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 Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 

 Polski  Ład  wprowadził  nowe  zasady  ustalania  wysokości  składki 

 zdrowotnej.  Niektóre  kwestie  wciąż  budzą  jednak  wątpliwości,  a  już 

 wkrótce  podatnicy  i  księgowi/kadrowi  będą  musieli  po  raz  pierwszy 

 zmierzyć  się  z  rocznym  rozliczeniem  składki  zdrowotnej.  W  niniejszym 

 e-booku  postaram  się  ułatwić  Wam  to  zadanie.  Jak  zawsze 

 zaczniemy  od  teorii,  podstaw  prawnych,  a  następnie  przejdziemy  do 

 części praktycznej, poruszając kwestie najbardziej problematyczne. 

 WAŻNE!!!  E-book jest rozwiązaniem kompleksowym! 

 Dlaczego?  Ponieważ  odnosi  się  do  wszystkich  podatników,  którzy  mają 

 obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej, czyli do: 

 1.  przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych: 

 - według skali podatkowej, 

 - podatkiem liniowym. 

 2.  przedsiębiorców  opodatkowanych  ryczałtem  od  przychodów 

 ewidencjonowanych. 

 Przypominam  bowiem,  że  roczne  rozliczenie  składki  zdrowotnej  nie 

 dotyczy: 

 1.  przedsiębiorców na karcie podatkowej, 

 2.  osób  wykonujących  inną  pozarolniczą  działalność  np.  wspólników 

 spółek komandytowych czy wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. 

 Zapraszam !! 🙂 
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 Jak ustalić dochód na cele rocznej składki zdrowotnej: 

 skala podatkowa, podatek liniowy 

 Zgodnie  z  art.  81  ust.  2  ustawy  z  dnia  27.08.2004  r.  o  świadczeniach 

 opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  roczną 

 podstawę  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  osób 

 prowadzących  pozarolniczą  działalność  gospodarczą,  opłacających 

 podatek  dochodowy  według  skali  podatkowej,  podatek  liniowy  a  także 

 korzystających  z  ulgi  IP  Box,  stanowi  dochód  z  działalności  gospodarczej 

 ustalony  za  rok  kalendarzowy  jako  różnica  między  osiągniętymi 

 przychodami,  a  poniesionymi  kosztami,  pomniejszony  o  kwotę  opłaconych 

 w  tym  roku  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe,  chorobowe 

 i  wypadkowe,  jeżeli  nie  zostały  zaliczone  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów. 

 Podstawa  wymiaru  składki  zdrowotnej  obowiązuje  od  1  lutego 

 danego  roku  do  31  stycznia  roku  następnego,  zwanego  "rokiem 

 składkowym". 

 Uregulowania  jasno  wskazują,  że  w  zakresie  ustalania  dochodu  na 

 potrzeby  składki  zdrowotnej,  pod  uwagę  bierzemy  przychody  i  koszty  w 

 rozumieniu  ustawy  z  dnia  26.07.1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 fizycznych. 

 Ustawodawca  wskazał  jednak,  że  pod  uwagę  nie  należy  brać  przychodów 

 niepodlegających  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  innych  niż 

 określone  w  art.  21  ust.  1  pkt  63a,  63b,  152-154  ww.  ustawy 

 (uzyskanych  z  działalności  gospodarczej  prowadzonej  na  terenie 

 specjalnej  strefy  ekonomicznej  oraz  z  działalności  gospodarczej  osiągnięte 

 z  realizacji  nowej  inwestycji,  a  także  przychodów  objętych  ulgami:  na 

 powrót,  dla  rodzin  4+,  dla  pracujących  seniorów).  Innymi  słowy  na 

 wysokość  dochodu  ustalanego  na  potrzeby  składki  zdrowotnej  nie  mają 
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 wpływu  przychody  niepodlegające  opodatkowaniu,  chyba  że  są  to 

 przychody niepodlegające opodatkowaniu wskazane powyżej. 

 Dodatkowo  należy  pamiętać,  że  ustalając  omawiany  dochód  należy 

 uwzględnić w nim art. 24 ust. 1-2b ustawy o pdof. 

 O czym zatem mówią nam wskazane przepisy ustawy o pdof? 

 a)  różnice remanentowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej 

 W  przepisach  wskazany  jest  sposób  obliczania  dochodu  z  działalności 

 gospodarczej  m.  in.  u  podatników  prowadzących  księgę  przychodów  i 

 rozchodów.  Dochodem  jest  u  nich  różnica  pomiędzy  przychodami  a 

 kosztami uzyskania 

 -  powiększona  o  różnicę  pomiędzy  wartością  remanentu  końcowego 

 i  początkowego  towarów  handlowych,  materiałów  (surowców) 

 podstawowych  i  pomocniczych,  półwyrobów,  produkcji  w  toku, 

 wyrobów  gotowych,  braków  i  odpadków  jeżeli  wartość  remanentu 

 końcowego jest wyższa niż wartość remanentu  początkowego, 

 -  lub  pomniejszona  o  różnicę  pomiędzy  wartością  remanentu 

 początkowego  i  końcowego,  jeżeli  wartość  remanentu  początkowego 

 jest wyższa. 

 W  związku  z  tym  remanent  ma  wpływ  na  podstawę  wymiaru  składki 

 zdrowotnej. 

 Należy  jednak  wspomnieć,  że  ustawodawca  wprowadził  przepis 

 przejściowy  odnoszący  się  do  roku  2022  ,  zgodnie  z  którym  przy  ustalaniu 

 w  2022  r.  dochodu  dla  celów  składki  zdrowotnej  nie  powiększa  się  go  o 

 różnicę  remanentową.  Ma  to  odniesienie  do  sytuacji,  kiedy  remanent 

 końcowy  okazałby  się  wyższy  od  remanentu  początkowego.  Innymi  słowy, 

 przy  ustalaniu  podstawy  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie 

 zdrowotne  za  2022  rok,  dochodu  nie  powiększa  się  o  różnicę 
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 remanentową,  jeżeli  wartość  remanentu  końcowego  jest  wyższa 

 niż  wartość  remanentu  początkowego.  Przepis  przejściowy  określony 

 został  w  art.  36  ustawy  z  dnia  9.02.2022  r.  o  zmianie  ustawy  -  Kodeks 

 spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. 

 b)  dochód  z  odpłatnego  zbycia  środków  trwałych  nie  będzie 

 powiększany  o  odpisy  amortyzacyjne  zaliczone  do  kosztów 

 uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. 

