
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczydo ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r.

  o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 172)

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416)

Art. 5.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) organ koncesyjny - organ administracji publicznej upoważniony na podstawie ustawy

do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji;

2) osoba zagraniczna:

[a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadającą
obywatelstwa polskiego,]

<a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,>
b) osobę prawną z siedzibą za granicą,
c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z

siedzibą za granicą;
3) przedsiębiorca zagraniczny - osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą

za granicą;
4) oddział - wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności

gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub
głównym miejscem wykonywania działalności;

5) działalność regulowana - działalność gospodarczą, której wykonywanie wymaga
spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

[Art. 9.

Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, organy
administracji publicznej działają z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.

Art. 10.

1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej
interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, w jego indywidualnej
sprawie.
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2. Przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami
finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

3. Zasady udzielania interpretacji regulują odrębne ustawy.]

<Art. 9.
Wykonując swoje zadania, w szczególności w zakresie nadzoru i kontroli, organy
administracji publicznej działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, z
poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy.

Art. 10.
1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub

państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co
do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek
świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub
zdarzeń przyszłych.

3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić
stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

4. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje
odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie
wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka
zaskarżenia.

5. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy
wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w
terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych
stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego
przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia
przyszłego.

7. Opłata, o której mowa w ust. 5 i 6, stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa,
Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.>

<Art. 10a.
1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30

dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową
jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania
interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym
upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca
prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie
interpretacji.

2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może
być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi,
finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej
interpretacji.

3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych
jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona
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wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w
wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje
odrębna ustawa.>

[Art. 11.

Organy administracji publicznej są zobowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez
zbędnej zwłoki.]

<Art. 11.
1. Organy administracji publicznej są obowiązane do załatwiania spraw

przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.
2. Organy administracji publicznej nie mogą odmówić przyjęcia pism i wniosków

niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność
przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa.

3. Terminy i tryb uzupełniania pism i wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz
terminy załatwiania spraw wynikających z tych pism i wniosków określają odrębne
przepisy.>

Art. 13.

[1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze
swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać
działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.]

<1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw
niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą
korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te
państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą
podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak
obywatele polscy.>

<1a. Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły
ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy regulujące
swobodę świadczenia usług, mogą czasowo świadczyć usługi na zasadach
określonych odpowiednio w przepisach Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) albo w przepisach tych umów, bez
konieczności uzyskiwania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji
działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14.>

[2. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na osiedlenie się,
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b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z
2007 r. Nr 120, poz. 818),

d) zgodę na pobyt tolerowany,

e) status uchodźcy,

f) ochronę uzupełniającą,

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

2a) posiadają ważną Kartę Polaka,

3) są członkami rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), dołączającymi do
obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.]

<2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z

okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.
1694, z późn. zm.),

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym
terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu
art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o
których mowa w lit. a, b i e,

e) status uchodźcy,
f) zgodę na pobyt tolerowany,
g) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku

małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) posiadają ważną Kartę Polaka,
4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), dołączającymi
do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi

– mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.>
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3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej,
komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do
przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub
akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

<4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy
międzynarodowe, o których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na
takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne.

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach – posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną – cudzoziemców,
którzy posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
dokonanego na zasadzie wzajemności, może podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą w takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy.>

Art. 14.

1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności
Gospodarczej, zwanej dalej "ewidencją". Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć
działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady
wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

<Art. 14a.
1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie

działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.
2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem
jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie
może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z
pozarolniczej działalności gospodarczej.

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub

zabezpieczenia źródła przychodów;
2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania,

powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych,

postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością
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gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności
gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed

zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców

wykonujących działalność gospodarczą.>

[Art. 20.

Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji
informacji w języku polskim zawierających:

1) firmę przedsiębiorcy i jego adres;

2) nazwę towaru;

3) inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.]

<Art. 20.
1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie,
instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych
informacji w języku polskim:

1) określających firmę przedsiębiorcy i jego adres;
2) umożliwiających identyfikację towaru.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy towarów, w stosunku do których odrębne przepisy
szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy środków spożywczych w rozumieniu rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 i nast.).>

Art. 27.

