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Opis zdarzenia przyszłego:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie tzw. działalności prawniczej opisanej kodem PKD

69.10. Z. Taką samą działalność gospodarczą prowadzi mój kolega radca prawny. Planujemy założyć 

spółkę cywilną, której celem będzie świadczenie tożsamej pomocy prawnej opisanej kodem PKD

69.10. Z. Jednakże od czasu założenia spółki tylko spółka będzie „fakturowała" nowych, jak 

i wszystkich naszych dotychczasowych klientów - oczywiście w zakresie zdarzeń, które nastąpią po 

zawiązaniu spółki. Natomiast my co miesiąc będziemy refakturować spółkę, tak aby rozdysponować 

całość środków przez nią uzyskanych.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy w związku z tym trzeba będzie odprowadzać

składkę na ubezpieczenia zdrowotne dwukrotnie - tj. z „działalności gospodarczej" i ze spółki, czy też 

jednokrotnie - tylko z działalności, która jako jedyna finalnie będzie generowała przychód.

Własne stanowisko w sprawie:

Przepis art. 82 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych utożsamia obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne od

uzyskiwania przychodu z danej działalności.

W związku z powyższym - a contrario - należy założyć, że nieuzyskiwanie przychodu powinno wiązać

się z brakiem obowiązku zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której planowo przychód po stronie

spółki nie będzie występował, albowiem całość środków uzyskanych przez spółkę będzie

refakturowana na przychód uzyskiwany przez nas z działalności gospodarczych. De facto usługi przez 

as będą więc świadczone jednokrotnie, a jedynie ze względu na przyjęty model biznesowy 

rozliczane w ramach spółki.

Wykładnia językowa przepisu art. 82 cytowanej ustawy nie budzi wątpliwości i wskazuje na 

prawidłowość naszego założenia, że składka na ubezpieczenie zdrowotne zależna jest tylko

i wyłącznie od tego, czy dany rodzaj działalności generuje przychód. Potwierdza to m.in. stanowisko



Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt: 

III AUa 632/13 wskazał, że „Posłużenie się w ort. 82 ust. 1 ustawy z 2004 r. o świadczeniach z opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pojęciem "przychód" ma znaczenie dla określenia 

momentu powstania obowiązku opłacania składki z kilku tytułów. Dopiero osiągnięcie przychodów

z prowadzonej działalności gospodarczej wywołuje skutek w postaci obowiązku zapłaty składki.".

Jednakże w orzecznictwie spotykane są poglądy nie tyle odmienne, co nieco różniące się od tego 

prezentowanego powyżej. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku

z dnia 6 lipca 2012 roku, w sprawie o sygn. akt: VI SA/Wa 641/12 wskazał, że „Nie można przyjąć, że

działalność gospodarcza jest wykonywana tylko wówczas, gdy przedsiębiorca uzyskuje dochody.

Faktyczne niewykonywanie działalności gospodarczej w czasie oczekiwania na kolejne zamówienie

lub w czasie ich poszukiwania nie oznacza zaprzestania prowadzenia takiej działalności i nie

powoduje uchylenia obowiązku ubezpieczenia społecznego.".

Wnioskujący nie zgadza się z tym poglądem, albowiem wbrew treści przepisu art. 82 cytowanej

ustawy uzależnia on powstanie obowiązku zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko

i wyłącznie od „wykonywania działalności gospodarczej" - niemniej warto wskazać, że w tym

przypadku sprawa dotyczyła prowadzonej działalności gospodarczej, która ze względu na sytuację 

rynkową nie przynosiła dochodu. Niemniej była prowadzona, a w przypadku zmiany sytuacji na rynku 

niewątpliwie dany przedsiębiorca mógłby uzyskać przychód.

W naszej sprawie z góry przyjęte schematy wykluczają możliwość uzyskania przychodu przez

planowaną spółkę.

Ponadto świadczenie przez nas usług faktycznie odbywać się będzie jednokrotnie. Jeżeli więc 

wykładnia przepisu art. 82 cytowanej ustawy oscylowała będzie także w zakresie dookreślenia pojęć

rzeczywiście wykonywanych usług, to również należałoby przyjąć, że te będą świadczone

jednokrotnie, a więc obowiązek zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie jednokrotny - 

tylko i wyłącznie z działalności gospodarczej, która docelowo będzie beneficjentem dochodu

uzyskanego w ramach świadczenia danych usług. Inna wykładnia w naszej ocenie wypacza charakter

tej składki i zasady jej pobierania.

Mając na uwadze powyższe bardzo proszę o interpretację.
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