
Moduł I

KADRY - wybór ZUS, wysyłka deklaracji rozliczeniowych,
pomoc członka rodziny w JDG.

Ewelina Dulęba
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1.8. Jak przygotować się do zatrudnienia pracownika? (BHP,
badania lekarskie, zgłoszenie do ZUS, dokumentacja).

W tym rozdziale nie będziemy omawiać szczegółowo przepisów kodeksu pracy, czy

też rozpisywać dokładnie jakie dokumenty powinny się znaleźć w poszczególnych

częściach akt osobowych pracownika (A,B,C, D). Celem dodania tego rozdziału do

naszego kursu jest przekazanie podstawowych informacji przedsiębiorcy, który chce

zatrudnić swojego pracownika. Najczęściej pytania jakie padają przy pierwszym

zatrudnieniu to:

- Ile będzie mnie to kosztowało?

- Ile składek ZUS zapłacę?

- Jakie jest minimalne wynagrodzenie?

Na te pytania odpowiem po kolei.

Najważniejsze kwestie o których należy pamiętać przy zatrudnieniu pracownika to:

(pomijam już oczywiście etap rekrutacji, zakładamy, że mamy wybranego

najlepszego kandydata/najlepszą kandydatkę do naszej pracy).

1. Badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia

lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym

stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Osoba, która jest przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim.

Zarówno koszt badań jak i ewentualnego dojazdu na te badania do innej

miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według

zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

To znaczy, że jeżeli pracownik będzie musiał udać się na badania lekarskie do innej

miejscowości to będzie przysługiwał mu zwrot kosztów dojazdu, obejmującego cenę

biletu określonego przez pracodawcę środka transportu. W cenie należy uwzględnić

przysługującą pracownikowi ulgę na dany środek transportu, bez względu na to, z

jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może
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zezwolić na przejazd na badania samochodem osobowym albo innym pojazdem

(motocyklem lub motorowerem) niebędącym własnością pracodawcy. Wówczas

pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości ustalonej jako

iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej

przez pracodawcę.

Bardzo częste pytanie, które się pojawia przy nowo zatrdunionym pracowniku:

“Dzień dobry, Pani Ewelino od 01-11-2021 roku chcemy zatrudnić nowego

pracownika, mamy bardzo dużo pracy możemy nie zdążyć wysłać pracownika na

badania wstępne, ma jakieś od byłego pracodawcy. Czy możemy wykorzystać takie

badania?

Odpowiedź brzmi, to zależy. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo

stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po

rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni

po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają

aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w

warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten

stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku

pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie

niebezpiecznych1.

Jeśli nie zakwalifikujemy tego pracownika do żadnego powyższego punktu to

niestety nie ma możliwości zawarcia z nim umowy bez skierowania go na badania

wstępne, dopiero po otrzymaniu badań, które będą wskazywały jednoznacznie, że

pracownik jest zdolny do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Przykład

Przedsiębiorca chce zatrudnić pracownika na stanowisko asystent ds. obsługi

klienta, kandydat na to stanowisko pracował u poprzedniego pracodawcy na takim

samym stanowisku. Przerwa między jednym a drugim stosunkiem pracy jest krótsza

niż 30 dni, pracodawca zatem nie musi kierować nowego pracownika na badania

wstępne.

1Kodeks pracy Art. 229§ 11
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Ważne:

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie

skierowania wydanego przez pracodawcę.

Pytanie

Czy pracownik badania lekarskie wykonuje poza godzinami pracy?

Odpowiedź:

Nie, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w

godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi

badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wyjątkiem są badania

wstępne, te należy wykonać przed podjęciem zatrudnienia, zatem poza godzinami

pracy.

2. Szkolenie BHP

Pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć szkolenie wstępne z zakresu

bhp. Jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na pracownika jest

przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Do tego celu będzie potrzebny specjalista ds

bhp, jednak ważne jest by odbyć taką pierwszą konsultację z “bhp-wcem”,

powiedzieć ile osób jest aktualnie zatrudnionych i na jakich stanowiskach, wtedy

będzie mógł dopełnić wszelkich formalności i przekazać wszystkie obowiązkowi dla

firmy zgodne z bhp.