1. Wniosek o wpis do ewidencji składa się na formularzu zgodnym z określonym wzorem
urzędowym, o którym mowa w art. 43 pkt 1. Składając wniosek, wnioskodawca uiszcza
opłatę.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz
adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca
wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD);
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5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

6) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;

7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o
ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa.

3. Gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, lub jest nieopłacony, organ
ewidencyjny niezwłocznie wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, składa do akt
ewidencyjnych poświadczoną przez upoważnionego pracownika urzędu gminy kopię
paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

5. Wniosek o wpis do ewidencji może być wysłany listem poleconym. W tym przypadku
własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza.

<Art. 27a.
1. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania

działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie
właściwemu organowi ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiębiorców
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – właściwemu
sądowi rejestrowemu.

2. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia
złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej.

3. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do ostatniego dnia
miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o wznowieniu
wykonywania działalności gospodarczej, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.

Art. 27b.
1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, o

którym mowa w art. 27a ust. 1, złożony organowi ewidencyjnemu, powinien
zawierać dane wymienione w art. 27 ust. 2 pkt 1-3, 6 i 7 oraz oświadczenie
przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników.

2. Przepisy art. 27 ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
3. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o

wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców
podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.>

Art. 28.

1. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek
dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 złotych. Pobrane opłaty stanowią dochód
budżetu gminy prowadzącej ewidencję.



- 8 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

[2. Wniosek o wykreślenie wpisu jest zwolniony z opłat.]

<2. Wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 3 i w art. 27a ust. 1, oraz wniosek o
wykreślenie wpisu z ewidencji są zwolnione z opłat.>

3. Rada gminy może określić niższe stawki opłaty albo wprowadzić zwolnienie od opłat,
uwzględniając w szczególności rodzaj wykonywanej działalności.

Art. 30.

1. Wpisowi do ewidencji podlegają:
1) firma przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń przedsiębiorcy, adres, pod
którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje
działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania
działalności i oddziału, jeżeli został utworzony;

4) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD);

5) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

6) informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych;

7) informacje o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o
ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu
upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, umorzeniu i zakończeniu tego
postępowania;

<7a) informacje o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej;>

8) informacje o wszczęciu postępowania naprawczego;

9) informacje o udzieleniu, zmianie i cofnięciu koncesji;

10) informacje o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji, jeżeli przepisy ustaw odrębnych
przewidują wydanie takiej decyzji;

11) informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z
rejestru;

12) informacje o uzyskaniu zezwolenia lub licencji i ich cofnięciu;

13) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;

14) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o
ile przedsiębiorca udzielił takiego pełnomocnictwa;

15) informacja o ustanowieniu kuratora.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9-12 i 15, podlegają wpisowi z urzędu.

Art. 31.

1. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych
zawartych w decyzji niezwłocznie po jej wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą
zamieszczenia danych w ewidencji.
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2. W przypadku wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji, wpis następuje
w chwili, gdy decyzja stanie się ostateczna.

<Art. 31a.
1. Wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w
informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1. Wpis jest dokonany z chwilą
zamieszczenia danych w ewidencji.

2. Wpis do ewidencji informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
następuje przez wykreślenie z systemu informatycznego informacji o zawieszeniu
wykonywania działalności gospodarczej. Wpis jest dokonany z chwilą wykreślenia
danych z ewidencji.>

Art. 37.

1. Dane zawarte w ewidencji nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu z urzędu w przypadku:

1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności
gospodarczej przez przedsiębiorcę;

2) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia
spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców;

3) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej[.]<;>

<4) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej po upływie okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, po
uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
trzydziestodniowego terminu na złożenie wniosku o wpis informacji o
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.>

3. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu, także w przypadku gdy organ ewidencyjny
dokonał go z naruszeniem prawa. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o
postępowaniu administracyjnym dotyczące wznowienia postępowania albo stwierdzenia
nieważności decyzji.

4. Wykreślenie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, następuje z chwilą otrzymania
przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru
przedsiębiorców, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

[Art. 39.

Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od
dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze
względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowi statystycznemu,
naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.]

<Art. 39.
1. Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania, w tym drogą elektroniczną, w

terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z
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ewidencji właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy –
urzędowi statystycznemu i naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwemu ze względu na miejsce wykonywania
działalności gospodarczej.

