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Wniosek o interpretacje indywidualną

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wnoszę o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu 
zastosowania przepisów. Interpretacja dotyczy wyłącznie tych przepisów, z których wynika 
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę będącego wnioskodawcą daniny publicznej oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

1.1 Opis stanu faktycznego:

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Spółce V....... C .....  Sp. z o.o. jak
również posiadam ....... % udziału w tej Spółce - odprowadzane są za mnie składki na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP z tytułu umowy o pracę.

26 kwietnia 2012 zostałem powołany przez Zgromadzenie Wspólników na pierwszy zarząd z 
funkcją Prezesa Zarządu w Spółce AB P ............ Sp. z o.o. - nie otrzymuje wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2015 prowadzę indywidualną działalność gospodarczą i nie zatrudniam 
pracowników - odprowadzam składkę zdrowotną.

2 czerwca 2015 nabyłem 100% udziałów w Spółce AB P...........  Sp. z o.o. i zostałem
wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz nie uzyskuje 
przychodu z tego tytułu.

1.2 Pytanie Własne stanowisko w sprawie:

Czy w związku z tym, iż z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odprowadzam 
obowiązkową składkę zdrowotną, to również jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. 
podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?



Zaznaczam, iż już raz taką składkę odprowadzam z tego artykułu jako osoba prowadząca 
działalność gospodarcza.

1.3. Interpretacja wnioskodawcy:

Uważam że nie podlegam art. 82 ust. 3 (Dz.U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.) o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdyż zakupione przeze mnie 
udziały traktuję jako rozszerzenie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, a z 
tytułu działalności gospodarczej odprowadzam składkę zdrowotną. Również nie uzyskuje 
żadnych przychodów z tytułu bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

W Spółce w której mam 100% udziałów nie będę otrzymywał dywidendy i nie będę pobierał 
żadnej zaliczki na dywidendy jak również nie łączy mnie żadna umowa ze Spółką z której 
miałbym jakikolwiek przychód.
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