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Zmiany w zakresie:
● remanentu przy obliczaniu składki zdrowotnej 
● przychodów wyłączonych z oskładkowania  
● sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były 

amortyzowane przed 2022 r.



Składka zdrowotna a przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT 
Art. 10. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.3) ) w art. 81: 1) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą, o których 
mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w 
art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód z 
działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem przychodów niepodlegających 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 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, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1–2b ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych*, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.”;



 z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych**,

art.  21 ust. 1 pkt 63a i 63b dotyczy m.in. przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność gospodarczą w specjalnej strefie 
ekonomicznej w zakresie objętym zezwoleniem

art. 21 ust. 1 pkt 152-154 dotyczą ulgi na powrót, ulgi dla 
rodzin 4+ oraz ulgi dla seniorów



 z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych**,

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (...) 63a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, 
uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie 
zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie 
niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, 
dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z 
odrębnymi przepisami;

63b) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5cd, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji 
nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 
wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o 
wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć 
wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do 
uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami; (...)



 z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152–154 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych**,
152) przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w 
zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 
39, 43 i 44;

153) przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w 
zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

- który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim 
zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim 
obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44-48;

154) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 
85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:



z uwzględnieniem art. 24 ust. 1–2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych*,

Art. 24. 1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o 

dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

2. U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 

14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, 

półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę 

pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 

ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 

ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:

1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 

mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości lub

2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa 

lub udziału w takim prawie.

2a. Dochodem albo stratą w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest 

różnica między przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w części 

nieprzekraczającej odpowiednio kwot, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4, po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów.

2b. Przepis ust. 2a nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) z odpłatnego zbycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez podatnika do 

odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na 

podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.



Jak ustalić dochód na potrzeby składki zdrowotnej?
2) w ust. 2c w pkt 4 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w 
brzmieniu:

„5) przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3 stosuje się art. 24 ust. 
1–2b i nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 
152–154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych; w przypadku osób prowadzących podatkową księgę przychodów i 
rozchodów, dochód o którym mowa w pkt 1 i 3 ustala się z uwzględnieniem 
art. 44 ust. 2*** zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.”;



art. 44 ust. 2***

2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia 
zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i 
rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i 
kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca 
sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub 
naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, 
dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2.



Jak ustalić dochód na potrzeby składki zdrowotnej?

3) w ust. 2g dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przychodach, o których mowa w ust. 2e i 2f, nie uwzględnia się 
przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.”.



Amortyzacja
Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Chcemy ułatwić 

przedsiębiorcom wejście w nowy sposób obliczania składki zdrowotnej  – dodaje wiceminister finansów Artur Soboń.

Art. 35. W przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c 
ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, od 
przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1128, z późn. zm.4) ), dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 
zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.



Podsumowanie:
Aktualnie czekamy na podpis prezydenta. Wyżej przedstawione przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podsumowując zmiany dotyczą:

● wyłączeniu z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od podatku dochodowego  
czyli niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu 
poboru podatku.

● zmiany pozwalają na obliczenie dochodu na potrzeby składki zdrowotnej w sposób zbliżony do dochodu obliczanego dla celów podatku 
PIT, w tym z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych.

● różnice remanentowe będą również uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent 
w trakcie roku. To pozwoli na uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2022 r., czyli takiego, w którym uwzględniono 
między innymi towary zakupione w 2021 r. 

● zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r.: dochód ustalony z 
uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest 
powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.



Jeśli chcesz wiedzieć jak na przykładach praktycznych będzie wyglądało 
wprowadzenie wyżej przedstawionych zmian, zapraszam do zakupu mojego 
najnowszego ebooka: Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022 roku

ebook będzie aktualizowany po wejściu w życie 
przedstawionych tutaj przepisów - wykupując 
ebook dziś aktualizacje masz w tej cenie na aż 3 
miesiące, a czekamy jeszcze na sporo wyjaśnień w 
zakresie ustalenia składki zdrowotnej w 2022 roku. 

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


Dziękuję za uwagę

Ewelina Dulęba


