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Komunikat dla podatnika, który prowadzi więcej niż jedną działalność

gospodarczą, w obu stosuję samą formę opodatkowania, jednak w jednej

z nich poniósł stratę. Jak ustalić miesięczną podstawę składki zdrowotnej.

W tym przykładzie mamy podatnika, który jest wspólnikiem spółki

cywilnej i jednocześnie prowadzi JDG - opodatkowanie z obu działalności

to podatek liniowy.

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność i opłacasz podatek dochodowy

w formie podatku liniowego stopa procentowa składki na Twoje

ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 4,9%. Wysokość ta będzie

obowiązywała, począwszy od rozliczeń składek za luty 2022 r.

Wyjątek

Jeżeli składka zdrowotna obliczona w ten sposób będzie niższa niż kwota

9% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 270,90 zł), będziesz musiał

podnieść wysokość składki do tej kwoty. W tym przypadku obowiązującą

dla Ciebie podstawą wymiaru składki będzie kwota minimalnego

wynagrodzenia (w 2022 r. - 3 010 zł).

Jeżeli prowadzisz więcej niż jedną pozarolniczą działalność i stosujesz

opodatkowanie na zasadach ogólnych, składka na ubezpieczenie

zdrowotne opłacana jest od sumy dochodów.

W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien zsumować swoje przychody z

JDG oraz z udziału w spółce, a następnie odjąć od nich koszty uzyskania

przychodów z JDG oraz ze spółki (w przypadającej na niego części). Tak

ustalony dochód (ewentualnie pomniejszony o składki na ubezpieczenia

społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów),

należy porównać do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
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Jeśli koszty uzyskania przychodów z obu działalności przekraczają

uzyskane przez przedsiębiorcę przychody to należy jako dochód wykazać

0 zł, a składkę obliczyć od podstawy wymiaru wynoszącej minimalne

wynagrodzenie

(9% x 3.010 zł).

Poniżej przykład w przypadku, gdy jest dochód oraz strata w przypadku

prowadzenia więcej, niż jednej działalności :

Jeśli z tytułu JDG opodatkowanej ma zasadach ogólnych wystąpił dochód

20.000 zł, a z tytułu działalności w spółce cywilnej też opodatkowanej na

zasadach ogólnych przedsiębiorca poniósł stratę w wysokości 5.000 zł, to

od jakiej kwoty naliczana jest składka zdrowotna?

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych prowadzący więcej niż

jedną działalność do podstawy wymiaru uwzględniają sumę uzyskiwanych

z tych działalności dochodów. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien

zsumować swoje przychody z JDG oraz z udziału w spółce, a następnie

odjąć od nich koszty uzyskania przychodów z JDG oraz ze spółki (w

przypadającej na niego części). Zatem dla wskazanego przykładu dochód

wyniesie  15.000 zł.

W przypadku straty z obu działalności przyjmujemy dochód "zero".

WAŻNE!

ZUS nie jest właściwy w zakresie określania lub wyjaśniania zasad

ustalania przychodu, dochodu i zasad odliczania kosztów uzyskania

przychodu, czy odliczania od podatku składek na ubezpieczenia społeczne,
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tj. jakie kwoty wchodzą do przychodów/dochodów, ani kiedy i jak

dokonuje się potrąceń kwot z podatku.

Podstawa prawna:

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), dalej: ustawa o PIT. Ustawa z

dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1905, z późn. zm.), dalej: ustawa o zryczałtowanym podatku

dochodowym.
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