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Lekcja 23

JDG opodatkowana ryczałtem, której właścicielem jest
emeryt - rozliczenie
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W kwestii rozliczenia podatkowego, działalność gospodarcza prowadzona przez emeryta nie różni się
niczym w porównaniu do podatnika prowadzącego działalność niebędącym emerytem, z pewnymi
wyjątkami:

● PIT-0 - tzw. ulga dla pracujących seniorów, oraz:
● ważne! wyłączenia z ryczałtu dla emeryta są takie same jak dla pozostałych podmiotów

decydujących się na wybór ryczałtu - sprawdź, czy emeryt nie ma żadnych wykluczeń (lekcja
dotycząca wyłączeń z ryczałtu).

Z tego rozwiązania mogą korzystać emeryci w wieku 60+ (kobieta) i 65+(mężczyzna), którzy mimo
osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0
dla seniora polega na zwolnieniu od podatku zarobków z pracy na etacie, z umowy zlecenia zawartej z
firmą, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (innych niż opodatkowane kartą
podatkową) oraz z zasiłków macierzyńskich, uzyskanych po ukończeniu 60./65. roku do kwoty 85 528
zł rocznie.
Z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które pobierały emeryturę ale zawiesiły prawo do tych
świadczeń. Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej już na etapie
ustalania podatku w ciągu roku.
W tej wersji emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą i nie posiada innych tytułów do
ubezpieczeń, będzie zobowiązany do zapłaty nie tylko składki zdrowotnej ale również składek
społecznych za każdy miesiąc prowadzenia działalności.

Inaczej się ma kwestia zgłoszenia do ZUS - wariant, gdy emeryt
wybiera jako formę opodatkowania ryczałt i nie korzysta z ulgi dla
pracujących seniorów

Kod zgłoszenia do ZUS: 0510_ _ - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż
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60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną
szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

Brakuje nam jeszcze piątek i szóstej cyfry - od czego one zależą?

Dla emeryta prowadzącego działalność piątą cyfrą jest: 1
0 – jeśli nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury lub renty,
1 – jeśli jest ustalone prawo do emerytury,
2 – jeśli jest ustalone prawo do renty.

Zgłoszenia do ubezpieczeń należy dokonać na druku ZUS ZZA – zgłoszenie do
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z datą zarejestrowania działalności
gospodarczej. Ostatnia szósta cyfra będzie zależała od niepełnosprawności - czy dotyczy,
jeśli tak w jakim stopniu. Załóżmy, że nasz emeryt nie ma orzeczenia o niepełnosprawności.
Ostatnia, szósta cyfra kodu ZUS oznacza:
0 – jeśli nie ma orzeczenia o niepełnosprawności,
1 – jeśli jest orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
2 – jeśli jest orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3 – jeśli jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zatem pełny kod do zgłoszenia: 051010 na druku ZUS ZZA - zgłoszenie tylko do
ubezpieczenia zdrowotnego, emeryt pobierający emeryturę jest zwolniony z opłacania
składek społecznych.

Czy emeryt może korzystać ze zwolnienia z opłacania również składki
zdrowotnej?

Tak, emeryt prowadzący działalność gospodarczą może być zwolniony z opłacania składki
na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli spełnia warunki, o których mowa art. 82 ust. 8 ustawy
zdrowotnej.
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Jakie to warunki:
● uzyskuje świadczenie emerytalne (lub rentowe) w wysokości nieprzekraczającej

minimalnego wynagrodzenia, w 2022 roku wynosi on 3010,00 zł, w 2023 wynosi
3600,00 zł oraz

● uzyskuje dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej
miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, tj. w 2022: 669,22 zł (50% z 1.338,44
zł) lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

W takim przypadku w dokumentach rozliczeniowych przedsiębiorca wpisuje kwotę podstawy
wymiaru składki zdrowotnej obliczonej na zasadach ogólnych, określonych w art. 81 ustawy
zdrowotnej, a jako kwotę składki 0,00 zł.

Przykład
Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, ma ustalone
prawo do emerytury która wynosi 2 900,00 zł. Przedsiębiorca ten, aby mógł skorzystać ze
zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej np. za czerwiec 2022 r., przychód z tej
działalności uzyskany w czerwcu br. nie może przekroczyć 669,22 zł.
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