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Odliczenie od podstawy obliczenia podatku/zaliczenie 
w KUP części składki zdrowotnej - dla kogo

- podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (Limit odliczenia/KUP na 2022 to 8700,00 zł)
- podatnicy, którzy opodatkowują przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych (50% zapłaconych składek zdrowotnych będzie mogło być odliczane od 

przychodu w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w 

tym także opłacany w trakcie roku podatkowego. Odliczeniu podlegać będą składki płacone w 

związku z działalnością opodatkowaną w tej formie).

- ostatnia grupa: odliczenie 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej.



Zmiana doprecyzowująca w zakresie podlegania pod 
ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do 

pełnienia funkcji
Jednocześnie w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do podlegania pod wskazany tytuł 
prokurentów proponuje się wprost wskazać, że katalog osób powołanych obejmuje także 

prokurentów.

Powołanie prokurenta jest czynnością, która przynależy do zakresu wyrażenia „akt powołania”, a 

zatem na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych, prokurenci są objęci 

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Mając jednak na uwadze wskazane powyżej 

wątpliwości, celem ich jednoznacznego rozstrzygnięcia, proponuje się doprecyzowanie przepisu
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Zmiana doprecyzowująca w zakresie liczby miesięcy 
uwzględnianych dla określenia składki zdrowotnej (osób 

prowadzących działalność gospodarczą stosujących opodatkowanie 
na zasadach ogólnych)

Propozycja zmiany brzmienia art. 81 ust. 2b ustawy, który określa sposób ustalania minimalnej rocznej 
podstawy wymiaru składki, polega na zastąpieniu zwrotu „iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym 
podlegania ubezpieczeniu” na „iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w roku 
kalendarzowym …”.

Dla celów obliczania minimalnej wysokości rocznej podstawy wymiaru składki wymaganym jest odnoszenie 
się do miesięcy roku kalendarzowego, a nie roku składkowego, realnie składki miesięczne są ustalane od 
dochodów jakie są uzyskiwane już od pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, a nie do pierwszego 
miesiąca roku składkowego. (składka z luty ustalana od dochodu ze stycznia)



Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej 
składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej

Zmiany w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą spełniających warunki do zwolnienia z 

obowiązku opłacania składki zdrowotnej za dany miesiąc

w odniesieniu do instytucji rocznej podstawy wymiaru składki obowiązują przepisy określające sposób jej 

ustalenia w oparciu o liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu w danym roku (art. 81 ust. 2b i ust. 2e), 

proponowane zmiany wprowadzają również zasadę nieuwzględniania w liczbie miesięcy na podstawie, 

których ustalana jest roczna podstawa wymiaru składki, miesięcy w których ubezpieczony spełniał warunki do 

zwolnienia z obowiązku opłacenia składki w danym miesiącu.



Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej 
składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej - 

kogo dotyczą
Regulowane w art. 82 ust. 8-9b zwolnienia ze składki dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność, które:

● mają ustalone prawo do emerytury lub renty w wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenia i uzyskują 
dodatkowe przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (art. 
82 ust. 8);

● mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i uzyskują przychody z działalności w wysokości 
nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (art. 82 ust. 9);

● pobierają zasiłek macierzyński, który nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (art. 82 ust. 9a);
● uzyskują przychody z działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które nie przekraczają 

miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia jeśli dodatkowo pozostają w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 82 ust. 9b).



Zmiana doprecyzowująca w zakresie minimalnej 
podstawy miesięcznej składki zdrowotnej

Doprecyzowano brzmienie art. 81 ust. 2d poprzez odniesienie się do kwoty minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego zamiast pierwszego stycznia danego roku.



Zmiana doprecyzowująca w zakresie rozliczania rocznej składki zdrowotnej przez 
osoby prowadzące działalność gospodarczą i stosujące opodatkowanie na skali 

podatkowej lub podatkiem liniowym

W sytuacjach, gdy osoba prowadząca działalność stosująca opodatkowanie skalą podatkową lub podatkiem liniowym 

zakończy ją w trakcie roku, wówczas za ostatni miesiąc podlegania ubezpieczeniu opłaci składkę od dochodu uzyskanego 

za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że od dochodu za ostatni miesiąc podlegania ubezpieczeniu składka na ubezpieczenie 

zdrowotne nie zostanie naliczona i odprowadzona w ramach rozliczeń miesięcznych. Tym samym, suma opłaconych za 

poszczególne miesiące składek będzie niższa od składki rocznej ustalanej od całości dochodów za dany rok kalendarzowy.

Dlatego też koniecznym jest dodanie przepisów, wskazujących że w takich przypadkach ubezpieczony po zakończeniu 

roku, za miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego, dokonuje dopłaty należnej składki 

wynikającej z różnicy pomiędzy składkami opłaconymi miesięcznie, a składką roczną.



Zmiana w zakresie obniżenia podstawy wymiaru składki 
zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami 

prowadzącymi działalność pozarolniczą
Przedmiotowa zmiana zakłada obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą do 75% kwoty 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”.

WAŻNE! Przewiduje się, iż nowe rozwiązanie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. By uniknąć 

wstecznego korygowania wysokości pobranej składki przewiduje się w przepisie przejściowym określić, 

iż nowa podstawa wymiaru składki dotyczyć będzie okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.



Przedstawione dziś proponowane zmiany zostaną przedstawione w części 2 bezpłatnego e-booka. Zostaną przedstawione w nim również pozostałe 
kwestie dotyczące zmian w składce zdrowotnej, które, zgodnie z projektem mają wejść w życie od lipca 2022 roku, takiej jak, m.in.: 

● Zmiana w zakresie zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów, 
● Zmiana doprecyzowująca w zakresie zwolnienia ze składki zdrowotnej minimalnych przychodów z działalności opodatkowanych 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz zmiana w zakresie katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają składce 
zdrowotnej

E-book - będzie do pobrania dla wszystkich osób zapisanych na webinar 19.04.2022 roku o godz. 20.00 na którym odniesiemy się do listu otwartego 
w sprawie składki zdrowotnej w Polskim Ładzie doradców podatkowych, księgowych, biur rachunkowych, skierowanego do Premiera.

Zapis już jutro, j. 13.04.2022 o godz. 8.00



Dziękuję Ci za dziś :)
Tymczasem zapraszam Cię do mojego najnowszego 
projektu “Przestrzeń dla księgowych”:
https://bit.ly/3rmptqP - stworzonego w związku z 
brakiem stabilności prawa podatkowego.
Usystematyzujmy komunikaty podatkowe RAZEM :) 
Ewelina Dulęba 

https://bit.ly/3rmptqP

