
Kompleksowy kurs - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od podstaw

Lekcja 8

Jak ustalić składkę zdrowotną przy ryczałcie

“Twoja wizja tego gdzie lub kim chciałbyś być. Stanowi Twój największy atut.”
Paul Arden

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej
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W przypadku przedsiębiorcy opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wysokość

składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje bez zmian i wynosi 9%.

Miesięczna podstawa wymiaru składki jest zryczałtowana i uzależniona od wysokości uzyskanych

przychodów z działalności gospodarczej i wynosi:

● 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie),

jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,

● 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły,

60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,

● 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły

300 tys. zł.

Jak to wygląda na przykładzie składek w poszczególnych wariantach? Spójrz na tabelę:

Przychód roczny
Podstawa do
obliczenia składki
zdrowotnej

Skąd wartość z
kolumny B

Wysokość składki
zdrowotnej za
miesiąc

Skąd wartość z
kolumny D

Do 60 000 zł 3 732,62 zł
6221,04 zł x
60%

335,94 zł
3732,62 zł x
9%

Powyżej 60 000 zł
do 300 000

6 221,04 zł
6221,04 zł x
100%

559,89 zł
6221,04 zł x
9%

Powyżej 300
000,00 zł

11 197,87 zł
6221,04 zł
x 180%

1 007,81 zł
11 197,87 zł
x 9%
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Co się wydarzy jeśl przedsiebiorca przekroczy, któryś z wyżej przedstawionych

progów?

W takiej sytuacji musi rozliczyć składkę od podstawy jej wymiaru obowiązującej dla kolejnego progu

przychodów.

Przykład.

Jan Kowalski nie prowadził działalności w poprzednim roku. Zdecydował się, że w 2022 roku

zarejestruje jednoosobową działalność gospodarczą. Zdecydował się na formę opodatkowania: ryczałt od

przychodów ewidencjonowanych. Przychody i składka zdrowotna za poszczególne miesiące z tytułu

prowadzonej przez pana Jana działalności gospodarczej, kształtują się następująco:

Styczeń 2022 roku:

Przychody 59 000,00 zł - składka zdrowotna w wysokości: 335,94 zł

Luty 2022 roku:

Przychody: 61 000,00 zł - składka zdrowotna: 559,89 zł.

W tym przypadku Pan Jan musi liczyć się z dopłatą do miesiąca stycznia przy rocznym rozliczeniu.

Dopłata za styczeń wyniesie: 223,95 (559,89-335,94).

Jak uniknąć takich sytuacji? Można wcześniej ustalić z klientem prognozowane przychody na dany rok.

Jeśli nie możemy ustalić składki zdrowotnej na dany rok na podstawie przychodów z poprzedniego roku,

wtedy ustalamy podstawę do składki zdrowotnej z bieżących przychodów, natomiast przedsiębiorca

wpłaca do ZUS wyższą składkę, ustaloną na konsultacji. Dzięki temu na koniec roku nie powstaną

dopłaty. Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą sporządzić za 2022

rok rozliczenie roczne składki zdrowotnej i przesłać do ZUS do 31 maja 2023 r.
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Jak wygląda roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Roczną podstawę wymiaru składki stanowi iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania

ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej:

● 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym

kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (dalej: przeciętne wynagrodzenie),

jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,

● 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły

60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł,

● 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły

300 tys. zł.

WAŻNE! Przy ustalaniu wysokości przychodów, na których podstawie będzie obliczana podstawa

wymiaru składki, nie uwzględnia się przychodów, które zostały osiągnięte w okresie zawieszenia

wykonywania działalności gospodarczej, ani też poniesionych w tym czasie kosztów.

Czy przedsiębiorca, który przekroczył któryś z wyżej wymienionych progów, jest zobowiązany do korekty

dokumentów rozliczeniowych wysyłanych do ZUS?

NIE, w miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu 60.000 zł albo 300.000 zł

przedsiębiorca nie dokonuje korekty rozliczeń za miesiące poprzednie. Rozliczenie składki rocznej

nastąpi po roku w dokumentach rozliczeniowych składanych za luty kolejnego roku.
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Jak wygląda kwestia dopłaty składki?

Dopłata składki następuje po zakończeniu roku w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia

zeznania podatkowego, o którym mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedsiębiorca dopłaca kwotę stanowiącą

różnicę między roczną składką ustaloną od rocznej podstawy wymiaru, a sumą składek wpłaconych za

poszczególne miesiące. Na dokonanie dopłaty jest miesiąc od upływu terminu złożenia zeznania

rocznego za rok ubiegły, czyli do 31 maja.