2. Do informacji o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Informacja zawiera dane, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1-3.>

[Art. 72.

1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać
ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji
o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71
ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez
wpisu do rejestru działalności regulowanej.]

<Art. 72.
1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może

uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej
nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 71
ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność
gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to sytuacji
określonej w art. 67 ust. 2.>

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz.

756)

Art. 601.

§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez
wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji
działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

[§ 3. Kto wykonując działalność gospodarczą nie oznacza siedziby i miejsca wykonywania
tej działalności lub wykonując działalność wytwórczą wprowadza do obrotu towary bez
wymaganych oznaczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.]
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<§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych
oznaczeń, podlega karze grzywny.>

§ 4. Kto:

1) wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub
pilota wycieczek,

2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii
obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,

2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w
błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do
ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich
świadczenia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 5. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa:

1) zawiera z nabywcą, będącym osobą fizyczną, umowę, na podstawie której uzyskuje
on prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym
czasie w każdym roku bez zachowania właściwych wymogów, dotyczących jej
treści lub formy,

2) żąda od nabywcy prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w
oznaczonym czasie w każdym roku, świadczenia przed upływem określonego w
ustawie terminu do odstąpienia

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 6. Kto zawierając umowę, na podstawie której nabywca uzyskuje prawo korzystania z
budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku w
nieuczciwy sposób i sprzecznie z treścią nabywanego prawa oświadcza, że
przedmiotem umowy jest własność

- podlega karze grzywny.

[§ 7. Kto w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej nie wykonuje obowiązku
pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania w trakcie kontroli,
podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł.]

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 22c.
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Amortyzacji nie podlegają:
1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,

2) budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale
mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo
wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich
amortyzowaniu,

3) dzieła sztuki i eksponaty muzealne,

4) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust.
2 pkt 1,

[5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w
której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają
amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej
działalności]

<5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były
używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę
działalność >

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 44.

1. Podatnicy osiągający dochody:

1) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14,

2) z najmu lub dzierżawy

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek
dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

1) ze stosunku pracy z zagranicy,

2) z emerytur i rent z zagranicy,

3) z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek
dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

1b. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 bez
pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany podatek
dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których uzyskali ten
przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u
podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica
pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli
jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i
materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie
takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2.
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3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne.
Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3f,
ustala się w następujący sposób:

1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody
te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,

2) zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad
określonych w art. 26, 27 i 27b,

3) zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące
poprzedzające.

3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do
20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za
grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne,
stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której
mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się
uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w
wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować
wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

3b. (skreślony).

3c. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym
miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy
wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są
obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu
okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek
wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w
tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić
dochody uzyskane od początku roku podatkowego.

3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a
stosuje się odpowiednio.

3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art.
30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy
naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z
art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy
rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust.
11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek za pierwszy, drugi i trzeci
kwartał roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala się w następujący sposób:

1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody
przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
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2) zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad
określonych w art. 26, 27 i 27b,

3) zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie
kwartały.

3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy
rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek
urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki
kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie
kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

3i. Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do
dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają
prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w
terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak
niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat
następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego,
zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z
kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

4. Podatek od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w
wysokości 10 % tego dochodu. Podatek jest płatny w terminie płatności zaliczki za
ostatni miesiąc prowadzenia działalności, a w przypadku podatników, którzy wybrali
kwartalny sposób wpłacania zaliczek - w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał
prowadzenia działalności. W tym przypadku podatnik jest obowiązany w terminie
płatności tego podatku złożyć w urzędzie skarbowym spis pozostałych na dzień
likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,
półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników
majątku związanego z wykonywaną działalnością, w tym także dzieł sztuki, eksponatów
muzealnych i aparatury audiowizualnej, niebędących środkami trwałymi, wycenionych
według cen zakupu, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów.

5. (uchylony).

6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do
listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie
do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do
trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego
miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni
kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20
grudnia.

6a. (uchylony).

6b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym
roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z
zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym
roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności
gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
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straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów
specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o
którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w
zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej
2.790 zł; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z
pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w
wysokości nieprzekraczającej 2.790 zł, nie są możliwe wpłaty zaliczek w
uproszczonej formie.

