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Dodatkowe 
wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Szanowny Panie Prezesie,

odnosząc się do prośby dotyczącej udzielenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zmian 
w zasadach odliczania składki zdrowotnej, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż 
w odpowiedzi Ministra Finansów z 28 stycznia 2022 r. nr DD6.8223.4.2022 prawdziwe jest 
zarówno zdanie, z którego wynika, że w związku ze zmianami wprowadzonymi przez tzw. 
Podatkowy Polski Ład, składka na ubezpieczenie zdrowotne:

„nie będzie uwzględniana przy określeniu udziału dochodu zwolnionego od podatku 
dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych 
i składek obliczanych od przychodów podlegających opodatkowaniu” 

oraz zdanie, z którego wynika, że:

 „w odniesieniu do zasad opłacania przez Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (RSP) składki 
zdrowotnej (...) program Polski Ład nie przewidział zmian, tym samym dotychczas obowiązujące 
regulacje pozostają w mocy”. 

Inaczej mówiąc, po zmianach wprowadzonych do ustawy PIT1 z dniem 1 stycznia 2022 r.,  
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne nadal są płatnikami składki na ubezpieczenie zdrowotne 
(nadal są obowiązane obliczać, pobierać i wpłacać pobraną składkę), podobnie jak są 
obowiązane obliczać, pobierać i wpłacać pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych, 

1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 
zm.)
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niezależnie od tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega już odliczeniu od 
podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od 2023 r. nie będzie uwzględniana przy 
określeniu udziału dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych 
w ogólnej kwocie wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych i składek obliczanych od 
przychodów podlegających opodatkowaniu. 

Mamy nadzieję, że te wyjaśnienie rozwiewają już wszelkie wątpliwości. 

Z wyrazami szacunku

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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