UWAGA! Nie wystarczy raz spotkać się ze specjalistą w sprawie bhp. Nawet jeżeli

zmieniasz stanowisko pracownikowi, zadzwoń i zapytaj “bhp-owca” czy w związku z

taką zmianą obowiązkowe będą dodatkowego szkolenia z bhp. Ważne jest również

podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Przykład z naszego biura

Nasz klient zatrudnił pracownika na stanowisko stolarz, otrzymał dofinansowanie do

szkolenia z obsługi wózków widłowych właśnie dla tego pracownika. Miał

przeprowadzne szkolenia BHP wstępna, a następnie okresowe. Po zakończonym

kursie miał kontrolę z PIP na której zażądano m.in. szkoleń bhp wstępnych i

okresowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym w związku

z podniesieniem kwalifikacji.
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Najbezpieczniejszą opcją, ale też rodzącą kolejne koszty jest stała współpraca ze

specjalistą ds bhp, który będzie nadzorował kończące się szkolenia bhp, ale też

będzie mógł na bieżąco w ramach abonamentu udzielać wsparcia przy różnych

zmianach na stanowiskach pracowniczych.

3. Przekazanie dokumentów niezbędnych do ustalenia kody zgłoszeniowego do

ZUS, kosztów uzyskania przychodów (jeżeli pracownik dojeżdża ma prawo do

kosztów uzyskania przychodów w wysokości 300,00 zł jeżeli jednak mieszka

w tej samej miejscowości w której znajduje się zakład pracy przysługują mu

koszty uzyskania przychodów w wysokości 250,00 zł. Pracodawca musi

również poinformować pracownika o zasadach wynagrodzenia, ewentualnym

regulaminie pracy, równym traktowaniu itp. Takie dokumenty muszą znaleźć

się w aktach pracowniczych, jest ich znacznie więcej, ale to już temat na

oddzielne szkolenie :) Chciałam poinformować Cię o najważniejszych

obowiązkach.

4. Zgłoszenie do ZUS.

5. Terminowe wypłacanie wynagrodzeń (nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń

skutkuje naliczeniem i wypłaceniem odsetek za zwłokę).

Poniżej odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania ze strony

przedsiębiorców.

1 Ile będzie mnie to kosztowało?

Założenie: Zatrudnienie na pełen etat, minimalne wynagrodzenie pracownik powyżej

26 roku życia, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi

1,67%, praca w miejscu zamieszkania, pracownik nie uczestniczy w PPK.

Wynagrodzenie ustalone według nowych zasad.

Łączny koszt pracodawcy to: 3 626,46 PLN, składa się na nie:
Koszty pracownika dla miesięcznego wynagrodzenia 3010,00 PLN brutto
ubezpieczenie emerytalne 293,78 PLN
ubezpieczenie rentowe 45,15 PLN
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ubezpieczenie chorobowe 73,75 PLN
ubezpieczenie zdrowotne 233,76 PLN
zaliczka na PIT 0,00 PLN

kwota netto 2 363,56 PLN

Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 3010,00 PLN brutto
ubezpieczenie emerytalne 293,78 PLN
ubezpieczenie rentowe 195,65 PLN
ubezpieczenie wypadkowe 50,27 PLN
Fundusz Pracy 73,75 PLN
FGŚP 3,01 PLN

Razem: 3 626,46 zł

2. Ile składek ZUS zapłacę?
Założenia z przykładu wyżej: składki ZUS łącznie wynoszą: 1 262,90 zł.

3. Jakie jest minimalne wynagrodzenie?
W 2022 roku, wynagrodzenie minimalne brutto wynosi 3010,00 zł.

1.9. Przykład obliczenia listy płac dla wynagrodzenie bez
składników zmiennych oraz sporządzenie deklaracji do ZUS -
przykład na programie kadrowo płacowym.
Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń przy następujących

warunkach:

- pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości

wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2022 r. wynoszącego 3.010 zł (z uwagi na

wysokość miesięcznego przychodu niższą niż 5.701 zł pracodawca nie będzie mógł

zastosować ulgi dla pracowników),

- pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł),
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- pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o

1/12 kwoty zmniejszającej podatek (425 zł),

- pracownik ukończył 26 lat,

- właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%,

- pracownik nie jest uczestnikiem PPK.