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

1) do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną
formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o wyborze tej formy,

2) stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,

3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6,

4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

6d. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy również lat następnych, chyba
że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie
pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy
wpłacania zaliczek.

6e. Przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz
pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok
podatkowy.

6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2,
powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych
w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy
ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do
końca roku poprzedzającego rok, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej
formie,

2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości
podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, w
którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,

3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym
niż wymieniony w pkt 1 i 2.

6g. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej
stwierdzi inną wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej niż
wysokość dochodu z tej działalności wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust.
1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się
odpowiednio.
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6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c,
którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z
zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki
podatku w wysokości 19 %.

6i. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h,
zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwotę składki na
ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy
osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, są obowiązani w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w
którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy stosując do uzyskanego
dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków
wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:

1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w
roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10
miesięcy, albo

2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został
spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.

7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a
także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie
prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik
spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek
tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:

1) w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z
pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości
stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z
ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności,

2) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1
stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli
małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w
okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie
umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne
etaty,

3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników
majątku, o których mowa w art. 24 ust. 3 - o znacznej wartości - udostępnionych im
nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu
przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w
działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność,
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4) złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z
tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31
stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia,

5) w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art.
27 ust. 1.

7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o których mowa w art.
24 ust. 3 - wymienionych w ust. 7c pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co
najmniej 10.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania z tego
zwolnienia. Przy określaniu tych wartości art. 19 stosuje się odpowiednio.

7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w
którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z
pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z
innych źródeł. Strata podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9.

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z
dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących
bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20 %
tego dochodu w każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do
podatników, którzy w latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali
sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c.

7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze
zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:

1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość
obejmująca likwidację majątku lub upadłość obejmująca likwidację majątku spółki,
której są wspólnikami, lub

2) osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w
wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro,
przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub

3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do
najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok
podatkowy, lub

4) mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz
składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135); określenie lub wymierzenie w
innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ -
zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania
ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.
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7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:

1) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do
wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do
zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu
tych zaliczek,

2) w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla
złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok
podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w
którym korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach określonych w art.
45; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu
zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze
zwolnienia,

3) w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze
zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w
którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o
którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza
się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym
mieli obowiązek złożyć to zeznanie,

4) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po
roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego
następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do
złożenia:

a) korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami
za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu
określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to
zeznanie,

b) korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których
doliczyli po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata
podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia.

7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób
opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c.

8. (uchylony).

9. (skreślony).

<10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest
zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1,
ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem.

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który jest wspólnikiem spółki jawnej,
spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli



- 19 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z
obowiązków wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty
zawieszeniem.

12. Przepis ust. 11 stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nie później niż
przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu
wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika
urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust.
10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.>

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

PRAWNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Art. 16c.

Amortyzacji nie podlegają:
1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,

2) budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów
mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej
przez spółdzielnie mieszkaniowe,

3) dzieła sztuki i eksponaty muzealne,

4) wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust.
2 pkt 2,

[5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w
której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają
amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej
działalności]

<5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były
używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę
działalność >

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 25.

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na
rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy
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podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

1a. Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego
miesiąca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w
wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku
podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie
ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty)
za ten rok.

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem
ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego
a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał
roku kalendarzowego.

1c. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwartału roku
podatkowego podatnicy, o których mowa w ust. 1b, uiszczają w terminie do dnia 20
każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, z
zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za
kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne
rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia
zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.

1d. Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki
kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

1e. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają
obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w
formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1e, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w
terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, określone
w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy
udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosił co najmniej 50 %, mogą wpłacać zaliczki, o
których mowa w ust. 1-1c, począwszy od dnia 20 października każdego roku.

3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych i do podatników, których dochody w całości są
wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1,
przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.

3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1
pkt 4a lit. a).

4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą
dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele -
podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów
za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych
latach na cele określone w art. 17 ust. 1b.
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5. Podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej
oświadczenie, że:

1) zaprzestał działalności albo

2) jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności
wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż
określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f

– jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego
oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie
podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4.

<5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony od
obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty zawieszeniem.

5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki
komandytowo-akcyjnej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w
zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres
objęty zawieszeniem.

