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OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
STOSUJĄCE KARTĘ PODATKOWĄ



Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowe 
zasady ustalania podstawy wymiaru oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest 
uzależniona od tego w jaki sposób osoby prowadzące działalność ustalają 
podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Podstawa wymiaru tej składki jest ustalana na innych zasadach w zależ-
ności od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania uzyski-
wanych z działalności dochodów/przychodów. Inaczej zatem będzie ona 
ustalana dla przedsiębiorcy, który stosuje:

 zasady ogólne (według skali lub podatkiem liniowym)

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 kartę podatkową.
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OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ – 
KARTA PODATKOWA

 Wysokość składki nie zmienia się - nadal jest to 9%.

 Przykład:
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Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsię-
biorców stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej 
stanowi kwota minimalnego  wynagrodzenia.

Pani Alicja prowadzi działalność w 2022 r., podobnie jak 
w 2021 r., rozlicza się z podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej. Za każdy miesiąc podlegania ubezpie-
czeniu zdrowotnemu z tytułu działalności gospodarczej 
2022 r. Pani Alicja rozlicza składkę w wysokości 270,90 zł 
(9% x 3.010 zł – minimalne wynagrodzenie w 2022 r.).   

W odniesieniu do tej grupy nie występuje instytucja 
rocznej podstawy wymiaru składki
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ROZLICZANIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ 
W DOKUMENTACH ZUS DRA/ZUS RCA 

Płatnik opodatkowany kartą podatkową od rozliczeń za styczeń 
2022 r. przesyła co miesiąc dokumenty rozliczeniowe do ZUS w 
terminie do 20. dnia następnego miesiąca. 
   
Dane do ustalenia miesięcznej podstawy wymiaru i składki 
na ubezpieczenie zdrowotne wykazywane są nowych blokach ZUS 
DRA / ZUS RCA.  
W ZUS DRA jest to blok XI a w ZUS RCA III.E.  
Dane te wykazywane są w ZUS DRA jeżeli przedsiębiorca rozlicza 
składki wyłącznie za siebie, a  w ZUS RCA jeżeli przedsiębiorca 
rozlicza składki za siebie i za innych ubezpieczonych. 

Płatnik opodatkowany kartą podatkową wskazuje w bloku XI:

 formę opodatkowania – karta podatkowa (pole 09) 
  oraz  
 kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowot- 
 ne (pole 10) 
 kwotę należnej skałki (pole 11) 

Dane z bloku XI wykazuje odpowiednio: 

 w bloku VI pole 02 - kwotę należnej składki 
 w bloku X pole 05 - kwotę podstawy wymiaru składki. 


