Kilka składek zdrowotnych w miesiącu od
jednej firmy?
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JuŜ niedługo przedsiębiorcy będą mieli kłopoty z obliczaniem wysokości składki
zdrowotnej. Wprowadzono przepis, który pozwala nałoŜyć na przedsiębiorcę
prowadzącego tylko jedną firmę, obowiązek zapłaty kilku składek zdrowotnych za jeden
miesiąc. Jest to absurdalny i szokujący efekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Obecnie przedsiębiorca musi za kaŜdy miesiąc zapłacić kilka składek zdrowotnych wtedy,
gdy prowadzi wiele firm (od kaŜdej płaci jedną składkę). JuŜ wkrótce mogą wystąpić
sytuacje, gdy przedsiębiorca prowadząc tylko jedną firmę będzie musiał w ciągu miesiąca
zapłacić kilka składek zdrowotnych. Wynika to ze zmiany art. 82 ust. 2 ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten
stanowi, Ŝe w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niŜ jeden przychód, składka na
ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od kaŜdego z uzyskanych przychodów odrębnie.
Przepis ten został obecnie zmieniony tak, Ŝe objął przedsiębiorców. Trudno powiedzieć,
dlaczego parlament podjął tak restrykcyjną decyzję. Przed nowelizacją na podstawie
przywołanych przepisów nakaz wielokrotnego naliczania składki zdrowotnej dotykał tylko 7
kategorii osób (w tym osób fizycznych realizujących umowy zlecenia poza działalnością
gospodarczą). Przedsiębiorców wśród nich nie było.
Nowelizacja przepisów, która została opublikowana 14 września 2007 r. w Dzienniku Ustaw
nr 166 jest oczywiście niekorzystna. Co więcej, niepewność wśród przedsiębiorców i
księgowych potęguje to, Ŝe nie jest jasne jaki spowoduje skutek. Nie wiadomo jak ustalać, czy
przedsiębiorca „uzyskał więcej niŜ jeden przychód” i kiedy ma płacić kilka składek. Czy
„liczba przychodów” zaleŜy od liczby rodzajów działalności gospodarczej według
klasyfikacji PKD – odrębna składka od np. przychodu z najmu części firmowego biura i
odrębna od np. działalności handlowej. A moŜe ma zaleŜeć od liczby kontrahentów w
miesiącu (miesięczna składka zdrowotna = ilość kontrahentów, którzy skorzystali z usług
firmy x 189,85 zł). MoŜna teŜ obawiać się jeszcze gorszej interpretacji przepisów. Na
szczęście dla przedsiębiorców jest ona najmniej prawdopodobna. Polegałaby na płaceniu
składki zdrowotnej w kwocie prawie 190 zł od …. kaŜdej wystawionej faktury lub paragonu.
W odróŜnieniu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
przedsiębiorca nie płaci bowiem składki liczonej procentowo od przychodu. Przypomnijmy,
Ŝe samodzielnie deklaruje podstawę dla tego ubezpieczenia. Nie moŜe być ona jednak niŜsza
niŜ 75% przeciętnego wynagrodzenia.
Oczywiście istnieje cień nadziei, Ŝe ta nowelizacja nic dla przedsiębiorców nie zmieni. Będzie
to moŜliwe, gdyby przyjąć Ŝe przedsiębiorca w ciągu miesiąca moŜe osiągnąć tylko jeden
przychód – z działalności gospodarczej jako źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt
3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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