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Jak obliczyć podstawę do obliczenia składki 
zdrowotnej za miesiące II - XII dla JDG pod. 
liniowy przykład z omówieniem, dziękuję.



Jak ustalić miesięczny dochód na cele składki 
zdrowotnej?

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).

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)



UWAGA OZNACZENIA DO ZADAŃ
P. - PRZYCHÓD 

D. - DOCHÓD

KUP - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU 

P.01’22 - PRZYCHÓD ZA STYCZEŃ 2022

P.02’22 - PRZYCHÓD ZA LUTY 2022 (ANALOGICZNE OZNACZENIA MOGĄ SIĘ POJAWIĆ DLA KUP I 

DOCHODU) 



Jak ustalić miesięczny dochód na cele składki 
zdrowotnej? - przykład - podatek liniowy

Ile wyniesie składka zdrowotna za styczeń 2022 

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest kwota odpowiadająca 75% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w IV kw.: 4 665,78 zł *9% = 419,92 zł



Jak ustalić miesięczny dochód na cele składki 
zdrowotnej? - przykład - podatek liniowy

Ile wyniesie składka zdrowotna za luty 2022 (działalność rozpoczęta w 2021 roku  bez przerw kontynuowana w 
2022 roku)

P.01’22 =  26 000,00 zł

KUP (podatnik składki za grudzień zapłacił w grudniu więc nie ma tutaj odliczenia składek): 16 000,00 zł 

D.01’22= 10 000,00 zł (podstawa do składki zdrowotnej) 

10 000,00 * 4,9% = 490,00 zł 



Jak ustalić miesięczny dochód na cele składki zdrowotnej? - 
przykład - podatek liniowy

Ile wyniesie składka zdrowotna za marzec 2022 (działalność rozpoczęta w 2021 roku  bez przerw kontynuowana w 2022 roku)

P.01’22= 26 000,00 zł

KUP styczeń (podatnik składki za grudzień zapłacił w grudniu więc nie ma tutaj odliczenia składek): 16 000,00 zł 

D.01’22= 10 000,00 zł (podstawa do składki zdrowotnej) 

P.02’22= 24 000,00     

KUP 02’22= 12 000,00 (składki  na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zaliczone w KUP zapłacone) 

D.02’22=  12 000,00  zł



Jak ustalić miesięczny dochód na cele składki zdrowotnej? - 
przykład - podatek liniowy

Dochód na cele ustalenia składki zdrowotnej za marzec 2022 = 12 000,00 zł * 4,9% = 490,00 zł 

(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



Jak ustalić składkę zdrowotną - progi podatkowe

JDG - 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



Jak ustalić składkę zdrowotną - progi podatkowe

JDG - 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 

Składka zdrowotna za luty: 270,90 zł 

Składka zdrowotna za styczeń wynosi  419,92 zł

Składka zdrowotna za marzec: 270,90 ZŁ

(500,00 +10 000,00) - (12 500,00 + 20 000) - 0 = 
10 500,00 - 32 500,00 = STRATA



Jak ustalić składkę zdrowotną - progi podatkowe

JDG - 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 

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



Umowa o pracę + JDG skala podatkowa

- składka zdrowotna za styczeń: 419,92 zł

- składka za luty uzależniona jest od dochodu za styczeń: Dochód (przychód - kup - 

składki społeczne zapłacone) * 9% = składka zdrowotna do zapłaty (nie mniej niż 

270,90 zł).



Jak ustalić podstawę do składki zdrowotnej w przypadku 
występującej w miesiącu poprzednim straty. Czy dochód 
narastająco pomniejszamy o straty z miesięcy poprzednich?

- Analiza zadania na poprzednich slajdach, w ZUS przy ustalaniu podstawy składki 

zdrowotnej nie występuje pojęcie straty. 



Jeśli jest strata przez 3 miesiące a później duży dochód to jaka 
jest podstawą składki zdrowotnej?

j.w.



Ustalenie podstawy obliczenia składki zdrowotnej za luty- 
działalność gospodarczą, zasady ogolne

Jaka forma opodatkowania? Skala podatkowa:  składka zdrowotna za styczeń: 419,92 zł

- składka za luty uzależniona jest od dochodu za styczeń: Dochód (przychód - kup - składki społeczne zapłacone) * 9% 
= składka zdrowotna do zapłaty (nie mniej niż 270,90 zł).

Podatek liniowy: składka zdrowotna za styczeń: 419,92 zł

- składka za luty uzależniona jest od dochodu za styczeń: Dochód (przychód - kup - składki społeczne zapłacone) * 
4,9% = składka zdrowotna do zapłaty (nie mniej niż 270,90 zł).



Firma rozpoczyna działalność np. 08.02.2022, korzysta z ulgi na start, 
rozumiem że pierwszą składkę zdrowotną płaci min.270,90 a w następnych 
miesiacach wg formy opodatkowania?

Zgadza się o ile mowa o skali podatkowej lub podatku liniowym. Wtedy płatnik opłaca 

składkę od minimalnego wynagrodzenia, tj.: 270,90 zł (9% x 3.010 zł).



Czy jednorazowa amortyzacja środka trwałego może 
pomniejszyć dochód ustalany dla składki zdrowotnej

Może, o ile stanowi KUP w tej działalności. Definicja dochodu na cele składki zdrowotnej: 

Przychody – KUP - opłacone składki społeczne niezaliczone do KUP = Dochód na cele składki 

zdrowotnej. 



JDG na KPiR: Czy uwzględnimy straty z wcześniejszych miesięcy 
przy ustaleniu podstawy do składki zdrowotnej? Czy traktujemy 
tą stratę jako 0?
Na cele składki zdrowotnej nie ma pojęcia strata. Traktujemy jako zero, ale UWAGA - na styczeń 

2022 oraz na dochód mniej niż 3010,00 zł. 

Proszę sprawdzić zadania powyższe. 



Szczegóły kliknij TUTAJ

https://ewelinaduleba.pl/product/ebook-jak-ustalic-skladke-zdrowotna-w-2022-roku/
https://ewelinaduleba.pl/product/ebook-jak-ustalic-skladke-zdrowotna-w-2022-roku/

