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DECYZJA nr 07/03/1/2016

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.. poz. 584 z późn. zm.) w zw. z art. 5 pkt 20. art. 66 ust. 

1 pkt 16. art. 81 ust. 8 pkt 2. art. 85 ust. 9 i art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2015 r.. poz. 581 z późn. zm.)

uznaję za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia............ r. złożonym przez

............................. w W...........................w sprawie ustalenia czy obowiązkowemu

ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega osoba, która na rachunek bankowy prowadzony w tym 

banku otrzymuje z zagranicy przelew w walucie obcej z tytułu emerytury/renty 

zagranicznej z prywatnego towarzystwa ubezpieczeniowego lub emerytalnego bądź od 

byłego pracodawcy zagranicznego - w ramach systemu dobrow olnych ubezpieczeń 

emerytalnych czyli z indywidualnego konta emerytalnego, indywidualnego konta 

zabezpieczenia emerytalnego lub pracowniczego programu emerytalnego, a także w ramach

rent cywilnopraw nych i umów' o dożycie.
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Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 
teł.: 022 582 80 02, fax: 022 582 80 31, e-mail: sekretariat@nfe-warszawa.pl

mailto:sekretariat@nfe-warszawa.pl


UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia .................  r.. który wpłyną! do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w dniu ............  r.,

D ......................... z siedzibą w ..................zwana dalej Bankiem, wniosła o wydanie interpretacji

indywidualnej dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Bank wskazał, że jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy -  Prawo bankowe, 

posiadającym siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W ramach wykonywanych czynności bankowych Bank prowadzi rachunki bankowe 

klientów (osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce), którzy otrzymują na nie 

przelewy w walutach obcych z tytułu emerytur/rent zagranicznych z prywatnych towarzystw 

ubezpieczeniowych lub emerytalnych bądź od byłych pracodawców zagranicznych w ramach 

systemu dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych -  odpowiedników polskiego III filara 

ubezpieczeń czyli z indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia 

emerytalnego, pracowniczych programów emerytalnych, a także w ramach rent cywilnoprawnych 

i umów o dożycie zawieranych z zagranicznymi prywatnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi 

lub emerytalnymi bądź z byłymi pracodawcami zagranicznymi -  odpowiedników polskich umów 

rent i dożywocia zdefiniowanych w tytule XXXIV Kodeksu cywilnego, zwanych dalej 
Emeryturami Zagranicznymi.

Bank podniósł, że Emerytury Zagraniczne mają charakter kapitałowy i są okresowymi 

świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi przez zagraniczne prywatne towarzystwa 

ubezpieczeniowe lub emerytalne bądź przez byłych pracodawców zagranicznych po osiągnięciu 

przez ubezpieczonego określonego umową (zawartą z takim podmiotem) - okresu opłacania 

składek, wieku lub ziszczeniu się innych zdarzeń poprzedzonych cyklicznym uiszczaniem przez 

klienta (ubezpieczonego) składek wf ustalonej wysokości i w ustalonym okresie czasu. Mają one 

charakter dobrowolny i stanowią uzupełnienie I filara obowiązkowych ubezpieczeń.

W kontekście powyższego stanu faktycznego Bank postawił pytanie -  czy w przypadku 

przelewów' Emerytur Zagranicznych na rachunki bankowe klientów Banku (osób fizycznych z 

miejscem zamieszkania w Polsce) ciążą na Banku obowiązki płatnika składek na ubezpieczenie 

zdrowotne zgodnie z art. 85 ust. 9 w związku z art. 81 ust. 8 pkt 2. art. 66 ust. 1 pkt 16 i art. 5 pkt 

20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze



środków publicznych (tekst jedli. -  Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zin.) tj. czy na Banku ciąży 

obowiązek naliczenia, potrącenia i wpłacenia do ZUS 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

ustalonej w PLN wartości otrzymanego przez klienta przelewu?

Zdaniem Banku, w przypadku przelewów Emerytur Zagranicznych nie ciąży na nim 

obowiązek potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 85 ust. 9 w zw. z art. 81 

ust. 8 pkt 2, art. 66 ust. 1 pkt 16 i art. 5 pkt 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą.

Emerytury Zagraniczne nie stanowią emerytur lub rent w rozumieniu ustawy. Ustawa co 

prawda nie zawiera definicji legalnych pojęć „emerytura” lub „renta”, niemniej wykładnia 

systemowa tych pojęć (a więc prawa o ubezpieczeniach społecznych czyli przede wszystkim 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) prowadzi do 

konkluzji, iż przez „emeryturę" należy rozumieć świadczenie pieniężne stanowiące konstytucyjny 

obowiązek państwa, które służy jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób. które ze względu na 

wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej. „Emerytura” przysługuje po osiągnięciu 

wieku emerytalnego i jest wypłacana obligatoryjnie w ramach systemu zdefiniowanej składki. 

