
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

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 w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Stopa procentowa składki zdrowotnej nie zmieniła się. Nadal wynosi 9%. 

Miesięczna podstawa wymiaru składki jest zryczałtowana i zależy od wysokości uzyskanych 
przychodów z działalności gospodarczej. Jeżeli przychody z działalności gospodarczej: 

 nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł, wówczas podstawa składki zdrowotnej wyniesie 
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, tj. 3.732,62 zł (dalej „przeciętne 
wynagrodzenie”); a składka 335,94 zł; 

 przekroczyły 60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł, wówczas podstawa wymiaru składki 
zdrowotnej wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 6.221,04  zł; a składka 559,89 zł; 

 przekroczyły 300 tys. zł., podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie kwota 180% przeciętnego 
wynagrodzenia, tj. 11.197,87 zł; a składka 1.007,81 zł. 

WAŻNE!  

 Jeśli przedsiębiorca przekroczy ww. progi przychodów w danym miesiącu - za ten miesiąc 
powinien rozliczyć składkę już od podstawy wymiaru obowiązującej dla kolejnego progu.  

 W miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu 60.000 zł albo 300.000 zł płatnik 
nie koryguje rozliczeń za miesiące poprzednie. Rozliczenie składki rocznej nastąpi po roku  
w dokumentach rozliczeniowych składanych za luty kolejnego roku. 

Przy ustalaniu wysokości przychodów przedsiębiorca nie uwzględnia przychodów osiągniętych  
w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ustalając wysokość przychodów dla 
celów określenia podstawy wymiaru składki pomniejsza się je o kwoty opłaconych składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. 

Przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą  
i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach ogólnych 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. 

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 ryczałtem wskazuje nowe dane w bloku XI na ZUS DRA lub  

w bloku III.E w ZUS RCA: 

 forma opodatkowania (pole 12) 
 suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym (pole 13) 
 kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 16) 
 kwota należnej składki (pole 17) 

albo 

 forma opodatkowania (pole 12) 
 zaznacza pole z deklaracją opłacania składek na podstawie przychodów uzyskanych  

w poprzednim roku kalendarzowym (pole 14)   
 kwota przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w ubiegłym roku kalendarzowym 

(pole 15) 
 kwota podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 16) 
 kwota należnej składki (pole 17) 

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. 

Wzory przedstawiają kwoty przychodów w granicach do 60 tyś zł, 60 tyś. zł - 300 tyś zł oraz powyżej 
300 tyś zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUS DRA dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie - przychód do 60 tyś zł 

 



 



 

 



ZUS RCA jeśli opłaca składki za innych ubezpieczonych – przychód do 60 tyś zł 

 



 

 



 

 



ZUS DRA dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie – przychód w przedziale od 60 
tyś zł do 300 tyś zł. 

 



 



 

 



ZUS RCA jeśli opłaca składki za innych ubezpieczonych – przychód w przedziale od 60 tyś zł do 
300 tyś zł. 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



ZUS DRA dla płatnika opłacającego składki wyłącznie za siebie – przychód powyżej 300 tyś zł. 
Deklaracja opłacania na podstawie przychodu z ubiegłego roku. 

 



 

 



 

 



ZUS RCA jeśli opłaca składki za innych ubezpieczonych – przychód powyżej 300 tyś zł. Deklaracja 
opłacania na podstawie przychodu z ubiegłego roku. 

 



 

 



 