5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje się, jeżeli podatnik nie później niż przed upływem 7 dni
od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie
zawieszenia wykonywania tej działalności.

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust.
5a i 5b, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1-1c, 6 i 6a.>

6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej
formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w
art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym
zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne
w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku
poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy
nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

6a. Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok
podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych
miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w
uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu,
przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego
zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego,
mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość
podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok
podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i
6a, są obowiązani:

1) w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w
terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy
wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,
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2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,

3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady
wyrażone w tych przepisach,

4) (skreślony),

5) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

7a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik
w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie
pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy
wpłacania zaliczek.

8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy
podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

9. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą
zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej
formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy
ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do
końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zaliczki są
płacone w formie uproszczonej,

2) ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości
podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku
podatkowym, w którym zaliczki są płacone w formie uproszczonej,

3) nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym
niż wymieniony w pkt 1 i 2.

10. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w
wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w
zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio.

11. Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do
pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze
zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności
gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym
następującym bezpośrednio po:

1) pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy
ten rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo

2) drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1

- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o
korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie
do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do
złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku
za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących
bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego
podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten
płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat
podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.
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13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników:

1) utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o
których mowa w art. 3 ust. 1, albo

2) utworzonych w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości
prawnej, albo

3) utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo
utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo
składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie
równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według
średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, przy czym wartość tych
składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo

4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne wnoszące - tytułem wkładów
niepieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby w
wyniku likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11
i 12, o ile osoby te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników,
albo

5) którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym
mowa w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej
równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej według średniego
kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności, albo

6) którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na
podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na
pełne etaty.

14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:

1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca
likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych
latach podatkowych, albo

2) w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu
następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego
przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy,
albo

3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych
osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości
stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z
ostatniego dnia w roku poprzednim, albo

4) dpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych
latach podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o
którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135);
określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego
przez właściwy organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika
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prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę
zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.

16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:

1) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do
wpłaty należnych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się
odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w
którym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

2) w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym
korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych
w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z
tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze
zwolnienia,

3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy, w
którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego
po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty należnego
podatku, o którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się
od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym
mowa w art. 27 ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie.

USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (Dz. U. z

2007 r. Nr 168, poz. 1186)

[Art. 20a.

Z zastrzeżeniem art. 20b, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie
14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia
przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od
usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach
szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania
albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.]

<Art. 20a.
Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego
złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do
dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia
przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach
szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników
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postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w
ciągu miesiąca.>

Art. 20b.

W przypadku gdy wpis do rejestru uzależniony jest od zgody Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, udzielonej na podstawie przepisów o
ochronie konkurencji i konsumentów, sąd wyda postanowienie o wpisie do rejestru, na
podstawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydaniu zgody na
dokonanie koncentracji albo, gdy przedsiębiorca złożył oświadczenie, pod rygorem
odpowiedzialności karnej, że zamiar koncentracji nie podlegał obowiązkowi zgłoszenia.

<Art. 20c.
1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego w dziale 6 Rejestru danych
zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr ..., poz. ...). Wpis do rejestru obejmuje
w szczególności datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej.

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego w dziale 6 Rejestru danych
zawartych w informacji, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wpis obejmuje w szczególności datę
wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej jest zwolniony z opłat sądowych. Wpisy dokonane w wyniku
rozpoznania takich wniosków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.

Art. 20d.
W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania
działalności gospodarczej po upływie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, sąd wszczyna
postępowanie, o którym mowa w art. 24.>

Art. 22.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

<Art. 22a.
1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej, o których mowa w art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej, powinien zawierać w szczególności:

1) firmę lub nazwę przedsiębiorcy;
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2) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
3) numer identyfikacji podatkowej NIP;
4) siedzibę i adres;
5) numer w Rejestrze.

2. Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.>

Art. 44.