 Przepisy  art.  24  ust.  2  ustawy  o  pdof  wskazują  także  definicję  dochodu  z 

 odpłatnego  zbycia  składników  majątku,  o  których  mowa  w  art.  14  ust.  2 

 pkt  1  (m.in.  środki  trwałe,  wartości  niematerialne  i  prawne,  wyposażenie), 

 wykorzystywanych  na  potrzeby  działalności  gospodarczej  lub  działów 

 specjalnych  produkcji  rolnej.  Jest  to  różnica  między  przychodem  ze  zbycia 

 składnika  majątku,  a  jego  wartością  początkową,  powiększona  o  sumę 

 dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 

 Zatem  dochód  ten  jest  zrównany  z  dochodem  ustalanym  na  potrzeby 

 składki zdrowotnej. 

 W  tym  zakresie  również  przewidziano  przepis  przejściowy. 

 Dotyczy  on  środków  trwałych  i  wartości  niematerialnych  i 

 prawnych  nabytych  i  amortyzowanych  przed  2022  r.  Zgodnie  z 

 przepisem,  dochód  dla  celów  składki  zdrowotnej  nie  jest 

 powiększany  o  odpisy  amortyzacyjne  zaliczone  do  kosztów 

 uzyskania  przychodów  przed  1  stycznia  2022  r.  Przepis  przejściowy 

 określony  został  w  art.  35  ustawy  z  dnia  9.02.2022  r.  o  zmianie  ustawy 

 - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. 

 c)  dochód  albo  strata  z  odpłatnego  zbycia  nabytego  uprzednio 

 samochodu osobowego będącego środkiem trwałym 

 Ostatnia  kwestia  dotyczy  samochodów  osobowych  będących  środkiem 

 trwałym.  Zgodnie  z  art.  24  ust.  2a  ustawy  o  pdof,  dochodem  albo  stratą  w 
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 ramach  działalności  z  odpłatnego  zbycia  nabytego  uprzednio  samochodu 

 osobowego  będącego  środkiem  trwałym  jest  różnica  między  przychodem  z 

 odpłatnego  zbycia  tego  samochodu  a  jego  wartością  początkową 

 wykazaną  w  ewidencji  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i 

 prawnych,  w  części  nieprzekraczającej  odpowiednio  kwot,  o  których  mowa 

 w  art.  23  ust.  1  pkt  4  (limit  225.000  zł  i  150.000  zł),  po  pomniejszeniu  tej 

 wartości  o  sumę  odpisów  amortyzacyjnych  z  tytułu  zużycia  tego 

 samochodu  zaliczonych  do  kosztów  uzyskania  przychodów.  Zgodnie 

 natomiast  z  ust.  2b,  powyższy  przepis  nie  ma  zastosowania  przy  ustalaniu 

 dochodu  (straty)  z  odpłatnego  zbycia  samochodu  osobowego,  jeżeli  ten 

 samochód  został  uprzednio  oddany  przez  podatnika  do  odpłatnego 

 używania  na  podstawie  umowy  leasingu,  umowy  najmu,  dzierżawy  lub 

 innej  umowy  o  podobnym  charakterze,  a  oddawanie  w  odpłatne  używanie 

 na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika. 

 Przykład 1 

 Suma przychodów za 2022: 100.000 zł. 

 Suma kosztów za 2022: 40.000 zł. 

 Remanent na dzień 01.01.2022 r.: 10.000 zł. 

 Remanent sporządzony na dzień 31.12.2022 r.: 5.000 zł. 

 Składki społeczne zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu. 

 Jak  obliczyć  podstawę  dla  celów  składki  zdrowotnej  za  2022  rok  u 

 podatnika prowadzącego KPIR rozliczającego się wg skali podatkowej? 

 Suma  przychodów  –  suma  kosztów  –  różnica  remanentowa  =  podstawa 

 do składki zdrowotnej 

 (100.000 – 40.000) – (10.000 – 5.000) = 55.000 zł. 
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 Przykład 2 

 Dane jak w przykładzie 1, zmiana w danych dotyczących remanentu: 

 Remanent na dzień 01.01.2022 r.: 6.000 zł. 

 Remanent sporządzony na dzień 31.12.2022 r.: 20.000 zł. 

 Podstawa do składki zdrowotnej wynosi: 60.000 zł (100.000 - 40.000). 

 Zgodnie  z  przepisem  przejściowym  dochodu  dla  celów  składki  zdrowotnej 

 w  2022  r.  nie  powiększa  się  o  różnicę  remanentową  jeśli  remanent 

 końcowy jest wyższy od remanentu początkowego. 

 Przykład 3 

 Przedsiębiorca  zakupił  w  2022  roku  środek  trwały  za  50.000  zł.  Jego 

 sprzedaż  nastąpiła  również  w  2022  roku.  Przychód  ze  sprzedaży  wyniósł 

 45.000  zł.  Do  momentu  sprzedaży  odpisy  amortyzacyjne  wyniosły  7.000 

 zł. Jak sprzedaż wpłynie na podstawę do składki zdrowotnej? 

 (przychód  ze  zbycia  -  wartość  początkowa)  +  dokonane  odpisy 

 amortyzacyjne 

 (45.000 – 50.000) + 7.000 = 2.000 zł. 

 Ponieważ  dochód  dla  celów  składki  zdrowotnej  w  tym  zakresie  ustalany 

 będzie  tak  samo  jak  dochód  podatkowy,  w  wyniku  sprzedaży  podstawa  do 

 składki zdrowotnej zostanie zwiększona o 2.000 zł. 
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 Przykład 4 

 Podatnik  zakupił  w  2021  roku  środek  trwały  za  50.000  zł  Jego  sprzedaż 

 nastąpiła  w  roku  2022.  Przychód  ze  sprzedaży  wyniósł  45.000  zł  Do 

 momentu  sprzedaży  odpisy  amortyzacyjne  wyniosły  7.000  zł  z  czego 

 4.000  zł.  to  odpisy  amortyzacyjne  z  roku  2021,  a  3.000  zł  to  odpisy 

 amortyzacyjne  z  roku  2022.  Jak  sprzedaż  wpłynie  na  podstawę  składki 

 zdrowotnej? 

 (45.000 – 50.000) + 3.000 = - 2.000 zł. 

 W  obliczeniach  nie  uwzględniono  odpisów  amortyzacyjnych  dokonanych 

 przed 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z przepisem przejściowym. 

 Strata  powstała  przy  sprzedaży  środka  trwałego  pomniejszy  dochód 

 podatnika stanowiący podstawę do obliczania składki zdrowotnej. 

 Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej 

 Na  uwadze  należy  mieć  również  art.  81  ust.  2b  ustawy  o  świadczeniach 

 opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych.  Zgodnie  z  nim, 

 w  przypadku  gdy  podstawa  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne, 

 ustalona  zgodnie  z  powyżej  wskazanymi  zasadami,  jest  niższa  od  kwoty 

 stanowiącej  iloczyn  liczby  miesięcy  podlegania  ubezpieczeniu 

 zdrowotnemu  w  roku  kalendarzowym,  za  który  ustalany  był  dochód,  i 

 minimalnego  wynagrodzenia  obowiązującego  w  pierwszym  dniu  roku 

 składkowego,  podstawę  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za 

 ten rok składkowy stanowi ta kwota. 

 Co to oznacza? 

 Pierwszym  dniem  roku  składkowego  jest  1  lutego.  Wynagrodzenie 

 minimalne  obowiązujące  na  dzień  1  lutego  2022  r.  to  3.010  zł.  Zatem 
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 roczna  podstawa  wymiaru  składki  zdrowotnej  za  2022  rok  nie 

 może  być  niższa  niż  36.120  zł  ,  co  wynika  z  obliczeń:  3.010  zł  x  12 

 m-cy.  Natomiast  ustalona  od  tej  podstawy  składka  zdrowotna  za  2022 

 rok  nie  może  być  niższa  niż  3.250,80  zł.  Kwota  ta  jest  iloczynem 

 podstawy  wymiaru  składki  czyli  kwoty  36.120  zł.  i  9%.  Nie  ma  tutaj 

 znaczenia  czy  podatnik  opodatkowany  jest  według  skali,  podatkiem 

 liniowym,  czy  też  korzysta  z  ulgi  IP  Box,  a  dokładniej  rzecz  ujmując  nie 

 ma  znaczenia,  że  zasadniczo  składkę  zdrowotną  dla  podatników 

 opodatkowanych  podatkiem  liniowym  ustala  się  w  wysokości  4,9% 

 podstawy  jej  wymiaru.  Kwestię  tą  reguluje  art.  79a  ust.  1  pkt  2  ww. 

 ustawy,  stanowiący,  że  składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne  osób 

 prowadzących  działalność  pozarolniczą,  opłacających  podatek  liniowy 

 wynosi  4,9%  podstawy  wymiaru  składki,  jednak  nie  mniej  niż  kwota 

 odpowiadająca  9%  iloczynu  liczby  miesięcy  w  roku  składkowym 

 i  minimalnego  wynagrodzenia  obowiązującego  w  pierwszym  dniu  tego 

 roku  składkowego,  w  przypadku  składki  obliczanej  od  rocznej  podstawy 

 jej wymiaru. 

 Przykład 5 

 Przedsiębiorca  w  2022  roku  prowadził  działalność  gospodarczą 

 opodatkowaną  podatkiem  liniowym.  Dochód  za  2022  rok  z 

 uwzględnieniem  różnic  remanentowych  wyniósł  25.000  zł.  Jak  ustalić 

 roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej? 

 Podstawa  wymiaru  składki  zdrowotnej  za  rok  składkowy 

 01.02.2022-31.01.2023  nie  może  być  niż  36.120  zł.  Zatem  w  sytuacji 

 podatnika powinna być ustalona właśnie w takiej kwocie. 
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 Okresy  wyłączone  z  miesięcy  podlegania  ubezpieczeniu 

 zdrowotnemu 

 Dodatkowo,  jak  wynika  z  art.  81  ust.  2ba  ww.  ustawy,  w  liczbie  miesięcy 

 podlegania  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  nie  uwzględnia  się  miesięcy,  w 

 których  ubezpieczony  spełniał  warunki  do  zwolnienia  z  obowiązku 

 opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8-9a, czyli dotyczy to: 

 -  osoby,  której  świadczenie  emerytalne  lub  rentowe  nie  przekracza 

 miesięcznie  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia,  w  przypadku  gdy 

 osoba  ta  uzyskuje  dodatkowe  przychody  z  tego  tytułu  w  wysokości 

 nieprzekraczającej  miesięcznie  50%  kwoty  najniższej  emerytury  lub 

 opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej, 

 -  osoby  zaliczonej  do  umiarkowanego  lub  znacznego  stopnia 

 niepełnosprawności  od  tytułu  do  objęcia  obowiązkiem  ubezpieczenia 

 zdrowotnego,  w  przypadku  gdy  osoba  ta  uzyskuje  przychody  z  tego 

 tytułu  w  wysokości  nieprzekraczającej  miesięcznie  50%  kwoty 

 najniższej  emerytury  lub  opłaca  podatek  dochodowy  w  formie  karty 

 podatkowej, 

 -  osoby,  której  zasiłek  macierzyński  nie  przekracza  miesięcznie  kwoty 

 świadczenia  rodzicielskiego,  o  którym  mowa  w  przepisach  o 

 świadczeniach  rodzinnych,  od  tytułu  do  objęcia  obowiązkiem 

 ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Jednocześnie  w  przychodach,  kosztach  oraz  składkach  na  ubezpieczenia 

 emerytalne,  rentowe,  chorobowe  i  wypadkowe  ustalanych  na  potrzeby 

 dochodu  dla  celów  składki  zdrowotnej  nie  uwzględnia  się  przychodów 

 osiągniętych  i  kosztów  poniesionych  oraz  składek  opłaconych  w  miesiącu, 

 nieuwzględnionym  w  liczbie  miesięcy  podlegania  ubezpieczeniu 

 zdrowotnemu  czyli  miesięcy,  w  których  ubezpieczony  spełniał  warunki  do 

 zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie art. 82 ust. 8-9a. 
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 W  przychodach  i  kosztach  nie  uwzględnia  się  również  przychodów 

 osiągniętych  i  kosztów  poniesionych  w  okresie  zawieszenia  wykonywania 

 działalności  gospodarczej  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  6  marca 

 2018  r.  -  Prawo  przedsiębiorców  -  art.  81,  ust.  2zd  ustawy  o 

 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Przykład 6 

 Przedsiębiorca  prowadzi  działalność  gospodarczą  opodatkowaną  według 

 skali  podatkowej,  w  ramach  której  świadczy  usługi  doradcze.  W  okresie 

 od  stycznia  do  października  2022  roku  osiągnął  przychody  60.000  zł  oraz 

 poniósł  koszty  10.000  zł.  Dochód  wyniósł  więc  50.000  zł.  Działalność  w 

 okresie  listopad-grudzień  2022  roku  była  zawieszona.  W  miesiacach  tych 

 podatnik  poniósł  stałe  wydatki  związane  m.in  z  obsługą  księgową  i 

 usługami  telekomunikacyjnymi  w  wysokości  1.000  zł.  Jak  ustalić  dochód 

 na potrzeby składki zdrowotnej? 