Przedsiębiorca, który opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, rocznego rozliczenia składki na

ubezpieczenie zdrowotne dokonuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA albo imiennym raporcie

miesięcznym ZUS RCA za kwiecień następnego roku. Wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie

zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia tej składki składa się w terminie do 31 maja następnego

roku, na podstawie wniosku przygotowanego przez ZUS na profilu informacyjnym płatnika składek w

PUE ZUS, po złożeniu rozliczenia rocznego przez płatnika składek.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych:

W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku

kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2 lub

2e, jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, określonej
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w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e, ubezpieczonemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej różnicę między

sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na

ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy,

określonej w ust. 2 albo 2b, lub w ust. 2e.

2m. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 2i, następuje na podstawie wniosku przygotowanego przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym

udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu rozliczenia rocznego przez płatnika

składek. Wniosek składany jest wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując

sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.

2n. Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w

bieżącym roku, w terminie miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok poprzedni

2o.Wniosek, o którym mowa w ust. 2m, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

2qa. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2n, przy jednoczesnym braku

zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, do zwrotu

których został zobowiązany płatnik składek, kwota zwrotu podlega rozliczeniu na koncie płatnika
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składek do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1

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

Do rozliczenia na koncie płatnika kwoty zwrotu stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 24

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. Nienależnie

opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek,

a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot

składek,

1. Uwaga na okresy, których nie uwzględnia się do ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy ustalaniu wysokości przychodów na cele składki zdrowotnej, nie uwzględnia się przychodów

osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

2. Jak ustalić składkę zdrowotną za poszczególne miesiące:

Do ustalenia składki zdrowotnej za poszczególne miesiące niezbędna będzie nam tabela prezentowana

wcześniej:

Przychód roczny
Podstawa do
obliczenia składki
zdrowotnej

Skąd wartość z
kolumny B

Wysokość składki
zdrowotnej za
miesiąc

Skąd wartość z
kolumny D
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Do 60 000 zł 3 732,62 zł
6221,04 zł x
60%

335,94 zł
3732,62 zł x
9%

Powyżej 60 000 zł
do 300 000

6 221,04 zł
6221,04 zł x
100%

559,89 zł
6221,04 zł x
9%

Powyżej 300
000,00 zł

11 197,87 zł
6221,04 zł
x 180%

1 007,81 zł
11 197,87 zł
x 9%

Składkę zdrowotną za poszczególne miesiące przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie swoich

przychodów ryczałtem ewidencjonowanym będzie mógł ustalić w dwóch wariantach (o ile spełni

określone w warunki):

Wariant 1 Podstawa ustalana na bieżąco z przychodów przedstawiam wariant: Przedsiębiorca

opodatkowanie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (w sytuacji, gdy działalność nie była

prowadzona w poprzednim roku 2021 lub była prowadzona przez część roku 2021).

Przedsiębiorca, który nie prowadził działalności w poprzednim roku lub prowadził ją przez niecały rok,

lub który wybrał opodatkowanie inne niż skala podatkowa/podatek liniowy lub ryczałt (w przypadku, gdy

działalność tę prowadził cały rok) ustala podstawę do obliczenia miesięcznej składki zdrowotnej z

bieżących przychodów. Musi w tym wypadku weryfikować, czy w danym miesiącu nie został

przekroczony, któryś z wyżej wymieniony progów (powyżej 60 000,00 zł lub powyżej 300 000,00 zł).

Przykład:

Przedsiębiorca Jan Kowalski prowadzi JDG, wybrał jako formę opodatkowania w 2022 roku ryczałt od

przychodów ewidencjonowanych.
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W marcu 2022 roku przekroczył pierwszy próg 60 000,00 zł w skali roku (badamy przychód

narastająco MINUS zapłacone składki społeczne). Załóżmy, że przychód MINUS zapłacone składki

społeczne wyniósł odpowiednio:

w styczniu 45 000,00 zł, w lutym: 10 000,00 zł a w marcu 2022: 15 000,00 zł.

Do końca roku jego przychód narastająco nie przekroczył 300 000,00 zł.

Nasz przedsiębiorca opłacał zatem, w ciągu roku składki zdrowotne od podstawy ustalonej:

• za styczeń 2022 i luty 2022: 60% przeciętnego wynagrodzenia - składka zdrowotna za te miesiące

wynosiła: 335,94 zł

• za marzec i kolejne miesiące roku: 100% przeciętnego wynagrodzenia – 559,89 zł.

