
Składki społeczne 2022 przedsiębiorcy

Składki na ubezpieczenia społeczne (podstawa prawna: art. 18

ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla

przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty

ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2022 r.

jest to kwota 5.922 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1056). Od tak ustalonej

podstawy przedsiębiorcy (także korzystający z ulgi w opłacaniu składek)

opłacają również składki za osoby współpracujące przy prowadzeniu

działalności.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla

przedsiębiorców i osób współpracujących w okresie: od 1.01.2022 r. do

31.12.2022 r., wynosi:3.553,20

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy

wymiaru wynoszą:

emerytalne (19,52%) 693,58

rentowe (8,00%) 284,26

chorobowe* (2,45%) 87,05

wypadkowe** dla (1,67%) 59,34

FP i FS*** (2,45%) 87,05 zł
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*Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie

chorobowe:

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie

może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia (14.805 zł), o którym mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o

sus. Tak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o sus. Wynagrodzenie to w 2022 r.

wynosi 5.922 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1056).

**Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON,

zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9

ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50%

najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup

działalności, czyli 1,67%.

Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON,

zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10

ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy

kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej

ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS

IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa

składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy

działalności, do której należą.

***Składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS)

przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy

wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zakładając, że podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia

stanowi kwota najniższej podstawy (patrz składki na ubezpieczenia
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społeczne), to składki na FP i FS wynoszą: od 1.01.2022 r. do 31.12.2022

r.stawka 2,45%: 87,05 zł

1) Od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące pozarolniczą działalność

opłacają za siebie (także za osoby współpracujące) składkę na FS.

Składka ta jest obliczana łącznie ze składką na FP w wysokości sumy stóp

procentowych tych składek, czyli 2,45% (1,45% + 1,0%) podstawy

wymiaru.

2) Składkę na FP i FS opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku

wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla

mężczyzn.

Preferencyjny ZUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub

innych przepisów szczególnych w okresie pierwszych 24 miesięcy

kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności

gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30%

kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wynosi - 3.010 zł

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi

w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 903,00 zł (Kwota 30%

minimalnego wynagrodzenia)
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Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru

wynoszą:

emerytalne (19,52%) 176,27

rentowe (8,00%) 72,24

chorobowe (2,45%) 22,12

wypadkowe dla 1,67%: 15,08

Mały ZUS PLUS

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na dany rok

kalendarzowy przedsiębiorca ustala samodzielnie mnożąc przeciętny

miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w

poprzednim roku kalendarzowym, obliczony zgodnie z art. 18c ust. 4

ustawy o sus, przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrągla się do

pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5

grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60%

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce

narodowej na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30%

kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego

roku. Wynagrodzenia, o których mowa, w 2022 r. wynoszą 5.922 zł i

3.010 zł.

© Copyright by Ewelina Dulęba 2022
Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione.

www.ewelinaduleba.pl

4



Podstawa nie niższa niż 903 zł i nie wyższa niż 3.553,20 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne: przedsiębiorca samodzielnie oblicza

wymienione składki od ustalonej przez siebie podstawy wymiaru składek

na ubezpieczania społeczne. Polecam korzystanie z kalkulatora

dostępnego na stronie ZUS.

ULGA NA START

Skala podatkowa: stopa procentowa wynosi 9%, natomiast miesięczną

podstawę wymiaru składki zdrowotnej w 2022 r. stanowi dochód z

działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc,

za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

- dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku

składkowym*) jest ustalany jako różnica między osiągniętymi

przychodami w rozumieniu ustawy o pdof a poniesionymi kosztami

uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o pdof,

- dochód ustalony w powyższy sposób jest pomniejszany o kwotę składek

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe

opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów

uzyskania przychodów,

- dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą

przychodów w rozumieniu ustawy o pdof, osiągniętych od początku roku, i

sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o pdof,

poniesionych od początku roku,
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- dochód ustalony w sposób, o którym mowa w poprzednim myślniku, 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,

z zastrzeżeniem, że jeżeli tak obliczona podstawa wymiaru składki na

ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, jest niższa niż 3.010 zł

(minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022 r.),

podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc

stanowi kwota 3.010 zł, a składka zdrowotna wynosi 270,90 zł (9% z

3.010 zł).

WAŻNE!

*) rok składkowy obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku

następnego,

Za styczeń 2022 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym

kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. 4.665,78 zł (75% z

6.221,04 zł), a składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 419,92 zł (9%

z 4.665,78 zł).
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Podatek liniowy

Skala podatkowa: stopa procentowa wynosi 4,9%, natomiast miesięczną

podstawę wymiaru dochód z działalności gospodarczej uzyskany w

miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka

(ustalony w sposób wyżej przedstawiony ), z zastrzeżeniem że składka na

ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż kwota odpowiadająca

9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 270,90 zł (3.010 zł x

9%).

Za styczeń 2022 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym

kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. 4.665,78 zł (75% z

6.221,04 zł); stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne

wynosi 9%**), stąd składka na to ubezpieczenie wynosi 419,92 zł (9% z

4.665,78 zł).
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