 Koszty  poniesione  w  okresie  zawieszenia  nie  mają  wpływu  na  wysokość 

 składki  zdrowotnej.  Oznacza  to,  że  podstawę  wymiaru  składki  na 

 ubezpieczenie  zdrowotne  stanowi  kwota  50.000  zł.  Składka  wyniesie  zaś 

 4.500 zł (50.000 x 9%). 

 Wpływ zapłaconej składki zdrowotnej na podstawę jej wymiaru 

 Od  1  lipca  2022  r.  dla  podatników  rozliczających  się  na  zasadach  podatku 

 liniowego  wprowadzono  możliwość  odliczenia  od  podstawy  obliczenia 

 podatku  (dochodu)  lub  zaliczenia  do  kosztów  uzyskania  przychodów  z 

 działalności  gospodarczej  –  zapłaconej  przez  podatnika  składki  na 

 ubezpieczenie zdrowotne: 

 -  z tytułu działalności pozarolniczej opodatkowanej w tej formie, 
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 -  za  osoby  współpracujące  z  podatnikiem  opodatkowanym  w  tej 

 formie. 

 Limit odliczenia wynosi 8.700 zł. 

 Po  wprowadzeniu  ulgi  pojawiły  się  wątpliwości,  czy  składka  zdrowotna 

 może mieć wpływ na podstawę jej wymiaru. 

 Zgodnie  ze  stanowiskiem  ZUS  w  tej  sprawie,  dochód  obliczany  na 

 potrzeby  ustalenia  składki  zdrowotnej  należnej  od  przedsiębiorcy 

 opłacającego  PIT  w  formie  podatku  liniowego  może  być 

 pomniejszony  o  zapłacone  składki  zdrowotne,  jedynie 

 w  przypadku  gdy  będzie  ona  zaliczona  do  kosztów  uzyskania 

 przychodu. 

 Różnice  między  dochodem  ustalanym  na  potrzeby  podatku 

 dochodowego i składki zdrowotnej 

 Zasadniczo  ustalanie  dochodu  na  potrzeby  składki  zdrowotnej  nie  wydaje 

 się  bardzo  skomplikowane.  Byłoby  jednak  znacznie  łatwiejsze  gdyby 

 podatnicy  mogli  ustalić  dochód  zgodnie  z  zeznaniem  podatkowym. 

 Nie  w  każdym  przypadku  byłoby  to  jednak  korzystne.  Weźmy  pod  uwagę 

 choćby  różnice  remanentowe,  które  mogłyby  podwyższyć  podstawę 

 wymiaru  składki  zdrowotnej,  a  z  uwagi  na  omawiany  już  wyżej  przepis 

 przejściowy do takiej sytuacji w 2022 roku nie dojdzie. 

 W  każdym  bądź  razie  należy  mieć  na  uwadze,  że  podstawa  składki 

 zdrowotnej  nie  może  zostać  pomniejszona  o  straty  z  lat  ubiegłych  i  ulgi  na 

 złe długi. Nie uwzględnimy w niej również wszelkich ulg podatkowych. 
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 Jak ustalić roczną podstawę dla składki zdrowotnej 

 u ryczałtowca 

 Zgodnie  z  art.  81  ust.  2e  ustawy  z  dnia  27.08.2004  r.  o  świadczeniach 

 opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  roczną 

 podstawę  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  osób 

 prowadzących  działalność  pozarolniczą,  które  stosują  opodatkowanie 

 w  formie  ryczałtu  od  przychodów  ewidencjonowanych  zgodnie 

 z  przepisami  ustawy  z  dnia  20  listopada  1998  r.  o  zryczałtowanym 

 podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby 

 fizyczne, stanowi: 

 1)  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,  ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu 

 Statystycznego  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej 

 "Monitor  Polski",  jeżeli  osiągnięte  przychody  z  działalności 

 gospodarczej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  listopada  1998  r.  o 

 zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów 

 osiąganych  przez  osoby  fizyczne  nie  przekroczyły  w  tym  okresie 

 kwoty 60.000 zł; 

 2)  iloczyn  liczby  miesięcy  w  roku  kalendarzowym  podlegania 

 ubezpieczeniu  zdrowotnemu  i  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",  jeżeli 

 osiągnięte  przychody  z  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu 

 ustawy  z  dnia  20  listopada  1998  r.  o  zryczałtowanym  podatku 

 dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby 
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 fizyczne  przekroczyły  w  tym  okresie  kwotę  60.000  zł  i  nie 

 przekroczyły kwoty 300.000 zł; 

 3)  iloczyn  liczby  miesięcy  w  roku  kalendarzowym  podlegania 

 ubezpieczeniu  zdrowotnemu  i  kwoty  odpowiadającej  180% 

 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",  jeżeli  osiągnięte  przychody  z  działalności 

 gospodarczej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  20  listopada  1998  r.  o 

 zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów 

 osiąganych  przez  osoby  fizyczne  przekroczyły  w  tym  okresie 

 kwotę 300.000 zł. 

 Zasady ustalania przychodu na potrzeby składki zdrowotnej 

 Zgodnie  z  art.  81  ust.  2g  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 

 finansowanych  ze  środków  publicznych,  p  rzychody,  pomniejsza  się 

 o  kwoty  opłaconych  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe, 

 chorobowe  i  wypadkowe,  jeżeli  nie  zostały  zaliczone  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów  lub  odliczone  od  dochodu,  na  podstawie  ustawy  o  podatku 

 dochodowym od osób fizycznych. 

 Pomniejszenie,  o  którym  mowa  powyżej  nie  dotyczy  składek  opłaconych 

 w  miesiącu,  w  którym  ubezpieczony  spełniał  warunki  do  zwolnienia 

 z  obowiązku  opłacania  składki  na  podstawie  art.  82  ust.  8-9b. 

 We wskazanych przepisach mowa jest o: 

 -  osobach,  których  świadczenie  emerytalne  lub  rentowe  nie 

 przekracza  miesięcznie  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia, 

 w  przypadku  gdy  osoby  te  uzyskują  dodatkowe  przychody  z  tego 

 tytułu  w  wysokości  nieprzekraczającej  miesięcznie  50%  kwoty 
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 najniższej  emerytury  lub  opłacają  podatek  dochodowy  w  formie 

 karty podatkowej, 

 -  osobach  zaliczonych  do  umiarkowanego  lub  znacznego  stopnia 

 niepełnosprawności  od  tytułu  do  objęcia  obowiązkiem  ubezpieczenia 

 zdrowotnego,  w  przypadku  gdy  osoby  te  uzyskują  przychody  z  tego 

 tytułu  w  wysokości  nieprzekraczającej  miesięcznie  50%  kwoty 

 najniższej  emerytury  lub  opłacają  podatek  dochodowy  w  formie 

 karty podatkowej, 

 -  osobach,  których  zasiłek  macierzyński  nie  przekracza  miesięcznie 

 kwoty  świadczenia  rodzicielskiego,  o  którym  mowa  w  przepisach  o 

 świadczeniach  rodzinnych,  od  tytułu  do  objęcia  obowiązkiem 

 ubezpieczenia zdrowotnego. 

