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Dotychczas przepisy gwarantują zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej w dwóch
poniższych przypadkach. Czy te ulgi nadal pozostaną ?
1)
Czy pozostaje nadal zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej w przypadku osoby
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (i ta osoba
zarówno pracuje na umowę o pracę oraz rozlicza się jako przedsiębiorca na zasadach
ogólnych) pod warunkiem, że przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50
proc. kwoty najniższej emerytury ?
Dotychczas taka osoba była zwolniona z opłacania składki zdrowotnej i bez znaczenia
pozostawało to, iż opłacała podatek dochodowy na zasadach ogólnych czy w formie karty
podatkowej, gdyż warunki zastosowania ulgi należało traktować oddzielnie.
Ten przepis się nie zmienił to art. 82 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych, na jego podstawie nie opłaca składek z działalności
osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym o ile
przychody z tej działalności nie przekraczają miesięcznie 50% najniższej emerytury
lub
z tej działalności jest na karcie
czyli, niezależnie od formy opodatkowania nie płaci zdrowotnej o ile z tej działalności nie
przekraczają przychody 50% najniższej emerytury, albo jeżeli jest na karcie podatkowej –
tutaj już przychody nie mają znaczenia
W takim przypadku deklaracji do ZUS co m-c osoba nie składała albowiem one klonowały się,
ale jak rozumiem od momentu rozliczania się za miesiąc styczeń 2022 r. czyli w lutym 2022 r.
taką deklarację będzie musiała złożyć i co m-c składać ?
Został usunięty art. 47 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zwalniający osoby
prowadzące działalność opłacające składki wyłącznie za siebie . Co oznacza, że trzeba będzie
deklaracje składać co miesiąc. Wydaje się również, że nie składanie tych deklaracji może być
ryzykowne z uwagi na nowy przepis art. 81 ust.2zc ustawy zdrowotnej mówiący o tym, ze
jeżeli nie przekaże się co miesiąc informacji o dochodzie lub przychodzie ZUS z urzędu
przypisze podstawę w wysokości minimalnego.
drugi przypadek :
2)
Czy pozostaje nadal zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej w przypadku osoby
pobierającej rentę ZUS, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia (i ta osoba
zarówno pracuje na umowę o pracę oraz rozlicza się jako przedsiębiorca na zasadach
ogólnych) pod warunkiem, że przychody z tytułu działalności gospodarczej nie przekraczają
miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury ?
Również nadal pozostaje przepis art. 82 ust. 8 u.ś.o.z. dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, u których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekraczają miesięcznie
minimalnego wynagrodzenia, o ile przychody z tej działalności nie przekraczają 50%
najniższej emerytury lub są opodatkowane kartą podatkową. Podobnie jak wyżej nie opłaca
się składki jeżeli spełniony jest warunek przychodów, albo warunek opodatkowania kartą.
Dotychczas taka osoba była zwolniona z opłacania składki zdrowotnej i bez znaczenia
pozostawało to, iż opłacała podatek dochodowy na zasadach ogólnych czy w formie karty
podatkowej, gdyż warunki zastosowania ulgi należało traktować oddzielnie.

W takim przypadku deklaracji do ZUS co m-c osoba nie składała albowiem one klonowały się,
ale jak rozumiem od momentu rozliczania się za miesiąc styczeń 2022 r. czyli w lutym 2022 r.
taką deklarację będzie musiała złożyć i co m-c składać ?
Został wykreślony z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ust. 2a art. 47 zwalniający z
obowiązku składania deklaracji dla osób prowadzących dział. gosp. i opłacających składki wyłącznie za
siebie. Tym samym począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 należy składać deklaracje.
Trzeba tez zwrócić uwagę na nowy ar. 81 ust. 2 za mówiący o tym, że jeżeli ubezpieczony nie
przekaże informacji o przychodzie lub dochodzie ZUS z urzędu przypisze składkę od podstawy w
wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Zatem literalnie patrząc na zmiany trzeba deklaracje składać, szczególnie w przypadku, gdy
ubezpieczony może być ze składki zwolniony, dlatego że przypiszą się z urzędu i jest ryzyko, że sam
ubezpieczony nie zdąży skorygować – możliwość korekty miesięcznych podstaw oskładkowania
będzie tylko do końca czerwca 2022 roku.

