WYŻSZE SKŁADKI ZUS OD WYNAGRODZENIA MENEDŻERA - CZŁONKA ZARZĄDU
Zwracamy Państwa uwagę na przełomową uchwałę Sądu Najwyższego (dalej: SN) podjętą w dniu 17
czerwca 2015 r. w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt III UZP 2/15), która rozstrzyga wieloletni spór
w zakresie ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych dla członka zarządu spółki kapitałowej, który
w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej zawarł z tą spółką kontrakt menedżerski.
W dniu 21 sierpnia 2015 roku zostało opublikowane uzasadnienie do tej uchwały.
Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym przez SN:


w stosunku do członka zarządu kontrakt menedżerski nie przekazuje uprawnień do
zarządzania spółką, ponieważ uprawnienia te przysługują z tytułu samego powołania do
zarządu spółki,



w rezultacie wykonywanie przez członka zarządu kontraktu menedżerskiego zawartego w
ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie mieści się w przedmiocie tej działalności,
określonym jako zarządzanie,



jeżeli członek zarządu osiąga w ramach działalności gospodarczej wyłącznie przychody z
kontraktu menedżerskiego, tytułem do ubezpieczeń społecznych nie jest działalność
gospodarcza, lecz wykonywanie umowy o świadczenie usług, traktowanej dla celów
ubezpieczeniowych jak umowa zlecenia,



w takim przypadku składki ZUS powinny być naliczane w oparciu o rzeczywiste
wynagrodzenie przewidziane w kontrakcie menedżerskim (tzn. bez preferencji przewidzianych
dla przedsiębiorców) i odprowadzane do ZUS przez spółkę jako płatnika.

Uchwała SN ma moc zasady prawnej i stosuje się ją od dnia jej podjęcia.
Na podstawie uchwały SN, ZUS może egzekwować od spółek jako płatników zaległe składki
ZUS wraz z odsetkami. Wprawdzie okres przedawnienia składek ZUS z dniem 1 stycznia 2012
roku został skrócony z 10 do 5 lat, jednak na mocy przepisów przejściowych wprowadzających
tę zmianę ZUS nadal może żądać składek należnych za okres sięgający nawet 2005 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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komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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