 W  przychodach,  nie  uwzględnia  się  przychodów  niepodlegających 

 opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  innych  niż  określone  w  art.  21 

 ust.  1  pkt  152-154  ustawy  o  pdof,  tj.  przychodów  objętych  ulgami:  na 

 powrót,  dla  rodzin  4+,  dla  pracujących  seniorów.  Innymi  słowy  na 

 wysokość  przychodu  ustalanego  na  potrzeby  składki  zdrowotnej  nie  mają 

 wpływu  przychody  niepodlegające  opodatkowaniu,  chyba  że  są  to 

 przychody objęte wskazanymi ulgami. 

 W  przychodach  tych  nie  uwzględnia  się  również  przychodów  osiągniętych 

 w  okresie  zawieszenia  wykonywania  działalności  gospodarczej  na 

 podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  -  Prawo 

 przedsiębiorców  -  art.  81,  ust.  2zd  ustawy  o  świadczeniach  opieki 

 zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Wyłączeniu  z  przychodów  podlegają  również  przychody  osiągnięte 

 w  miesiącu  nieuwzględnionym  w  liczbie  miesięcy  podlegania 

 ubezpieczeniu  zdrowotnemu  czyli  miesięcy,  w  których  ubezpieczony 

 spełniał  warunki  do  zwolnienia  z  obowiązku  opłacania  składki  na 

 podstawie art. 82 ust. 8-9a. 
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 Okresy  wyłączone  z  miesięcy  podlegania  ubezpieczeniu 

 zdrowotnemu 

 Jak  wynika  z  art.  81  ust.  2ea  ww.  ustawy,  w  liczbie  miesięcy  podlegania 

 ubezpieczeniu  zdrowotnemu  nie  uwzględnia  się  miesięcy,  w  których 

 ubezpieczony  spełniał  warunki  do  zwolnienia  z  obowiązku  opłacania 

 składki  na  podstawie  art.  82  ust.  8-9a,  czyli  dotyczy  to  jak  już  wyżej 

 wspomniano  m.in.  osoby,  której  świadczenie  emerytalne  lub  rentowe  nie 

 przekracza  miesięcznie  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia,  w  przypadku 

 gdy  osoba  ta  uzyskuje  dodatkowe  przychody  z  tego  tytułu  w  wysokości 

 nieprzekraczającej  miesięcznie  50%  kwoty  najniższej  emerytury  lub 

 opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. 

 Zatem,  przy  założeniu,  że  przedsiębiorca  opłacał  ryczałt  od 

 przychodów  ewidencjonowanych  za  2022  rok  i  przez  cały  rok 

 podlegał  z  tego  tytułu  ubezpieczeniu  zdrowotnemu,  podstawa 

 wymiaru  rocznej  składki  zdrowotnej  przedstawiać  będzie  się 

 następująco: 

 Przychody 

 za 2022 rok 

 Roczna podstawa 

 wymiaru składki 

 zdrowotnej 

 Roczna składka 

 zdrowotna 

 Nie przekroczyły kwoty 

 60.000 zł 

 44.791,44 zł 

 (3.732,62 zł x 12 m-cy) 

 4.031,23 zł 

 (44.791,44 zł x 9%) 

 Przekroczyły kwotę 

 60.000 zł i nie 

 przekroczyły kwoty 

 300.000 zł 

 74.652,48 zł 

 (6.221,04 zł x 12 m-cy) 

 6.718,72 zł 

 (74.652,48 zł x 9%) 

 Przekroczyły kwotę 

 300.000 zł 

 134.374,44 zł 

 (11.197,87 zł x 12 m-cy) 

 12.093,70 zł 

 (134.374,44 zł x 9%) 
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 Przykład 

 Podatnik  otworzył  działalność  1  marca  2022  r.  Jako  formę  opodatkowania 

 wybrał  ryczałt  od  przychodów  ewidencjonowanych.  W  okresie  do 

 31  grudnia  2022  roku  osiągnął  przychód  150.000  zł.  W  okresie  tym 

 zapłacił również składki na ubezpieczenia społeczne: 857,13 zł. 

 W ciągu roku płacił składkę zdrowotną w wysokości: 

 -  marzec 2022 - wrzesień 2022: po 335,94 zł 

 -  październik  2022  -  grudzień  2022:  po  559,89  zł  z  uwagi  na 

 przekroczenie progu 60.000 zł. 

 Razem zapłacił więc 4.031,25 zł (7m-cy x 335,94 zł + 3m-ce x 559,89 zł). 

 Jak ustalić roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne? 

 Przychód  uzyskany  w  2022  roku  podlega  pomniejszeniu  o  kwotę 

 zapłaconych  składek  na  ubezpieczenia  społeczne.  Zatem  przychód 

 ustalony na potrzeby składki zdrowotnej wynosi  149.142,87  zł. 

 Przychód mieści się więc w przedziale 60.000 zł -300.000 zł. 

 Roczną  podstawę  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  stanowi 

 więc  iloczyn  liczby  miesięcy  w  roku  kalendarzowym  podlegania 

 ubezpieczeniu  zdrowotnemu  i  kwoty  przeciętnego  miesięcznego 

 wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw  w  czwartym  kwartale  roku 

 poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. 

 Podatnik  podlegał  pod  ubezpieczenie  zdrowotne  od  1  marca  2022  r.  czyli 

 przez  10 miesięcy 2022 r. 

 Podstawa roczna wynosi więc:  6.221,04 zł x 10 m-cy  =  62.210,40 zł. 

 Roczna składka zdrowotna wynosi: 62.210,40 zł x 9% =  5.598,94 zł. 
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 Oznacza  to,  że  po  dokonaniu  rozliczenia  rocznego  podatnik  będzie  miał 

 niedopłatę  składki  zdrowotnej.  Zobowiązany  będzie  do  zapłaty  różnicy  w 

 wysokości: 5.598,94 zł - 4.031,25 zł =  1.567,69 zł. 

