Karta podatkowa
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej dla osób
prowadzących pozarolniczą działalność. Zasady naliczania składki zdrowotnej zależą od formy
opodatkowania.
Na przykładzie omówimy zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy, który rozlicza
podatek w formie karty podatkowej.
Stopa procentowa składki zdrowotnej nie zmieniła się. Nadal wynosi 9%. Natomiast podstawą
wymiaru składki jest kwota minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. jest to 3010 zł. Zatem kwota
składki wynosi 270,90 zł. Jest to wynik pomnożenia kwoty minimalnego wynagrodzenie (czyli 3010 zł)
przez stopę procentową składki zdrowotnej (czyli 9%).
Przykład:
Przedsiębiorca prowadzi działalność w 2022 r., podobnie jak w 2021 r., rozlicza się z podatku
dochodowego w formie karty podatkowej. Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
z tytułu działalności gospodarczej w 2022 r. Przedsiębiorca rozlicza składkę w wysokości 270,90 zł.
Składkę zdrowotną naliczoną według nowych zasad należy wykazać co miesiąc w dokumentach
rozliczeniowych:



jeśli przedsiębiorca rozlicza składki wyłącznie za siebie składa tylko deklarację rozliczeniową ZUS
DRA;
jeśli przedsiębiorca rozlicza składki nie tylko za siebie, bo np. zatrudnia pracowników, składkę
zdrowotną naliczoną według nowych zasad na własne ubezpieczenie wykazuje w raporcie
rozliczeniowym ZUS RCA. Składa także raporty za pozostałych ubezpieczonych. W deklaracji
natomiast wykazuje łączne kwoty należnych składek na wszystkie ubezpieczenia i fundusze za
dany miesiąc. W takiej sytuacji w ZUS DRA płatnik nie wypełnia już bloku X i XI.

Przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową wskazuje nowe dane w bloku XI na ZUS DRA lub
w bloku III.E w ZUS RCA:




forma opodatkowania – karta podatkowa (pole 09)
kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 10)
kwota należnej składki (pole 11)

Dane z bloku XI/III.E wykazuje odpowiednio:



w ZUS DRA: w bloku VI pole 02 - kwotę należnej składki a w bloku X pole 05 - kwotę
podstawy wymiaru składki;
w ZUS RCA: w bloku III.C pole 01 - kwotę podstawy wymiaru składki a w polu 04 kwotę
należnej składki.

Wzór prawidłowo wypełnionych formularzy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych bloków:
1. ZUS DRA dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie

2. ZUS RCA jeśli opłaca składki za innych ubezpieczonych
ZUS DRA dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie

ZUS RCA jeśli opłaca składki za innych ubezpieczonych