Kluczową cechą jest przy tym to. że jest ona też obligatoryjna dla ubezpieczonego, od którego 

określonych przychodów (wynagrodzenie za pracę, inne tytuły) płatnicy potrącają składki. W 

przypadku Emerytur Zagranicznych, jak i polskich świadczeń w ramach III filara oraz 

cywilnoprawnych umów o dożycie nie są to świadczenia wypłacane czy też gwarantowane co do 

wypłaty przez państwa i tworzone przez nie fundusze. Świadczenia te wynikają z dobrowolnych 

ubezpieczeń jakie mogą być zawierane z podmiotami prywatnymi a nie organami władzy 

publicznej (państwa). Mają one charakter cywilnoprawny a nie publicznoprawny. Analogicznie w 

przypadku „rent”. Wypłacane klientom Banku przez zagraniczne prywatne towarzystwa 

ubezpieczeniowe lub emerytalne bądź przez byłych pracodawców zagranicznych renty 

zagraniczne z tytułu niezdolności do pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, śmierci, 

wynikające z umów zawartych dobrowolnie przez klientów Banku, nic stanowią „rent” w 

rozumieniu ustawy, z uwagi na to. że nie wynikają z systemu obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych.



W ocenie Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowisko 

przedstawione w w/w zakresie przez Bank -  jest prawidłowe.

W myśl art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy -  obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu 

podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające 

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby 

lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze. Zgodnie natomiast z art. 5 pkt 20 ustawy -  

ilekroć jest w niej mowa o osobie pobierającej emeryturę lub rentę -  rozumie się przez, to osobę 

objętą zaopatrzeniem emerytalnym lub rentowym, pobierającą rentę socjalną albo rentę 

strukturalną na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie 

(Dz. U. Nr 52. poz. 539. z 2003 r. Nr 229. poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91. poz. 873) lub ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1613). oraz osobę otrzymującą emeryturę lub rentę z zagranicy. Za osobę pobierającą emeryturę 

lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury lub renty, o której mowa w art. 

81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9. i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w 

sprawach świadczeń. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ 

emerytalny lub rentowy lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący 

wypłaty emerytury lub renty z zagranicy (art 85 ust. 9 ustawy). Podstawą wymiaru składek na 

ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających emeryturę lub rentę jest kwota emerytury, renty 

pomniejszona o kwotę spłaty nadpłaty świadczenia, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, 

świadczeń pieniężnych i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do 

bezpłatnego węgla oraz deputatu węglowego albo kwota uposażenia pobieranego w stanie 

spoczynku lub uposażenia rodzinnego, kwota uposażenia pobieranego po zwolnieniu ze służby 

lub świadczenia pieniężnego o takim samym charakterze (art. 81 ust. 8 pkt 2 ustawy).

Zdaniem Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ -  wskazane powyżej 

osoby pobierające emeryturę lub rentę w rozumieniu ustawy, w tym osoby otrzymujące emeryturę 

lub rentę z zagranicy, to osoby pobierające w/w świadczenie pieniężne wynikające z 

konstytucyjnego obowiązku państwa. Ustawodawca objął zatem obowiązkowym ubezpieczeniem 

zdrowotnym osoby pobierające te emerytury i renty (w tym emerytury i renty zagraniczne 

wypłacane za pośrednictwem banku w Polsce), które są wypłacane i gwarantowane przez państwo
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i tworzone przez nie fundusze. Zasady uzyskania prawa do tych świadczeń wynikają z 

ustawodawstwa danego państwa i mają charakter publicznoprawny. Zarówno emerytura, jak i 

renta są świadczeniami, które na podstawie obowiązujących w danym państwie przepisów, służą 

jako zabezpieczenie bytu osób. które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie posiadają już 

zdolności do pracy zarobkowej.

Jako osoby pobierające emeryturę lub rentę w rozumieniu ustawy, w tym osoby 

otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, nie mogą być natomiast traktowane te osoby, 

których emerytury lub renty wynikają z dobrowolnych ubezpieczeń zawartych z podmiotami 

prywatnymi. Świadczenia takich osób mają bowiem charakter cywilnoprawny a nie 

publicznoprawny. W konsekwencji nie wynikają one z systemu obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych i tym samym fakt uzyskiwania takich świadczeń nie może powodować objęcia tych 

osób obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania emerytury lub renty. 

Dotyczy to zarówno świadczeń tego rodzaju wypłacanych przez polskie, jak i zagraniczne 
instytucje.

Dlatego Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podziela stanowisko 

Banku, iż obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 16 ustawy 

nie podlega osoba, która na rachunek bankowy prowadzony w Banku otrzymuje z zagranicy 

przelew  ̂ w' walucie obcej z tytułu emerytury/renty zagranicznej z prywatnego towarzystwa 

ubezpieczeniowego lub emerytalnego bądź od byłego pracodawcy zagranicznego - w ramach 

systemu dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych czyli z indywidualnego konta emerytalnego, 

indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego lub pracowniczego programu emerytalnego, 

a także w ramach rent cywilnoprawnych i umów o dożycie.

Z tego też powodu -  Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ orzekł jak 

na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wniesione za 
pośrednictwem Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 7 
dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. lOa ust. 2 ustawy' o swobodzie działalności gospodarczej -  niniejsza interpretacja nie jest 
wiążąca dia przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, 
sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.
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