1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu
komisarycznego;

2) dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy
komisarycznego;

3) informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki;

4) informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu
podmiotu w inny sposób;

<4a) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej;>

5) informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, o ogłoszeniu upadłości z
określeniem sposobu prowadzenia postępowania i jego zmianach, o zakończeniu
tych postępowań lub o uchyleniu układu, o osobie zarządcy przymusowego,
syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, zarządcy zagranicznego oraz o osobach
powołanych w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego
(reprezentant upadłego lub przedstawiciel upadłego);

6) dla spółki europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i
spółdzielni europejskiej - wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, a w
przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby - informację o państwie, do
którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego wpisano podmiot.

2. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dane, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się co do oddziałów i odpowiednio
przedsiębiorców zagranicznych lub zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)
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Art. 13.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu
podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:

1) pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;

2) osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w
umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia tej umowy;

2a) (uchylony);

3) członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz
spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania;

[4) osoby prowadzące działalność pozarolniczą - od dnia rozpoczęcia wykonywania
działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności;]

<4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia
wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z
wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;>

5) osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu
pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy
zlecenia do dnia zakończenia tej współpracy;

6) posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego
prawa;

7) stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust.
12, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;

8) osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia
rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy;

9) bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub
stypendium do dnia utraty prawa do nich;

9a) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium
do dnia utraty prawa do niego;

10) duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu,
a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i
juniorystów - od dnia ukończenia 25 lat;

11) żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą -
od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby;

12) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18a - od dnia nawiązania stosunku służby
do dnia zwolnienia ze służby;

13) osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński
albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o
których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;

14) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia
socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie
świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia
utraty tego prawa;
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15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - od
dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu;

16) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia
szkoleniowego do dnia utraty tego prawa.

Art. 36.

1. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega
zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

2. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt
1-4, 6-9a, 11, 12, 18a-21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych będących członkami zakonów lub
klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11, należy do
płatnika składek.

2a. Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym lub osoba pobierająca zasiłek
macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego zobowiązana jest
poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o
podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie lub
pobieranie zasiłku.

3. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 5 i 10, z zastrzeżeniem ust. 2, należy do tych osób.

4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania
obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a.

4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 7 dni od dnia
otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej
datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

5. Osoby, które obejmowane są ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, z
wyłączeniem osób, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
zgłaszają wniosek o objęcie ubezpieczeniem w terminie przez nie wybranym. Przepisy
ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5a. Pracownicy, o których mowa w art. 18 ust. 12, zgłaszani są do ubezpieczeń społecznych
nie później niż w terminie rozliczania i opłacania składek za miesiąc, w którym powstał
obowiązek ubezpieczeń społecznych.

6. Osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgłaszają
wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od ustania ubezpieczeń
społecznych.

7. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba
zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 19.

8. W przypadku przekazywania do Zakładu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w postaci
dokumentu elektronicznego, zgłoszenie w postaci dokumentu pisemnego z
własnoręcznym podpisem osoby zgłaszanej płatnik przechowuje przez okres 5 lat.

9. Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 9a,
albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) z
oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1, albo w formie wydruku z tego
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oprogramowania dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu. Na podstawie
pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zakładane jest konto, o którym mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 1.

9a. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, dokonuje się
poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym.

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane
dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię
pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł
ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, wykonywanie pracy w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze, posiadanie ustalonego prawa do emerytury
lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest
inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest
inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

11. Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega
wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest
zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, z zastrzeżeniem ust.
12 i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku pracowników, o których mowa w ust. 5a, zgłoszenie wyrejestrowania
płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku
pracy.

13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o których
mowa w ust. 10-12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 7 dni od zaistnienia
zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania
zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.

14. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 10,
dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania,
płatnik składek zawiadamia Zakład poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i
ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane.

<Art. 36a.
1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania

działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jest
dobrowolne. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne w
zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej, do ostatniego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca
dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

3. Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca
niezatrudniający pracowników nie ma obowiązku składania deklaracji oraz
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w niniejszej ustawie.

4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wymaga ponownego
zgłoszenia do ubezpieczenia.>
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USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU

DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY

FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

Art. 21.

1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20
następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.

1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na
rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie
kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w
terminie złożenia zeznania.

1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane
przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku
poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość
25.000 euro.

1c. Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20
stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego
właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku
podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał
wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o
zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten
sposób.

<1d. Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej
działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty
zawieszeniem.

1e. Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka
zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z
obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem.

