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ZNIESIENIE LIMITU PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy o zmianie 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt), który 

znosi limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest 

ograniczona kwotowo. Limitem jest trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 

roku limit wynosi 127.890 zł, co oznacza, że od przychodu przekraczającego tę kwotę nie 

pobiera się już składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a jedynie składki na 

ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. 

Zgodnie z Projektem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe nie będzie limitowana, a składki te będą naliczane od przychodu brutto przez 

cały rok kalendarzowy. 

Praktyczne skutki zmiany odczują m.in. osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy 

zlecenia lub umowy o pracę i osiągają roczny przychód przekraczający dotychczasowy limit 

podstawy wymiaru składek (ok. 130.000 zł rocznie). 

Zgodnie z Projektem nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 
naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 
opiekunem lub naszym sekretariatem 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


