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 TEMAT TYGODNIA - dla ułatwienia dostępny 

 również w numerze Tygodniówka 2/2022 

 Składka zdrowotna wspólnika kilku spółek komandytowych 

 Składka  zdrowotna  liczona  wg  zasad  obowiązujących  od  1  stycznia  2022  r. 

 wciąż  budzi  wiele  wątpliwości.  Od  początku  jedną  z  wątpliwych  kwestii  był 

 sposób  jej  obliczenia  dla  przedsiębiorcy  prowadzącego  indywidualną 

 działalność  gospodarczą,  będącego  jednocześnie  wspólnikiem  w  kilku 

 spółkach komandytowych. 

 7  marca  b.r.  Oddział  ZUS  w  Gdańsku  wydał  w  tym  zakresie  interpretację 

 indywidualną o numerze DI/100000/43/184/2022. 

 W  treści  wniosku  o  wydanie  interpretacji  przedsiębiorca  wskazał,  że 

 prowadzi  indywidualną  działalność  gospodarczą,  z  której  rozlicza  się 

 według  podatku  liniowego.  Dodatkowo  jest  wspólnikiem  w  trzech  spółkach 

 komandytowych.  Wnioskodawca  miał  wątpliwości  jak  właściwie  obliczyć 

 składkę  zdrowotną  w  2022  r.  Czy  składki  powinny  zostać  opłacone  łącznie 

 z  czterech  podmiotów  czy  też  za  trzy  spółki  komandytowe  powinien 

 opłacić jedną składkę zdrowotną. 

 W  interpretacji  wskazano,  że  składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne  wynosi 

 zasadniczo  9%  podstawy  jej  wymiaru  -  art.  79  ust.  1  Ustawy  z  dnia 

 27.08.2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze 

 środków publicznych. 

 Dla  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą,  opłacających  podatek  w 

 formie  podatku  liniowego  składka  ta  jednak  wynosi  4,9%  począwszy  od 
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 1  rozliczeń  składek  za  luty  2022  r.  Wynika  to  z  art.  79a  ust.  ww.  ustawy, 

 gdzie wskazano: 

 1.  Składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne  osób  prowadzących  działalność 

 pozarolniczą,  o  których  mowa  w  art.  8  ust.  6  pkt  1,  3,  4  i  5  ustawy  z  dnia 

 13  października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  oraz  w  art. 

 18  ust.  1  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  -  Prawo  przedsiębiorców, 

 opłacających  podatek  dochodowy  na  zasadach  określonych  w  art.  30c 

 ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych 

 (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1128,  z  późn.  zm.)  wynosi  4,9%  podstawy  wymiaru 

 składki, jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9%: 

 1)  minimalnego  wynagrodzenia  obowiązującego  w  pierwszym  dniu  roku 

 składkowego,  o  którym  mowa  w  art.  81  ust.  2,  w  przypadku  składki 

 obliczanej od miesięcznej podstawy jej wymiaru; 

 2)  iloczynu  liczby  miesięcy  w  roku  składkowym,  o  którym  mowa  w  art.  81 

 ust.  2,  i  minimalnego  wynagrodzenia  obowiązującego  w  pierwszym  dniu 

 tego  roku  składkowego,  w  przypadku  składki  obliczanej  od  rocznej 

 podstawy jej wymiaru. 

 Jak wskazano w interpretacji: 

 Jednocześnie  zgodnie  z  art.  82  ust.  1i  ust.2  ww.  ustawy  w  przypadku  gdy 

 ubezpieczony  uzyskuje  przychody  z  więcej  niż  jednego  tytułu  do  objęcia 

 obowiązkiem  ubezpieczenia  zdrowotnego,  o  którym  mowa  w  art.  66  ust. 

 1,  składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacana  jest  z  każdego  z  tych 

 tytułów  odrębnie.  W  przypadku  gdy  w  ramach  jednego  z  tytułów  do 

 objęcia  obowiązkiem  ubezpieczenia  zdrowotnego  wymienionych  w  art.  66 

 ust.  1  ubezpieczony  uzyskuje  więcej  niż  jeden  przychód,  składka  na 

 ubezpieczenie  zdrowotne  jest  opłacana  od  każdego  z  uzyskanych 

 przychodów odrębnie. 

 1 
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 Zwrot  "odrębny  przychód"  odnosi  się  do  przychodu  opodatkowanego 

 odrębnie  w  ramach  każdej  z  form  podatkowych.  W  przypadku 

 prowadzenia  przez  przedsiębiorcę  kilku  działalności  składkę  na 

 ubezpieczenie  zdrowotne  należy  liczyć  odrębnie  dla  każdej  z  form 

 podatkowych,  przy  czym  zgodnie  z  art.  82  ust.  2a  i  2b  ww.  ustawy 

 obliczając  podstawę  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  należy 

 zsumować  dochód  w  przypadku  skali  podatkowej,  podatku  liniowego  oraz 

 podatku  od  dochodu  z  kwalifikowanych  praw  własności  intelektualnej)  lub 

 przychód  (w  przypadku  ryczałtu)  dla  każdej  z  poszczególnych  form 

 podatkowych. 