 Wpływ zapłaconej składki zdrowotnej na podstawę jej wymiaru 

 Od  1  lipca  2022  roku  ustawodawca  wprowadził  możliwość  odliczenia 

 od  przychodu  stanowiącego  podstawę  opodatkowania  ryczałtem 

 od  przychodów  ewidencjonowanych  -  50%  zapłaconych  składek  na 

 ubezpieczenie  zdrowotne  (art.  11  ust.  1a  ustawy  z  dnia  20.11.1998  r. 

 o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów 

 osiąganych przez osoby fizyczne). 

 Podobnie  jak  w  przypadku  podatku  liniowego,  pojawiły  się  wątpliwości, 

 czy  pomniejszenie  przychodu  ma  wpływ  na  podstawę  wymiaru  składki 

 zdrowotnej. 

 Zgodnie  ze  stanowiskiem  ZUS  w  tej  sprawie,  przychód  obliczany  na 

 potrzeby  ustalenia  składki  zdrowotnej  należnej  od  przedsiębiorcy 

 opłacającego  podatek  w  formie  zryczałtowanej  nie  może  być 

 pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne. 
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 Rozliczenie roczne składki zdrowotnej po zmianie formy 

 opodatkowania za 2022 rok 

 Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2022  r.  o  zmianie  ustawy  o  podatku 

 dochodowym  od  osób  fizycznych  oraz  niektórych  innych  ustaw,  zwana 

 również  Polskim  Ładem  2.0,  wprowadziła  możliwość  zmiany  formy 

 opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową dla: 

 a)  podatników stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym 

 b)  dla  podatników  stosujących  opodatkowanie  w  formie  ryczałtu  od 

 przychodów ewidencjonowanych: 

 -  za cały 2022 rok lub 

 -  za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. 

 Zmiana  taka  będzie  wiązała  się  z  korektą  składki  zdrowotnej  oraz 

 ewentualną jej dopłatą. 

 Zmiana  nie  powoduje  konieczności  korygowania  DRA  za  poszczególne 

 miesiące.  ZUS  udostępni  deklarację  roczną  dla  składki  zdrowotnej 

 w  której  przedsiębiorca  wskaże  formę  opodatkowania  i  to  na  niej  dokona 

 stosownej  korekty.  Zatem  podatnik,  który  zdecyduje  się  zmienić  formę 

 opodatkowania  na  skalę  podatkową  zobowiązany  będzie  na  nowo 

 przeliczyć wysokość składki zdrowotnej. 

 W  sytuacji,  gdy  zmiana  formy  opodatkowania  dotyczy  tylko  drugiej 

 połowy  2022  roku,  roczną  składkę  zdrowotną  oblicza  się  odrębnie  dla 

 formy  opodatkowania  obowiązującej  przez  okres  od  stycznia  do  czerwca 

 2022  roku  (ryczałt),  a  osobno  dla  opodatkowania  wybranego  od  lipca  do 

 grudnia 2022 roku (skala podatkowa). 

 Informację  o  właściwej  formie  opodatkowania  w  roku  2022 

 i  wysokości  składki  zdrowotnej  właściwej  dla  tej  formy,  podatnicy 
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 przekażą  do  ZUS  w  specjalnej  części  DRA/RCA  za  kwiecień  2023 

 roku. 

 Ewentualne  zobowiązanie  natomiast  przedsiębiorca  będzie  musiał 

 uregulować do 20 maja 2023 r. 

 Jeśli  natomiast  wystąpi  nadpłata,  płatnikowi  składek  przysługuje 

 zwrot  różnicy  między  sumą  składek  miesięcznych  a  składką 

 ustaloną od podstawy rocznej. 

 Do kwestii dopłaty i zwrotu wrócimy w dalszej części e-booka. 

 W  każdym  bądź  razie  kwestie  te  należy  wziąć  pod  uwagę  dokonując 

 analizy dotyczącej ewentualnej zmiany formy opodatkowania za 2022 rok. 

 W  przypadku  zmiany  formy  opodatkowania  z  podatku  liniowego  na  skalę 

 podatkową, wysokość składki zdrowotnej: 

 -  ulegnie  zwiększeniu  (ponieważ  zasady  obliczania  podstawy  jej 

 wymiaru  w  obu  przypadkach  są  takie  same,  ale  w  przypadku  skali 

 podatkowej  wynosi  ona  9%  podstawy,  a  w  przypadku  podatku 

 liniowego 4,9% podstawy) lub 

 -  zmiana  ta  pozostanie  bez  wpływu  na  wysokość  składki  zdrowotnej 

 (sytuacja  taka  będzie  miała  miejsce,  gdy  dochód  ustalany  na 

 potrzeby  ustalenia  składki  zdrowotnej  będzie  równy  lub  niższy  niż 

 minimalna  podstawa  wymiaru  składki  zdrowotnej  -  kwestia 

 minimalnej podstawy została już omówiona). 

 W  przypadku  zmiany  formy  opodatkowania  z  ryczałtu  od  przychodów 

 ewidencjonowanych  na  skalę  podatkową,  nie  da  się  jednoznacznie 

 wskazać,  jaki  wpływ  na  wysokość  składki  zdrowotnej  będzie  miała  ta 

 zmiana.  Sposoby  ustalania  rocznej  składki  zdrowotnej  w  obu  przypadkach 

 są  bowiem  zupełnie  inne.  Jest  to  więc  kwestia  indywidualna  i  wymagające 

 wzięcia pod uwagę wielu czynników. 
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 Rozliczenie składki zdrowotnej po zmianie formy opodatkowania 

 na 2023 rok 

 W  sytuacji  kiedy  podatnik  zmieni  formę  opodatkowania  na  2023  r. 

 np.  z  zasad  ogólnych  na  ryczałt  może  dojść  do  sytuacji  kiedy  składka 

 zdrowotna  za  styczeń  zostanie  niejako  “zdublowana”.  Powodem  jest 

 odmienny  sposób  ustalania  składki  zdrowotnej  i  różnica  w  roku 

 składkowym dla obu tych form opodatkowania. 

 Sprawdzmy na początek pytanie i odpowiedź ze strony www.zus.pl: 

 “W  roku  2022  moja  działalność  gospodarczą  korzysta  z  opodatkowania  na 

 zasadach  ogólnych  -  skala  podatkowa.  Od  01.01.2023  przejdę  na  ryczałt. 

 Pytanie  -  w  rozliczeniu  za  styczeń  2023  według  jakich  zasad  liczę 

 podstawę  wymiaru  składki  zdrowotnej?  Z  jednej  strony  dla  działalności 

 opodatkowanej  wg  zasad  ogólnych  mamy  rok  składkowy  od  lutego  2022 

 do  końca  stycznia  2023,  a  z  drugiej  strony  mamy  już  ryczałt  od  stycznia 

 2023,  czyli  dane  ze  stycznia  mamy  niezbędne  do  wyliczania  składki 

 zdrowotnej jak dla ryczałtu. 

