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Jeśli wspólnicy spółki cywilnej rozliczają się ryczałtem z przychodów spółki 
i dodatkowo mają swoje DG i tu rozliczają się skalą podatkową. Tak jak 
wyliczyć zdrowotną dla wspólnika?

A. odrębnie dla każdej z form opodatkowania
B. musi dodać w przypadku ryczałtu przychody z DG opodatkowanej 

skalą
C. skala, składka zdrowotna 4,9% dochodu, a ryczałt : przychód z 

ryczałtu + przychód ze skali stanowi podstawę do obliczenia składki 
zdrowotnej



Przedsiębiorca prowadzi JDG - forma opodatkowania podatek 
liniowy, dodatkowo jest wspólnikiem w jednoosobowej spółce z o.o. 
(Dla celów podatkowych nie uzyskuje przychodów z działalności 
gospodarczej). Jak ustali składkę zdrowotną?

A. Podatek liniowy (składka za styczeń 419,92 zł) za luty i kolejne 
miesiące w przypadku kontynuacji działalności 9% od dochodu 
(nie mniej niż 270,90 zł),  dodatkowo obliczy odrębną składkę 
od podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale (559,89 zł- 
skł. zdrowotna).

B. Zupełnie inny, niż wskazany w pkt A, nieznany mi sposób ;)



Ważne!!
Podatnik, który ma kilka rodzajów działalności, dla których stosuje 
różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzi działalność, z 
której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej 
(posiada udziały w spółce komandytowej, jednoosobowej spółce z 
o.o.) to dodatkowo obliczy odrębną składkę od podstawy wymiaru 
w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
czwartym kwartale (6221,04*9%=559,89 zł).



Ważne!
Gdy płatnik prowadzi kilka rodzajów pozarolniczej działalności i nie 
uzyskuje przychodów kwalifikowanych dla celów podatkowych jako 
przychody z działalności gospodarczej (do których nie ma 
zastosowania art. 81 ust. 2 lub 2e ustawy zdrowotnej), składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne opłaca od podstawy wymiaru wynoszącej 
100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym 
kwartale, odrębnie od każdego rodzaju prowadzonej działalności.



Rodzaje pozarolniczej działalności 
Od 1 stycznia 2022 r. jako rodzaje pozarolniczej działalności będą 
uznawane:

• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,

• działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością,

• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,

• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,

• działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej.



Przykład (zus.pl)
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, a dodatkowo jest 
wspólnikiem w spółce jawnej i w trzech spółkach komandytowych. Przychody z tytułu działalności 
indywidualnej oraz z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej dla celów podatkowych traktowane są 
jako przychody z działalności  gospodarczej. Przy czym przychody z działalności indywidualnej są 
opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a przychody z udziału w spółce 
jawnej – na zasadach ogólnych. Przychody ze spółek komandytowych nie są przychodami z 
działalności gospodarczej.

Podatnik zobowiązany będzie opłacać składkę zdrowotna odrębnie od:

▪ dochodów ze spółki jawnej (zasady ogólne),

▪ przychodów z działalności indywidualnej (ryczałt),

▪ działalności w formie udziału w spółkach komandytowych – jedna składka od podstawy wymiaru 
stanowiącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale. 



Przykład (zus.pl) 
Podatnik w 2022 r. prowadzi działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) 
i dodatkowo jest wspólnikiem spółki jawnej. Z obydwu tych form 
uzyskiwane dochody opodatkowane są jako dochody z 
działalności gospodarczej podatkiem liniowym. 

Aby ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej w każdym miesiącu 
2022 r., z wyjątkiem stycznia, podatnik sumuje dochody 
uzyskiwane w poprzednim miesiącu z obydwu tych form.



Przykład (zus.pl) 
Podatnik w 2022 r. był wspólnikiem spółki cywilnej i spółki jawnej. 
Jako wspólnik obu spółek rozlicza podatek w formie ryczałtu od 
przychodów ewidencjonowanych. 

W styczniu przychód z działalności gospodarczej podatnika jako 
wspólnika spółki cywilnej wyniósł 28 000 zł, a jako wspólnika spółki 
jawnej – 20 000 zł. Suma przychodów wyniosła 48 000 zł. Podstawą 
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika w styczniu 
2022 r. jest kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego. 



Zmiana formy opodatkowania w trakcie 
miesiąca a składka zdrowotna:
A. Liczona tylko dla nowej formy opodatkowania
B. Liczona odrębnie w stosunku do każdej formy opodatkowania 



Komentarz
Jeśli przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalność 
gospodarczej, ustala miesięczną podstawę wymiaru składki odrębnie 
w stosunku do każdej formy opodatkowania w sytuacji gdy: 

▪ równolegle, w danym miesiącu prowadzi więcej niż jedną 
działalność i stosuje różne formy opodatkowania, 

▪ w trakcie miesiąca kalendarzowego zmienia formę opodatkowania 
lub podejmuje dodatkową działalność, dla której właściwą będzie 
inna forma opodatkowania niż dotychczas stosowana. 



Przedsiębiorca prowadzi JDG opodatkowanie (skala podatkowa) i do 
tego jest wspólnikiem w spółce cywilnej (dochody opodatkowane 
skalą) Jak ustalić składkę zdrowotną?

A. Odrębnie dla JDG i odrębnie ze spółki
B. Od sumy dochodów



Komentarz!
Jeżeli przedsiębiorca prowadzi  więcej niż jedną pozarolniczą działalność i stosuje 
opodatkowanie na zasadach podatku liniowego lub skali podatkowej, składka na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od sumy dochodów.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność i stosuje 
opodatkowanie przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to przy 
określaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do limitów przychodów 
przyjmuje sumę przychodów z tych działalności.
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