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Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium: 

 
 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r., 
 

które odbędzie się w trybie online 

14 lutego 2023 r. (wtorek), godz.10.00 – 15.00. 
 

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska - Adamczyk 

doradca podatkowy. 

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefoniczne pod numer: 33/81-70-433  
lub na adres e-mail: szkolenia@ekspres.info 

 

Koszt szkolenia-webinarium to 300 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po 

realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną. 
    

Nowa formuła szkolenia-webinarium jest bardzo przystępna dla wszystkich uczestników 

i umożliwia normalne interakcje z trenerem, jak choćby zadawanie pytań na czacie. 

Zainteresowanych prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie internetowej www.ekspres.info  
 

Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak  

w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa  

e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia. 

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest również na stronie internetowej www.ekspres.info 
  
Uwaga!  
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie 
zachodzących zmian w przepisach.   
 

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego szkolenia@ekspres.info 

lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!   
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Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 r. 

 
Program szkolenia:  
 
 

 

1. Składka zdrowotna - ogólne zasady  

    dotyczące składki na ubezpieczenie  

    zdrowotne w 2022 r. 

   - przedsiębiorcy – w zależności od wybranej  

     formy opodatkowania, możliwe łączenia różnych  

     form opodatkowania i ich konsekwencje,  

     praktyczne przykłady wyliczeń, 

   - pracownika i zleceniobiorcy, 

   - prokurenta i członków komisji, 

   - osoby współpracującej, z uwzględnieniem  

     najnowszych zmian, 

   - ograniczenie wysokości składki na  

     ubezpieczenie zdrowotne – przykłady wyliczeń, 

   - dobrowolna składka na ubezpieczenie  

     zdrowotne. 

 

2. Zmiany w zasadach ustalania podstawy  

    wymiaru składki na ubezpieczenie  

    zdrowotne przedsiębiorcy wynikające  

    z kwietniowej nowelizacji ustawy  

    Polski Ład: 

   - uwzględnianie różnic remanentowych  

     w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym, 

   - wyłączenie większości przychodów zwolnionych  

     z podstawy wymiaru składki zdrowotnej, 

   - nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży  

     środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy  

     do składki zdrowotnej, 

   - problemy praktyczne przy sprzedaży  

     samochodu, 

   - przepisy przejściowe. 

 

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne po  

    zmianach od 1 lipca 2022 r.: 

   - rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania  

     składki na ubezpieczenie zdrowotne –  

     w zależności od wybranej formy opodatkowania, 
 

 

   - składka za przedsiębiorcę i osobę  

     współpracującą, 

   - nowe zasady w zakresie zaliczania zapłaconej  

     składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów  

     uzyskania przychodu. 
 

 

4. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej  

    przedsiębiorcy: 

   - protokół rozbieżności między PIT 36 / PIT 36L , 

     a roczną podstawą składki zdrowotnej, 

   - sprzedane środki trwałe, 

   - różnice remanentowe, 

   - przychody zwolnione, 

   - emerycie, renciści, osoby z kodem 0580xx, 

   - działalność zawieszona, 

   - działalność zlikwidowana. 
 

 

5. Deklaracje do ZUS od 1 kwietnia 2023 r.  
 

 

6. Korekta roczna składki zdrowotnej: 

   - wniosek o nadpłatę, 

   - dopłata, 

   - wniosek o stwierdzenie nadpłaty. 
 

 

7. Likwidacja działalności, zawieszenie  

    działalności, a rozliczenie składki na  

    ubezpieczenie zdrowotne. 
 

 

8. Składka przedsiębiorcy - emeryta lub 

    rencisty. 
 

 

9. Panel dyskusyjny. 
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