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Wybór formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej PIT na 
2022 r. nie jest sprawą prostą. Wszystko przez zmiany wprowadzone przez 
Polski Ład. Jednym z decydujących czynników przy wyborze najkorzystniej-
szej formy opodatkowania stała się bowiem składka zdrowotna. Nie można 
jednak zapomnieć o stawce podatku, kwocie wolnej od podatku czy ulgach 
przysługujących przy danej formie opodatkowania. Ważne jest również to, od 
czego liczymy podatek, tj. przychód czy dochód.

W 2022 r. zmianie uległy zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez 
przedsiębiorców. Z wyjątkiem karty podatkowej, której w 2022 r. nie mogą już wybrać nowi 
podatnicy, wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wielkości dochodów/przy-
chodów przedsiębiorcy. Oznacza to tyle, że wartość składki przedsiębiorcy rośnie wraz 
ze wzrostem jego dochodów/przychodów. Wybierając najkorzystniejszą formę opodatko-
wania, podatnik powinien więc wyliczyć nie tylko podatek, ale i składkę zdrowotną, jaką 
zapłaci przy uzyskiwanych dochodach/przychodach. Należy przy tym mieć na uwadze, że 
składka zdrowotna nie podlega już odliczeniu od podatku, w tym od ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych. Dla wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania znaczenie 
ma składka zdrowotna, którą podatnik realnie zapłaci w skali roku. 
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W 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne dla indywidualnych przedsiębiorców opo-
datkowanych według skali podatkowej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki (art. 79 usta-
wy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych – Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.; dalej: ustawa o świadczeniach zdrowot-
nych). Podstawą wymiaru składki będzie dochód z działalności gospodarczej ustalony za 
rok kalendarzowy – niezależnie od przyjętego sposobu rozliczenia składki za poszczegól-
ne miesiące, co może prowadzić do powstania obowiązku dopłaty składki lub uprawnie-
nia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty już po zakończeniu roku. Dochodem tym jest kwota 
przychodów minus poniesione koszty uzyskania tych przychodów, pomniejszona dodat-
kowo o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia: 

	■ emerytalne, 
	■ rentowe, 
	■ chorobowe,
	■ wypadkowe