Wyszczególnienie Poz.
Wysokość obciążeń

składkowo-podatkowych

wynagrodzenie za pracę a 3.010,00 zł

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne (poz. a) b 3.010,00 zł

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane
przez pracownika, w tym składka:

c 412,68zł

• emerytalna 9,76%, tj. 293,78 zł

• rentowa 1,5%, tj. 45,15 zł

• chorobowa 2,45%, tj. 73,75 zł

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne (poz. a - poz. c) d 2.597,32 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z
wynagrodzenia
(poz. d × 9%) e 233,76zł

koszty uzyskania przychodu f 250,00zł

podstawa obliczenia zaliczki na podatek
dochodowy, po zaokrągleniu
do pełnych złotych (poz. a - poz. f - poz. c) g 2.347,00 zł

zaliczka na podatek dochodowy, po zaokrągleniu
do pełnych złotych [(poz. g × 17%) - 425 zł] h 0,00zł

kwota do wypłaty (poz. a - poz. c - poz. e - poz.
h) i 2.363,56 zł

składki obciążające pracodawcę od kwoty 3.010
zł:

(składka emerytalna 9,76%, tj. 293,78 zł +
składka rentowa 6,5%, tj. 195,65 zł + składka
wypadkowa 1,67%, tj. 50,27 zł + składka na FP i
FS 2,45%, tj. 73,75 zł + składka na FGŚP 0,10%,
tj. 3,01 zł) j 616,46zł

razem koszt pracodawcy (poz. a + poz. j) k 3.626,46 zł
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1.9. Dodany rozdział do poprzedniego: składka zdrowotna u
przedsiębiorcy opodatkowanego podatkiem liniowym/skalą
podatkową.

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
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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:

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,

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:

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

kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
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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.

Stwórz do tego celu pomocną tabelkę - możesz umieścić ją w

segregatorze przedsiębiorcy:
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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.

Przykład.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

opodatkowaną skalą podatkową. Działalność tę przedsiębiorca prowadził
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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

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

13



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?

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.
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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.

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.
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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).

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
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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

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).
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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.

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
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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).

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%).
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1.10. Zatrudnienie pracownika do 26 roku życia a zaliczka na
podatek.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są

przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,

spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8

ustawy o PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Od 2020 roku płatnik obowiązany jest stosować zwolnienie z mocy ustawy,

wyjątkiem będzie sytuacja w której podatnik (pracownik, zleceniobiorca) wystąpi do

płatnika z wnioskiem o pobór zaliczek na podatek3. Wniosek ten składa się odrębnie

dla każdego roku podatkowego.

Przykład

Pracodawca Jan Kowalski zatrudnia pracownika, który nie ma ukończonych 26 lat.

W 2022 r. pracownik ten nie złożył oświadczenia, że uzyskane przez niego

przychody ze stosunku pracy w 2022 r. będą w całości wolne od podatku, wobec

tego pracodawca nie nalicza zaliczek na podatek z mocy prawa. Czy słusznie?

Tak, w 2022 roku otrzymane przez podatnika wynagrodzenie do ukończenia 26 roku

życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. jest

wolne od podatku dochodowego.

3 art. 32 ust. 1f ustawy o PIT: jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek o
pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt
148 updof, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.
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1.11. ZUS PEL- pełnomocnictwo jak je ustalić, na co nam pozwoli

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - sprawdź materiał video.

Dziękuję za uwagę,
Pobierz proszę teraz zadania do modułu I :)

Ewelina Dulęba
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