1f. Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie
później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o
zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

1g. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o
którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany
obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy
naczelnik urzędu skarbowego, po wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej, w terminie:
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1) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono
wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników, o których
mowa w ust. 1;

2) do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono
wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku podatników, o których
mowa w ust. 1a.

1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim
miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący
okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym,
podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego,
którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, w terminie, o którym mowa
w ust. 2. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są
obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje
właściwy naczelnik urzędu skarbowego, podatnicy, o których mowa w ust. 1a, jeżeli
wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale
roku podatkowego.

1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w
roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych:

1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie
rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym
mowa w ust. 2;

2) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono
wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i
wpłacić na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w
roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto
zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie
rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym
mowa w ust. 2;

2) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku,
w którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w
terminie, o którym mowa w ust. 2;

3) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono
wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i
wpłacić na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.>

2. Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym:

1) (skreślony),

2) zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w
terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2a. W przypadkach:

1) (uchylony),
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2) otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie
zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.
2135),

3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych darowizn, o których mowa w art. 26 ust. 1
pkt 9 ustawy o podatku dochodowym

4) (uchylony).

- podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć do przychodu lub należnego ryczałtu za
rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, kwoty uprzednio odliczone.

3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące
podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i 13.

3a. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej
organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.
zm.), zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z
wykazu, o którym mowa w art. 45 ust. 5g ustawy o podatku dochodowym, kwotę w
wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

3b. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, o której mowa w
art. 45 ust. 5g ustawy o podatku dochodowym, poprzez podanie jej nazwy i numeru
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o
którym mowa w ust. 3a.

3c. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 3a, na rachunek bankowy organizacji pożytku
publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie
trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem
ust. 3d.

3d. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 3a, następuje pod warunkiem, że zeznanie
podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego
zeznania.

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem
należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję,
w której określi inną wysokość podatku.

5. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych
odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, naczelnik
urzędu skarbowego, wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych.

6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 8 z obowiązków
wynikających z ust. 1, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:

1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w
roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10
miesięcy, albo

2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został
spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.
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7. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a
także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie
prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik
spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek
tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:

1) w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z
pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości
stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z
ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności,

2) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1
stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli
małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w
okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie
umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne
etaty,

3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników
majątku, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym - o
znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II
grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,
wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te
osoby i stanowiących ich własność,

4) złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z
tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31
stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia.

9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o których mowa w art.
24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym - wymienionych w ust. 8 pkt 3 - stanowiącej
równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego
kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku
poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości art. 19
ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.

10. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do
złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem - z tytułu
pozarolniczej działalności gospodarczej - w pięciu kolejnych latach podatkowych
następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości
20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten
płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat
podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze
zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
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1) zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość
obejmująca likwidację majątku lub upadłość spółki obejmująca likwidację majątku
spółki, w której są wspólnikami, lub

2) osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w
wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro,
przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub

3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do
najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok
podatkowy, lub

4) mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz
składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku
postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych
tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli
zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.

13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:

1) w miesiącach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystają z
tego zwolnienia - są obowiązani do wpłaty należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za
zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za
poszczególne miesiące,

2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego
zwolnienia do terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego
przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są
obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za
rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu w terminie określonym
dla złożenia zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od
zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne
miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości
uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze
zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po tym roku - są
obowiązani do zapłaty należnego ryczałtu, o którym mowa w ust. 10, wraz z
odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu
określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości
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dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w
którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie.

Art. 34.

1. W przypadku zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym
roku podatkowym nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały
okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej
należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie najpóźniej
w dniu jej rozpoczęcia i w dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia, z wyjątkiem ust.
2.

2. W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności została spowodowana chorobą,
podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy,
wynikającym ze zwolnienia lekarskiego, w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

<3. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie pobiera się podatku w formie
karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności
za każdy dzień zawieszenia.

4. Do podatników, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, w okresie objętym
zawieszeniem, nie mają zastosowania przepisy ust. 1 i 2.>

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późn. zm.)

Art. 14.

1. Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu
nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną
wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na
podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu
skarbowego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art.
113 ust. 1 i 9.

[3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art.
15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co
najmniej przez 10 miesięcy.]

