POLSKI „NIE” ŁAD
Składka zdrowotna. Ile zapłacisz w 2022
Kluczową zmianą w przepisach dotyczącą składki zdrowotnej jest brak możliwości
odliczania jej od podatku. Dotychczas od podatku mogłeś odliczyć blisko 90%
opłaconej składki zdrowotnej. Czyli realny koszt jaki ponosiłeś na składkę zdrowotną
był relatywnie niewielki. Ponadto podstawą naliczenia składki zdrowotnej była kwota
stanowiąca 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym
kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku – ale to już historia.

A co teraz???
Od 2022 roku przedsiębiorca co miesiąc będzie musiał samodzielnie ustalić
podstawę wymiaru składki zdrowotnej i wykazać ją w raportach miesięcznych
składanych do ZUS. Zmianie uległ termin opłacania i przekazywania dokumentów
rozliczeniowych do ZUS – został on wydłużony do 20 dnia następnego miesiąca,
z wyjątkiem płatników składek posiadających osobowość prawną, którzy składki
opłacają w dotychczasowym terminie, tj,15 dnia następnego miesiąca (o jednostkach
administracji państwowej i samorządowej nie będę tu się rozpisywać).
Istotny wpływ na wysokość składki zdrowotnej oraz sposób jej naliczania będzie
miała wybrana forma opodatkowania.
Polski Ład wprowadza pojęcie składki minimalnej – płaconej przez przedsiębiorców
rozliczających się na podstawie KARTY PODATKOWEJ oraz płaconej w przypadku
braku dochodu, poniesienia straty lub dochodu niższego niż minimalne
wynagrodzenie przez przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej i
podatku liniowego. Podstawa wymiaru została określona w tych przypadkach w
wysokości 9% wynagrodzenia minimalnego, które w 2022 roku wynosi 3010 zł.
Łatwo zatem wyliczyć, że minimalna składka zdrowotna będzie wynosić 270,90zł.

SKALA PODATKOWA
Wysokość składki zdrowotnej dla rozliczających się wg skali podatkowej wyniesie 9%
dochodu. Wysokość składki zdrowotnej obliczana będzie na podstawie dochodu
wykazanego w poprzednim miesiącu (dochód luty – podstawa marca – termin
płatności 20 kwietnia).
Przy dochodach do kwoty 5510 zł składka będzie wynosić 270,90 zł, a powyżej tej
kwoty 9% od dochodu.

Ustawodawca przewidział ulgę dla klasy średniej, która ma rekompensować
negatywne skutki braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (ale o
tym w kolejnym artykule).

PODATEK LINIOWY
Wysokość składki zdrowotnej dla rozliczających się na podstawie podatku liniowego
wyniesie 4,9% dochodu.
Miesięczny dochód
Miesięczna składka zdrowotna
do 5 510 zł
270,90 zł
10 000 zł
490,00 zł
15 000 zł
735,00 zł
25 000 zł
1 225,00 zł
35 000 zł
1 715,00 zł
i tak dalej i tak dalej ………………., aż głowa boli

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
W tym przypadku składka zdrowotna będzie miała ustaloną stałą kwotę miesięczną
uzależnioną od rocznego przychodu. Rozpoznamy 3 progi przychodów, które
determinują wysokość składki zdrowotnej, i tak:
•
•

•

przychody poniżej 60 000 zł w skali roku – składka zdrowotna jako 9% od
kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia – składka 335,94 zł,
przychody przedziale 60 000 zł – 300 000 zł w skali roku – składka
zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia – składka
559,89 zł,
przychody powyżej 300 000 zł w skali roku – składka zdrowotna jako 9% od
kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia – składka 1.007,81 zł.

