Zasady ogólne
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.
Omówimy zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy, który rozlicza podatek na
zasadach ogólnych (według skali lub podatkiem liniowym).
Zgodnie z zasadą ogólną, stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, ale
w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek liniowo, ta stopa jest niższa. Wynosi 4,9%.
WAŻNE! Miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy składka jest niższa od tej kwoty należy podnieść składkę do tej
wysokości. Podstawę wymiaru składki stanowi wówczas minimalne wynagrodzenie.
W 2022 r. minimalne wynagrodzenie to 3.010 zł, zatem składka zdrowotna w takim przypadku
wyniesie 270,90 zł.
Przykład:
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych podatkiem
liniowym od 1 lutego 2022 r. Jego dochód z działalności gospodarczej w lutym wyniósł 5.000 zł, a
w marcu 2022 r. - 6.000 zł. Uwzględniając dane za luty otrzymujemy 245 zł. (4,9% x 5.000 zł). Składka
jest niższa od 270,90 zł. Z kolei za marzec będzie to 294 zł (4,9% x 6.000 zł). Minimalne
wynagrodzenie w 2022 r. wynosi 3.010 zł, więc minimalna składka to 270,90 zł co jest iloczynem 9%
i 3.010 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy wynosi:
 za luty 2022 r. - 270,90 zł, a podstawa wymiaru 3.010 zł, jest to pierwszy miesiąc prowadzenia
działalności,
 za marzec 2022 r. - 270,90 zł, a podstawa wymiaru 3.010 zł,
 za kwiecień 2022 r. - 294 zł, a podstawa wymiaru 6.000 zł.
Miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu uzyskiwanego z działalności
gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Czyli wysokość
składki za marzec, zależy od dochodu uzyskanego w lutym, składka kwietniowa zależy od dochodu
uzyskanego w marcu, itd. Wyjątkiem jest styczeń 2022 r. o którym powiem później. Należy pamiętać,
że podstawa wymiaru składki, którą stanowi dochód nie może być niższy niż kwota minimalnego
wynagrodzenia. Jeśli dochód jest niższy, przedsiębiorca będzie musiał podwyższyć kwotę podstawy
wymiaru do wysokości minimalnego wynagrodzenie i naliczyć oraz opłacić składkę minimalną, która
obecnie wynosi 270,90 zł.
Jak prawidłowo naliczyć dochód przedsiębiorcy?





dochód za pierwszy miesiąc jest ustalany jako różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami,
a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o PIT,
dochód ustalony w ten sposób pomniejszamy o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów,
dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych
od początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych od początku roku,
w rozumieniu ustawy o PIT,
ten dochód jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające
i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe

i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich
miesiącach. Dochód nie może być pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów.
Omawiane zasady wchodzą w życie od 1 lutego 2022 r. gdyż do ustalenia składki brane są dochody
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest ona rozliczana.
Co ze składką za styczeń 2022 r?
Za styczeń 2022 r. składka zdrowotna naliczana jest na zasadach obowiązujących do 31 grudnia
2021 r. Czyli podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 roku, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez
Prezesa GUS – jest to kwota 4.665,78 zł. Natomiast wysokość składki wynosi 9% - zatem składka
wynosi 419,92 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 na zasadach ogólnych wskazuje nowe dane w bloku XI na ZUS DRA lub
w bloku III.E w ZUS RCA:
Płatnik opodatkowany podatkiem wg skali podatkowej wskazuje:





forma opodatkowania – zasady ogólne – podatek według skali (pole 01),
kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który
dokonywane jest rozliczenie (pole 02)
kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 03)
kwota należnej skałki (pole 04)

Płatnik opodatkowany podatkiem liniowym wskazuje:





forma opodatkowania – zasady ogólne – podatek liniowy (pole 05),
kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który
dokonywane jest rozliczenie (pole 06)
kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 07)
kwota należnej składki (pole 08).

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 za styczeń 2022 r. dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie
opodatkowanego podatkiem wg skali podatkowej

ZUS RCA za styczeń 2022 r. jeśli opłaca składki za innych ubezpieczonych opodatkowanego
podatkiem wg skali podatkowej

ZUS DRA za styczeń 2022 r. dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie
opodatkowanego podatkiem liniowym

ZUS RCA za styczeń 2022 r. jeśli opłaca składki za innych ubezpieczonych opodatkowanego
podatkiem liniowym

ZUS DRA za luty 2022 r. dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie opodatkowanego
podatkiem wg skali

