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WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

/. Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:

B........P..........K...........O.......... (dalej:Bank) realizuje świadczenia emerytalno - rentowe z zagranicy,
przekazywane przez Komisję Europejską na rachunki swoich byłych urzędników.
Zgodnie z treścią art. 75 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm, dalej: ustawa) banki 
mają obowiązek występowania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: 
NFZ), celem ustalenia podlegania - przez osobę otrzymującą na rachunek bankowy emerytury lub 
renty z innego państwa członkowskiego - ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Świadczenia przekazywane przez Komisję Europejską dla byłych urzędników podlegają podatkowi 
wspólnotowemu, ale zwolnione są z podatków krajowych i nie mogą być uwzględniane przy ustalaniu 
stopy opodatkowania mającej zastosowanie do innych dochodów urzędnika niezwolnionych z 
opodatkowania, zgodnie z przepisami art. 12



Protokołu (nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o 
Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podpisanych dnia 13 grudnia 2007 r. 
w Lizbonie.

W opisanej sytuacji Bank powziął wątpliwość, czy realizując świadczenia emerytalno-rentowe 
wypłacane przez Komisję Europejską na rachunki byłych urzędników, Bank powinien pełnić funkcję 
płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

// .  Pytania:

Czy w opisanym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym:
1. Bank powinien realizować postanowienia art. 75 ust. 1a ustawy?
2. Czy w sytuacji uzyskania odpowiedzi z oddziału wojewódzkiego NFZ potwierdzającej 

podleganie klienta ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania 
polskiej emerytury lub renty, Bank powinien zgłosić klienta do ubezpieczenia zdrowotnego i 
rozpocząć pobieranie składki zdrowotnej?

/ / / .  Własne stanowisko Banku w sprawie:

Zdaniem Banku, Bank powinien pełnić funkcję płatnika z tytułu wypłaty świadczeń emerytalno - 
rentowych z zagranicy, przekazywanych przez Komisję Europejską na rachunki byłych urzędników 
prowadzone przez Bank.
W przypadku klientów otrzymujących przedmiotowe świadczenia należy uznać, iż są oni osobami 
pobierającymi emeryturę lub rentę, o której mowa w art. 5 pkt 20 ustawy. Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt. 
16 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę.
Na podstawie art. 75 ust. 1a ustawy Bank ma obowiązek kierowania do Oddziałów wojewódzkich NFZ 
zapytań, dotyczących podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce osób, na rzecz których 
dokonuje wypłaty emerytury lub renty z innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
Uzyskana z NFZ odpowiedź determinuje tryb postępowania Banku przy dalszej obsłudze takich 
świadczeń. W przypadku uzyskania przez Bank informacji potwierdzającej podleganie danej osoby 
ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty Bank będzie 
zobowiązany zgłosić klienta do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierać składkę 
od wypłacanych świadczeń. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 9 ustawy za osobę pobierającą emeryturę 
lub rentę z zagranicy składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury lub renty i odprowadza 
bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.

Wobec powyższego, Bank wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym 
wniosku.

Załączniki

1. pełnomocnictwo - ........................................
2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od wniosku w kwocie 80,00 pin
3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 pin
4. odpis KRS


