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Wersja 22.3
Zmiany w ZUS DRA z załącznikami związane z Polskim Ładem i PPK
Od 2022 r. składka zdrowotna osób prowadzących działalność gospodarczą, uzależniona jest od formy opodatkowania
i wysokości uzyskiwanych przychodów lub dochodów:
• Dla opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podstawa wymiaru uzależniona jest od
przychodu od początku roku do miesiąca rozliczeń narastająco oraz od przeciętnego wynagrodzenia wg GUS.
Przychód bieżący może być zastąpiony przychodem z poprzedniego roku kalendarzowego.
•

Dla podatników rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo za styczeń 2022 roku składka zdrowotna
ustalana jest na zasadach sprzed Polskiego Ładu (tylko od wyższej podstawy i z wyższą – 9-procentową stawką). Od
lutego 2022 roku podstawa wymiaru jest ustalana na podstawie dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym
miesiąc rozliczeń.

Tak obliczone składki, podstawy ubezpieczenia zdrowotnego i przychody (lub dochody), z których wynikają, muszą
być raportowane w rozbiciu na poszczególne formy opodatkowania w obowiązujących od 2022 roku nowych formularzach
ZUS DRA i ZUS RCA. Dane do formularzy brane są przez program wyłącznie z zapisanych obliczeń składek zdrowotnych.
Na razie dostępne jest obliczenie składek zdrowotnych dla ryczałtu, ale wkrótce udostępnione zostaną też analogiczne
obliczenia dla zasad ogólnych (składki za styczeń 2022 r. liczone są według starych zasad). Przed sporządzeniem ZUS DRA z
załącznikami trzeba będzie zawsze sporządzać właściwe dla formy opodatkowania obliczenia składek zdrowotnych dla
raportowanych osób prowadzących działalność gospodarczą.
Zmiany dotknęły też osoby współpracujące. Od stycznia 2022 r. podstawą ubezpieczenia zdrowotnego jest dla nich
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale poprzedniego roku wg GUS.
Dla pracowników podawane są w nowych ZUS RCA wpłaty na PPK finansowane przez płatnika.
Na razie nowe dane są tylko na wydrukach ZUS DRA i ZUS RCA. Uwzględnienie ich w plikach KEDU wymaga
zaimplementowania nowego formatu tych plików - prace trwają.
Formularz ZUS RZA został zlikwidowany. Raportowane w nim dotąd składki, wykazywane są w ZUS RCA.
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