<3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa
w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających
opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy
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zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej.>

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z
natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności
podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani:

1) sporządzić spis z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub
zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz

2) zawiadomić o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku
należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia
zakończenia tego spisu.

6. Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w
którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 14. dnia, licząc od
dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu.

7. Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust.
1 pkt 1, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od
podatku przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem
rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona
zgodnie z art. 29 ust. 10.

9. W przypadku gdy w rozliczeniu podatku za okres, w którym powstał obowiązek
podatkowy, o którym mowa w ust. 6, kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty
podatku należnego, podatnikowi przysługuje prawo zwrotu z urzędu skarbowego różnicy
podatku. Przepisy art. 87 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

10. Do rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje się
odpowiednio.

Art. 99.

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym
deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym
deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego
po każdym kolejnym kwartale.

3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, oraz podatnicy, o których mowa w
art. 43 ust. 3, wykonujący wyłącznie czynności wymienione w tym przepisie, mogą
również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału
poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja
podatkowa.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i art. 21 ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje
podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech
kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym
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zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału,
za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania
deklaracji podatkowej za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc
następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot określonych w art. 2 pkt
25.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do małych podatników, o których mowa w ust. 3.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art.
113 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3,
chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z
art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3.

<7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku
składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których
to zawieszenie dotyczy.

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust.
7a, nie dotyczy:

1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE zgodnie z art. 97;
2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w

zakresie których są podatnikiem;
4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności

gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia

podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za
które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.>

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i
osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są
obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie
dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym miesiącu.

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie mają obowiązku
składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, deklarację
podatkową składa się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące
podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji
podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie
wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w
zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia
powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje
podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstał obowiązek podatkowy.
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12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku
naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie
wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ
kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

13. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 22, rozliczanie i pobór podatku mogą być
określone w sposób odmienny niż określony w ust. 1-12 na podstawie rozporządzenia
wydanego na podstawie ust. 15.

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 8-11, wraz z objaśnieniami
co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania.

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu
świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na
terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo
pobytu poza terytorium kraju, uwzględniając:

1) specyfikę wykonywania usług transportowych;

2) zapewnienie prawidłowego obliczenia kwot podatku;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

16. (uchylony).

Art. 114.

1. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) może wybrać
opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 %, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca
poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

2. Przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się
przepisu art. 86.

[3. W zakresie usług, o których mowa w ust. 1, opodatkowanych w formie ryczałtu podatnik
składa w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skróconą deklarację podatkową.]

<3. W zakresie usług, o których mowa w ust. 1, opodatkowanych w formie ryczałtu
podatnik składa w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skróconą deklarację
podatkową. Przepisy art. 99 ust. 7a i 7b stosuje się odpowiednio.>

4. Podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu, może zrezygnować z tej formy
opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca
poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu
jej wypełnienia, uwzględniając termin i miejsce składania deklaracji podatkowej.

6. (uchylony).
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn.

zm.)

Art. 66.

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników,

[c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi
współpracującymi,]

<c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi
współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,>

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi
współpracującymi,

f) osobami duchownymi,

g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych
lub członkami ich rodzin,

h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz
osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami
pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów
zbiorowych pracy,

i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu
zatrudnienia;

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,
ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a
także kandydaci na żołnierzy zawodowych;

3) poborowi odbywający służbę zastępczą;
4) poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;

5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę
wojskową i służbę okresową;

6) policjanci;
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7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;

8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;

10) funkcjonariusze Straży Granicznej;

11) funkcjonariusze Służby Celnej;

12) funkcjonariusze Służby Więziennej;

13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;

14) posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego
wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenie oraz
senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;

15) sędziowie i prokuratorzy;

15a) ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

16) 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;

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 1;

21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i
junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez
podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz
osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
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z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn.
zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów
o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;

31a) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub
prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;

35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

36) aplikanci Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą
uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-
20, 26-28, 30 i 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację
prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 69.

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i
c-i, powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach
społecznych.
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<1a. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które na podstawie przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, stosuje
się odpowiednio art. 68.>

2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i
pkt 34, powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały
okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu.

3. Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia
zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

4. Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego każda osoba może ubezpieczyć
się na zasadach określonych w art. 68.


