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Pan Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z przesłanym przy piśmie z 8 lutego 2022 r. nr BPS/043-36-1450/22 tekstem 
oświadczenia złożonego przez senatora Bogdana Borusewicza podczas 36. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 4 lutego 2022 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska.

W oświadczeniu Pan Senator wskazuje na otrzymywane od przedsiębiorców sygnały w 
zakresie obliczania dochodu z działalności gospodarczej dla potrzeb obliczenia składki na 
ubezpieczenie zdrowotne.

Odnosząc się do powyższego, pragnę poinformować, że rząd na bieżąco wsłuchuje się w 
głosy i postulaty podatników, jak i organizacji reprezentujących podatników, w tym 
przedsiębiorców. Dotyczy to także tych, zgłaszanych do ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw1.  

Wyrazem powyższego jest między innymi ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807). 

Ustawa ta (art. 10, 35 i 36) wprowadziła, między innymi, zmiany w ustawie o składkach 
zdrowotnych2 w zakresie ustalania dochodu z działalności pozarolniczej, stanowiące 
odpowiedź na głosy przedsiębiorców, którzy postulowali, by przychody i dochody 
uwzględniane przy obliczaniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców były zbliżone do tych, 
uwzględnianych dla celów PIT. Dzięki tym zmianom przy obliczaniu składki zdrowotnej 
przedsiębiorcy uwzględniają także tzw. różnice remanentowe obliczane dla potrzeb podatku 

1 Dz. U. poz. 2105, z późn. zm., z późn. zm.
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).
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PIT. 

Inną istotną w tym zakresie zmianą, wprowadzoną na mocy tej nowelizacji, jest wyłączenie z 
oskładkowania przychodów z działalności gospodarczej niepodlegających opodatkowaniu 
podatkiem PIT. 

Dla celów obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorców uwzględniane będą jedynie ściśle 
określone przychody zwolnione z podatku PIT w ramach tzw. ulg: PIT zero na powrót, PIT 
zero dla rodzin 4+, PIT zero dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy PIT). 
Ulgi te są limitowane w ramach jednej, wspólnej kwoty i dotyczą zarówno przychodów z 
działalności gospodarczej, jak i np. przychodów ze stosunku pracy. Przy czym zwolnienie 
przychodów ze stosunku pracy w ramach tych ulg nie powoduje jedocześnie zwolnienia tych 
przychodów z oskładkowania składką zdrowotną. 

Składka zdrowotna nadal obliczana będzie od dochodów z działalności gospodarczej 
prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz osiągniętych z realizacji nowej 
inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 
wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), i uzyskane na terenie określonym 
w tej decyzji o wsparciu (art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b ustawy PIT). Wyłączenie tych dochodów 
z oskładkowania, byłoby zbyt daleko idącą preferencją w stosunku do tej grupy 
przedsiębiorców.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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