 Za  grudzień  2022  r.  należy  obliczyć  składkę  na  podstawie  dochodu  za 

 listopad  2022  r.  Natomiast  za  styczeń  2023  r.  należy  składkę  obliczyć  od 

 przychodu  uzyskanego  w  tym  miesiącu  na  zasadach  obowiązujących 

 osoby  na  ryczałcie.  Dochód  osiągnięty  za  grudzień  należy  uwzględnić  przy 

 obliczaniu składki rocznej.” 

 Wynika  z  tego,  że  pomimo  tego,  że  za  styczeń  podatnik  zapłaci 

 składkę  właściwą  dla  ryczałtu  (w  przypadku  skali  podatkowej 

 byłaby  zależna  od  dochodu  z  grudnia),  to  dochód  z  grudnia  i  tak 

 musi wziąć pod uwagę ustalając składkę roczną. 
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 Rozliczenie roczne składki zdrowotnej po zakończeniu lub 

 zawieszeniu działalności w trakcie 2022 roku 

 Zwróćmy  uwagę  na  poniższe  przepisy  -  art.  81  ust.  2j-2l  ustawy  o 

 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

 2j.  Ubezpieczony,  o  którym  mowa  w  ust.  2  lub  2e,  wpłaca  kwotę 

 stanowiącą  różnicę  między  roczną  składką  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

 ustaloną  od  rocznej  podstawy,  określonej  w  ust.  2  albo  2e,  a  sumą 

 składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  wynikającą  ze  złożonych 

 dokumentów  za  poszczególne  miesiące  roku  składkowego  albo  roku 

 kalendarzowego. 

 2k.  Kwota,  o  której  mowa  w  ust.  2j,  wykazywana  jest  w  dokumencie 

 rozliczeniowym  składanym  za  miesiąc,  w  którym  upływa  termin  złożenia 

 zeznania,  o  którym  mowa  w  art.  45  ust.  1  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r. 

 o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 2ka.  Ubezpieczony,  o  którym  mowa  w  ust.  2  lub  2e,  przekazuje  roczne 

 rozliczenie  składek  w  dokumencie  rozliczeniowym,  o  którym  mowa  w  ust. 

 2k. 

 2l.  Dopłata,  o  której  mowa  w  ust.  2j,  następuje  w  terminie  płatności 

 składek za miesiąc, o którym mowa w ust. 2k. 

 O  ile  w  przypadku  podatników  rozliczających  się  w  formie  ryczałtu  od 

 przychodów  ewidencjonowanych  kwestia  ta  nie  budzi  zasadniczo 

 watpliwosci,  tak  w  przypadku  podatników  rozliczających  się  na  zasadach 

 ogólnych wątpliwości mogą się pojawić. 

 Dlaczego? 

 Ponieważ  rok  podatkowy  trwa  od  1  stycznia  do  31  grudnia,  a  rok 

 składkowy od 1 lutego do 31 stycznia. 
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 Mamy  tutaj  przesunięcie,  tzn.  składki  miesięczne  w  przypadku 

 przedsiębiorców  rozliczających  się  na  zasadach  ogólnych,  opłacane  są  za 

 dany  miesiąc  na  podstawie  dochodu  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc, 

 za  który  opłacana  jest  składka.  Jeśli  przedsiębiorca  taki  zakończył 

 działalność  w  trakcie  roku,  np.  31  lipca  2022  r.,  wówczas  za  ostatni 

 miesiąc  podlegania  ubezpieczeniu  (za  lipiec)  opłacił  składkę  na  podstawie 

 dochodu  z  czerwca.  W  związku  z  tym,  od  dochodu  za  ostatni  miesiąc 

 podlegania  ubezpieczeniu,  w  naszym  przypadku  od  dochodu  za  lipiec, 

 składka  na  ubezpieczenie  nie  została  naliczona  i  odprowadzona  w  ramach 

 rozliczeń  miesięcznych.  Co  za  tym  idzie,  suma  opłaconych  za 

 poszczególne  miesiące  składek  będzie  niższa  od  składki  rocznej  ustalonej 

 od całości dochodów za dany rok kalendarzowy. 

 W  takiej  sytuacji  ubezpieczony  po  zakończeniu  roku,  za  miesiąc,  w  którym 

 upływa  termin  złożenia  zeznania  podatkowego,  dokonuje  dopłaty  należnej 

 składki  wynikającej  z  różnicy  między  składka  roczną  a  składkami 

 opłaconymi miesięcznie. 

 Zatem  zgodnie  z  powyższym,  przedsiębiorcy,  którzy  zdecydowali 

 się  na  zamknięcie  lub  zawieszenie  działalności,  również  mają 

 obowiązek  rocznego  rozliczenia  składki  zdrowotnej  w  DRA  za 

 kwiecień  2023  r.  Pomimo  braku  oficjalnego  stanowiska  ZUS  w  tej 

 sprawie,  takie  informacje  udzielane  są  przez  Centrum  Obsługi  Klienta 

 ZUS.  Wypełnią  oni  jedynie  część  deklaracji  DRA  dotyczącą  rocznej  składki 

 zdrowotnej. 
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 Wyrównanie/zwrot składki zdrowotnej 

 Zgodnie  z  art.  81  ust.  2i  ustawy  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  opłacającego  podatek  wg  skali  podatkowej,  podatek 

 liniowy  lub  ryczałt  od  przychodów  ewidencjonowanych,  jest  wyższa  od 

 rocznej  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  ustalonej  od  rocznej 

 podstawy,  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. 

 Jeśli  mamy  sytuację  odwrotną,  tj.  roczna  składka  zdrowotna  jest  wyższa 

 niż  suma  składek  wpłaconych  za  poszczególne  miesiące,  zgodnie  z  art.  81 

 ust. 2j, to  ubezpieczony zobowiązany jest do wpłaty  tej różnicy. 

 Różnica  ta  wykazywana  jest  w  dokumencie  rozliczeniowym  składanym  za 

 miesiąc,  w  którym  upływa  termin  złożenia  zeznania,  o  którym  mowa  w 

 art.  45  ust.  1  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od 

 osób  fizycznych.  Mowa  tutaj  o  zeznaniu  rocznym,  którego  termin  złożenia 

 upływa 30 kwietnia następującego po roku podatkowym. 

 W  związku  z  powyższym  rozliczenia  rocznego  składki  zdrowotnej 

 za  2022  rok  dokonać  należy  w  dokumencie  rozliczeniowym 

 DRA/RCA  składanym  za  kwiecień  2023  roku  w  terminie  do  22 

 maja 2023 r. (20 maja 2023 roku przypada w sobotę). 