Przychód w ciągu roku przekroczył 60 000,00 zł ale nie był większy niż 300 000,00 zł, przedsiębiorca

powinien zapłacić za cały rok składki od podstaw 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zatem za miesiące styczeń i luty powstanie niedopłata.

Wariant 2. Podstawa ustala na podstawie przychodów z poprzedniego roku (Przychód z całego roku

poprzedniego - zapłacone składki społeczne) przedstawiam wariant: W jakich sytuacjach przedsiębiorca

może ustalić składkę zdrowotną na podstawie przychodów z poprzedniego roku?

Wariant 2. Przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność

gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach podatku liniowego lub skalą

podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może przy określaniu wysokości

miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów

uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.
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Może, ale nie musi dokonać takiego wyboru.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
art. 81 ust. 2h. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2f, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy
prowadził działalność gospodarczą, i przychody z tej działalności były opodatkowane na podstawie art.
27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może
przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę
przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w
poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i
wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na
podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak ustaloną
miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok
kalendarzowy.

Przykład. Jan Kowalski prowadzi JDG od 01-01-2021 roku do nadal. W 2021 roku dochody z tej

działalności opodatkowywał skalą podatkową. Łączne przychody za 2021 roku minus zapłacone

(niezaliczone do KUP składki na ubezpieczenie społeczne) wyniosły 350 000,00 zł. Na 2022 rok, wybrał

formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak może ustalić podstawę do

obliczenia miesięcznej składki zdrowotnej w 2022 roku?

A. Na podstawie przychodów z poprzedniego roku. Przychody tak ustalone mieszczą się w ostatnim

progu, tj. dla przychodu powyżej 300 000,00 zł składka zdrowotna miesięczna wynosi: 1 007,81

zł.
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lub

B. Ustalać podstawę do obliczenia składki zdrowotnej z bieżących przychodów jakie będzie osiągał

w trakcie roku 2022. Przy czym jeżeli przychody w którymś z miesięcy przekroczą pierwszy

bądź drugi prób, przedsiębiorca będzie zobowiązany do rozliczenia niedopłaty za poprzednie

miesiące.

3. Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie może ustalić składki zdrowotnej na podstawie przychodów z

poprzedniego roku a wie, że przychody pod koniec roku przekroczą kwotę 60 000,00 zł lub 300

000,00 zł? Jak uniknąć niedopłaty? Jak się zabezpieczyć?

W takiej sytuacji wykazujemy podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego i składkę zdrowotną faktycznie

należną - uzależnioną od przychodów, natomiast przedsiębiorca wpłaca do ZUS składkę wyższą -

ustaloną zgodnie z prognozowanymi przychodami.

4. Co zrobić, gdy w trakcie roku przedsiębiorca utraci prawo do opodatkowania przychodów

ryczałtem i zmieni formę opodatkowania np. na skalę podatkową - jak ustalić składkę

zdrowotną?

W takiej sytuacji, gdy w trakcie miesiąca przedsiębiorca traci prawo do korzystania z ryczałtu od

przychodów ewidencjonowanych i zacznie się rozliczać skalą podatkową, wówczas będzie zobowiązany

do opłacania odrębnej składki od podstaw wymiaru ustalonych dla każdej formy opodatkowania.
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Kompleksowy kurs - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od podstaw

5. Przedsiębiorca ustala składkę zdrowotną na podstawie bieżących przychodów, co zrobić, gdy w

trakcie roku przejdzie na drugi lub trzeci próg? Jak opłacać składkę zdrowotną? Kiedy

korygować, czy w ogóle korygować?

Przedsiębiorca od tego momentu (od miesiąca w którym przekroczył odpowiednio 60 000,00 zł lub 300

000,00 zł przychodów pomniejszonych o zapłacone w danym okresie składki społeczne) opłaca większą

składkę zdrowotną. W miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu 60.000 zł albo

300.000 zł przedsiębiorca nie dokonuje korekty rozliczeń za miesiące poprzednie. Rozliczenie składki

rocznej nastąpi po roku w dokumentach rozliczeniowych składanych za kwiecień następnego roku -tj. do

31 maja.

6. Stała składka zdrowotna (przychód do 60 000,00 zł) - a obowiązek comiesięcznego rozliczania

deklaracji w ZUS.

Mimo, że składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie stała przedsiębiorca jest obowiązany do wysyłania

dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Od 01-01-2022 r., zwolnieni ze składania dokumentów

rozliczeniowych są jedynie:

• duchowni,

• osoby, które składają dokumenty za nianie,

• osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

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

www.ewelinaduleba.pl

12