 Według  art.  81  ust.  2za  ustawy  podstawę  wymiaru  składki  na 

 ubezpieczenie  zdrowotne  pozostałych  osób  prowadzących  działalność 

 pozarolniczą  wymienionych  wart.  8  ust  6  ustawy  z  dnia  13  października 

 1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych,  innych  niż  wskazane  w  ust. 

 2,  2e  i  2z,  osób  współpracujących  z  osobami  prowadzącymi  działalność 

 pozarolniczą  oraz  osobami,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia 

 6  marca  2018  r.  -Prawo  przedsiębiorców,  stanowi  kwota  przeciętnego 

 miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw  w  czwartym 

 kwartale  roku  poprzedniego,  włącznie  z  wypłatami  z  zysku,  ogłaszanego 

 przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  Dzienniku  Urzędowym 

 Rzeczypospolitej  Polskiej  "Monitor  Polski".  Składka  w  nowej  wysokości 

 obowiązuje  od  dnia  1  stycznia  do  dnia  31  grudnia  danego  roku 

 kalendarzowego.  W  takim  przypadku  należy  więc  obliczyć  odrębną 

 składkę  na  ubezpieczenie  zdrowotne  od  kwoty  stanowiącej  100% 

 przeciętnego wynagrodzenia. 

 W  przedmiotowej  sprawie  znaczenie  ma  brak  zastosowania  art.82  ust.3 

 ustawy,  który  stanowi,  że  jeżeli  ubezpieczony,  o  którym  mowa  w  art.  81 

 ust.  2z  (osoby,  które  stosują  opodatkowanie  w  formie  karty  podatkowej) 

 lub  2za  (pozostałe  osoby  prowadzące  działalność  pozarolniczą  wymienione 

 w  art.  8  ust.  6  ustawy  z  dnia  13  października  1998  r.  o  systemie 

 ubezpieczeń  społecznych,  inne  niż  wskazane  w  ust.  2,  2e  i  2z,  osoby 
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 współpracujące  z  osobami  prowadzącymi  działalność  pozarolniczą  oraz 

 osobami,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r. 

 -  Prawo  przedsiębiorców),  uzyskuje  przychody  z  więcej  niż  jednego  z 

 rodzajów  działalności  określonych  w  ust.  5,  składka  na  ubezpieczenie 

 zdrowotne  jest  opłacana  odrębnie  od  każdego  rodzaju  działalności,  z 

 zastrzeżeniem ust. 4. 

 Znowelizowany  art.82  ust.3  ustawy  ma  zastosowanie  do  osób 

 wymienionych  w  art.81  ust.2z  lub  2za,  natomiast  nie  dotyczy  osób 

 uzyskujących  przychody  z  działalności  gospodarczej  stosujących 

 opodatkowanie  na  zasadach  ogólnych  (art.81  ust.2  ustawy)  albo  ryczałt 

 od  przychodów  ewidencjonowanych  (art.81  ust.2e).  Tak  więc  obowiązek 

 opłacenia  wielokrotnej  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  od  różnych 

 rodzajów  działalności  występuje  wyłącznie  w  przypadku  osób,  które  nie 

 prowadzą  jednoosobowej  działalności  gospodarczej,  a  są  jedynie 

 wspólnikami  w  spółkach,  o  których  mowa  w  art.82  ust.5,  o  ile  przychody  z 

 tytułu  uczestnictwa  w  tych  spółkach  nie  są  opodatkowane  jako  przychody 

 z działalności gospodarczej, 

 Podsumowując,  przedsiębiorca  prowadzący  działalność  gospodarczą 

 opodatkowaną  podatkiem  liniowym  powinien  zapłacić  4,9%  składki  na 

 ubezpieczenie  zdrowotne  od  dochodu  uzyskanego  z  prowadzonej 

 działalności  oraz  jeden  ryczałt  za  wszystkie  spółki  komandytowe. 

 Obowiązek  opłacenia  wielokrotnej  składki  zdrowotnej  wystąpiłby  w 

 sytuacji  gdyby  przedsiębiorca  nie  prowadził  jednoosobowej  działalności 

 gospodarczej,  a  był  jedynie  wspólnikiem  w  spółkach,  o  ile  przychody  z 

 tytułu  uczestnictwa  w  tych  spółkach  nie  byłyby  opodatkowane  jako 

 przychody z działalności gospodarczej. 