 Ewentualna  dopłata  za  2022  rok  nastąpić  powinna  w  terminie 

 płatności  składek  za  kwiecień  2023  czyli  do  22  maja  2023  r. 

 (20 maja 2023 roku przypada w sobotę). 
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 Aktualne  deklaracje  nie  są  przystosowane  do  poprawnego  rocznego 

 rozliczenia  składki  zdrowotnej  w  wielu  przypadkach.  Poprawny  druk 

 jednak na pewno się pojawi. 

 Obecnie,  np.  RCA  -  część  III.F,  przeznaczona  do  rocznego  rozliczenia 

 składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  w  przypadku  stosowania 

 opodatkowania  w  formie  ryczałtu  od  przychodów  ewidencjonowanych 

 przedstawia się następująco. 

 Jak  widać  nie  jest  ona  dostosowana  do  podatników  którzy  zmienili  formę 

 opodatkowania za cały rok lub pół roku. 

 Zwrot nadpłaty 

 Zgodnie  z  art.  81  ust.  2m  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 

 finansowanych  ze  środków  publicznych,  zwrot  nadpłaty  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 
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 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. 

 Wniosek  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.  Wniosek 

 złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

 Zatem  w  przypadku  nadpłaty  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

 za  2022  rok,  wniosek  o  zwrot  nadpłaty  złożyć  należy  w  terminie 

 do 31 maja 2023 roku. 

 Wniosek zawiera następujące dane: 

 1)  dane płatnika składek: 

 a)  imię i nazwisko, 

 b)  numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

 tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i 

 numer dowodu osobistego albo paszportu, 

 c)  adres do korespondencji, 

 d)  nazwę skróconą płatnika składek, 

 e)  wskazanie rachunku płatniczego prowadzonego w kraju lub 

 wydanego w kraju instrumentu płatniczego; 

 2)  informację o rocznym dochodzie w przypadku ubezpieczonego, o 

 którym mowa w ust. 2, albo przychodzie w przypadku 

 ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 2e; 

 3)  inne informacje niezbędne do dokonania zwrotu; 

 4)  podpis wnioskodawcy. 
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 ZUS dokona zwrotu nadpłaty jeśli: 

 -  płatnik  nie  ma  zaległości  z  tytułu  składek  lub  nienależnie  pobranych 

 świadczeń  z  ubezpieczeń  społecznych,  do  zwrotu  których  został 

 zobowiązany oraz 

 -  płatnik  złoży  wniosek  o  zwrot  najpóźniej  w  terminie  miesiąca  od 

 upływu  terminu  do  złożenia  zeznania  podatkowego  za  rok 

 poprzedni. 

 Zwrot  dokonywany  jest  po  złożeniu  wniosku,  nie  później  niż 

 w  terminie  3  miesięcy  od  upływu  terminu  do  złożenia  zeznania 

 podatkowego,  w  formie  bezgotówkowej  na  wskazany  rachunek 

 płatniczy  osoby  uprawnionej  prowadzony  w  kraju  lub  wydany  w  kraju 

 instrument  płatniczy  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  2011  r.  o 

 usługach płatniczych. 

 Jeśli  na  koncie  płatnika  występują  zaległości  z  tytułu  składek  lub 

 nienależnie  pobranych  świadczeń  z  ubezpieczeń  społecznych,  do  zwrotu 

 których  płatnik  składek  został  zobowiązany,  kwota  zwrotu  podlegać  będzie 

 zaliczeniu  na  poczet  tych  zaległości.  Bez  znaczenia  będzie  fakt  złożenia 

 wniosku o zwrot. 

 Jeżeli  natomiast  złożenie  wniosku  o  zwrot  nastąpi  po  terminie  lub  też 

 wniosek  nie  zostanie  złożony  w  ogóle,  nadpłata  będzie  podlegała 

 rozliczeniu  na  koncie  płatnika.  Do  rozliczenia  na  koncie  płatnika  kwoty 

 zwrotu  zastosowanie  będą  miały  zasady  określone  w  art.  24  ustawy  z 

 dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 Jak  wskazuje  art.  81  ust.  2r  ww.  ustawy,  w  przypadku  zwrotu  kwoty 

 składki  zdrowotnej,  dokonane  rozliczenie  rocznej  podstawy  wymiaru  i 

 należnych składek uznaje się za ostateczne. 

 Odmowa  zwrotu  nadpłaty  następuje  w  drodze  decyzji  wydanej  przez 

 Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych,  udostępnionej  w  formie  dokumentu 
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 elektronicznego  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym, 

 podpisem  zaufanym,  podpisem  osobistym  albo  kwalifikowaną  pieczęcią 

 elektroniczną  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  na  profilu  informacyjnym 

 płatnika  składek,  utworzonym  w  systemie  teleinformatycznym 

 udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 Od  decyzji  tej  przysługuje  odwołanie  do  właściwego  sądu  w  terminie 

 i  według  zasad  określonych  w  przepisach  ustawy  z  dnia  17  listopada  1964 

 r.  -  Kodeks  postępowania  cywilnego  dla  postępowań  w  sprawach  z  zakresu 

 ubezpieczeń  społecznych.  Przepisy  art.  83  ust.  5-7  i  art.  83a  ustawy  z 

 dnia  13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  stosuje 

 się odpowiednio. 

 Jak  wskazuje  art.  81  ust.  2x  ww.  ustawy,  w  przypadku  stwierdzenia,  że 

 płatnik  składek  wprowadził  Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  w  błąd  ,  jest 

 on  zobowiązany  do  zwrotu  wypłaconej  kwoty  w  terminie  30  dni  od  dnia 

 uprawomocnienia  się  decyzji  o  obowiązku  opłacenia  należności.  Do  zwrotu 

 należności  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  art.  84  ustawy  z  dnia  13 

 października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  dotyczące 

 zwrotu nienależnych pobranych świadczeń. 

 Warto  również  zauważyć,  że  zgodnie  z  art.  81  ust.  2y  ww.  ustawy,  korekta 

 podstawy  wymiaru  składek  i  należnej  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 

 wykazywanych  w  dokumentach  rozliczeniowych  za  ubezpieczonych,  za 

 poszczególne  miesiące  danego  roku  kalendarzowego  może  być  składana 

 do  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  do  dnia  przekazania  wniosku  o 

 zwrot  nadpłaty,  a  w  przypadku  jego  nieprzekazania  -  nie  później  niż  do 

 końca  drugiego  miesiąca,  licząc  od  upływu  terminu  do  złożenia  zeznania 

 podatkowego za ten rok kalendarzowy. 
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