 2022 r. ZUS może zweryfikować kompletność i

prawidłowość wykazywanych przez płatnika w dokumentach

rozliczeniowych danych w zakresie form opodatkowania i kwot

przychodów lub dochodów – w drodze kontroli oraz na

podstawie danych z KAS lub urzędu skarbowego.
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7. Osoba współpracująca - jak ustalić składkę zdrowotną?

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

- składka zatem wynosi: 559,89 zł.

8. Karta podatkowa - jak ustalić składkę zdrowotną?

Podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w

danym roku kalendarzowym. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie

wynosi 3010,00 zł, zatem składka zdrowotna wynosi 270,90 zł (3010 zł x

9%).

9. Ulga na start - jak ustalić składkę zdrowotną?

W zależności od formy opodatkowania działalności (patrz: skala

podatkowa, podatek liniowy, ryczałt).

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

zdrowotna.

Ten punkt i 11 (Kilka działalności i różne formy opodatkowania - a składka

zdrowotna (analiza kilku różnych wariantów i ustalania składki

zdrowotnej) został przeze mnie opisany w odrębnym ebooku do pobrania

na stronie.
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Dzięku�ę Ci za za����i�. Dzi��ę się s�o�� doświ���z��i�� i

an����am� z c�łon���� mo��� s�ołec���ści z��om����ne� na F�:
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Bez����n�i� się s��olę i do���n��ę, d�ięki Tob�� i Two���

ob����ść rów�i�ż mo�ę cały c�a� p�a�t���w�ć no�� te��n���

t�e��r���e, k�óre ułat��ą p�o��s za����ęt��an�� i w��ażan��

no��c� p��ep��ów w ży�i� w��y��ki�, k�ór�� ze��cą po�ążać

ra��� z� ��ą w �a�z�� za���z�e.

Bądź ze m�ą rów�i�ż na be��łat��c� s��ol���a�h - za����j

p��an�� �o��n���, ćwi�� z� ��ą wa��z���.

Dużo d����go! Do z����ze���.

Ewe���� Dulęba
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