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ZUS Składka zdrowotna w 2022 roku 
 

W roku 2022 nastąpiła zmiana przepisów dotycząca naliczenia i zapłaty oraz odliczania składki 
zdrowotnej. Obecnie w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego należy opłacać składkę 
zdrowotną wg progów przychodu określonego przez ustawodawcę. 

WAŻNE! 

Od 01.07.2022 w związku z wprowadzeniem poprawek do obowiązującego prawa, 50% 
zapłaconych składek zdrowotnych może być doliczona do kwoty odliczeń od przychodów. 
Kwota ta będzie się pojawiała w wyliczeniu podatku ryczałtowego w chwili dodania płatności 
do składek zdrowotnych. Koszt składki zdrowotnej będzie wykazany w miesiącu dokonania 
płatności. Dodatkowe koszty składek zdrowotnych za miesiące poprzedzające zmianę można 
dodać przez menu Ewidencje > Dowód księgowy i wewnętrzny wg poniższego wzoru. 

 
W 360 Księgowość przygotowana została kalkulacja składki zdrowotnej wg. wyżej 
wspomnianych progów. 

Składki społeczne oraz FP należy określić w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS.  
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Następnie dodajemy w menu Ewidencje > ZUS Przedsiębiorcy. 

 
Na liście naliczonych składek pojawią się dodatkowe kolumny, każda odpowiada za składkę 
zdrowotną wg progów przychodu. 

 
W miesiącu przekroczenia pierwszego progu 60 tysięcy zł, system naliczy odpowiednio większą 
składkę zdrowotną oraz doliczy brakujące kwoty do składek które są niższe, naliczone przed 
przekroczeniem pierwszego progu. 

 
W chwili przekroczenia progów określonych w ustawie (60 tys., 300 tys., pow. 300 tys.) system 
samodzielnie doda brakujące wartości. 

Dla osób chcących płacić największe składki bez podnoszenia sztucznie przychodu w 
programie sugerujemy aby wprowadzić dodatkową płatność na wyższą kwotę, niż widnieje na 
naliczeniu składki. 
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Dodatkowa płatność powinna być wprowadzona w menu Płatności > Transakcje > Rozrachunki 
z dostawcami > Zakład Ubezpieczeń Społecznych > W polu Przedpłata należy wprowadzić 
różnicę pomiędzy naliczoną składką a zapłaconą składką. 

 
Przy kolejnych naliczeniach składek należy najpierw rozliczyć przedpłatę z różnicą naliczonej 
składki. Rozliczenie możemy zrobić w menu Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie. 

 
Podczas dodawania płatności w menu ZUS Przedsiębiorcy kwota różnicy do zapłaty się już nie 
pojawi, będzie tylko naliczona wartość składki za bieżący okres. 

 
Rozliczona nadpłata będzie widoczna na liście naliczonych składek ZUS. 

 

Osoby, które zadeklarowały w ZUS chęć płacenia wyższych składek ZUS na podstawie 
przychodu za rok ubiegły mogą nadpłacać składki, DRA należy tworzyć wtedy w ePłatniku lub 
Płatniku w wersji desktop. O zmianach wprowadzonych w systemie związanych z tą opcją 
będziemy informować na bieżąco.  
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Rozwiązanie dotyczące składek ZUS zdrowotnych w ryczałcie jest nieustannie udoskonalane, 
każda sugestia dotycząca tego rozwiązania jest analizowana i najlepsze propozycje będą 
wdrażane.  

Dziękujemy za każdą opinię i sugestię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości: 

 napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl 

 zadzwoń do nas: +22 30 75 777 

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość. 

Pozdrawiamy! 

Zespół 360 Księgowość 


