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Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G50U31 ).

Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Odliczenie składek zdrowotnych
Przepisy Polskiego Ładu 2.0 dają od lipca 2022 roku możliwość odliczenia składki zdrowotnej przy wyliczeniu 

podatku dochodowego dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo lub ryczałtowo. To nowe odliczenie jest dokonywane od 
dochodu lub przychodu. Według przepisów przejściowych można obniżyć o składki zdrowotne, zaliczki już za czerwiec
(lub II kwartał) 2022 r., uwzględniając przy tym te zapłacone przed dniem 1 lipca 2022 roku.

Odliczenie składek zdrowotnych od dochodów w PIT-5L

W PIT-5L od czerwca 2022 roku jest możliwość odliczenia od dochodu składki zdrowotnej. Pozostaje też możliwość 
odliczenia składki zdrowotnej od podatku; będzie ona służyła podatnikom płacącym zaliczki w formie uproszczonej, którzy 
wg nowych przepisów mogą uwzględnić odliczenie od podatku 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Odliczenie składek zdrowotnych od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, odliczają od przychodów 50% składek 
zapłaconych w roku podatkowym. Stosowne wartości należy wpisać w oknie odliczeń od przychodu, w nowej pozycji 
„Składki zdrowotne ZUS”, dostępnej od 2022 r.

Dodatkowa kolumna w obliczeniu składek zdrowotnych na zasadach ogólnych

W oknie i na wydruku obliczenia składek zdrowotnych dla zasad ogólnych jest dodatkowa kolumna składek 
zdrowotnych narastająco. Kwoty w niej zawarte mogą się przydać przy wypełnianiu pola składek zdrowotnych odliczanych od
dochodu w PIT-5L.

Inne ulepszenia i zmiany
• (wer. 22.12.4) Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla osób współpracujących to od lipca 2022 r. 75%

(a nie 100%) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 
poprzedniego roku,

• (wer. 22.12.4) Poprawiony eksport do Płatnika w przypadku zerowych składek na FP i FGŚP
(dla kobiet 55+ i mężczyzn 60+).

• (wer. 22.12.5) dostosowano sprawdzanie numeru VAT do zmian wprowadzonych w VIES,

• (wer. 22.12.5) zastosowano nowsze wzory VAT-UE(5) i VAT-UEK(5),

• (wer. 22.12.5) program instaluje nowe certyfikaty serwisu JPK.
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