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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia                     2008 r. 

 

  o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,”; 

2) art. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„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 zastoso-
wania 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 sta-
nu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. 

3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowią-
zany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz wła-
sne stanowisko w sprawie. 

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

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia  
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych. 
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5. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 75 
zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wnio-
sku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia 
się bez rozpatrzenia. 

6. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpre-
tacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych po-
biera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odręb-
nego 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.”; 

3) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administra-
cji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną komplet-
nego 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 przedsta-
wionego we wniosku o wydanie interpretacji.  

2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przed-
siębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami pu-
blicznymi, 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 wyłącznie w drodze 
wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyni-
ku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. 

4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatko-
wego reguluje odrębna ustawa.”; 

4) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„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 doku-
mentów, 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.”; 

5)  w art. 13: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
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„1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby za-
graniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębior-
czości 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.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsię-
biorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwa-
mi członkowskimi umowy regulujące swobodę świadczenia usług, mo-
gą 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 koniecz-
ności uzyskiwania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji 
działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 
120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170), 

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, 
przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z ro-
dziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 u-
stawy 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 za-
mieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

3) posiadają ważną Kartę Polaka, 
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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 człon-
kowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,  
poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), dołączającymi do oby-
wateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z ni-
mi 

– mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy.”, 

d) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„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 zezwo-
lenie na zamieszkanie na czas oznaczony, może podejmować i wyko-
nywać 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 dokonane-
go na zasadzie wzajemności, może podejmować i wykonywać działal-
ność gospodarczą w takim samym zakresie jak ci cudzoziemcy.”; 

6) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:  

„Art. 14a. 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wy-
konywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 
24 miesięcy. 

2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie 
spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodar-
czej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszyst-
kich wspólników. 

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

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
przedsiębiorca: 

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do za-
chowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; 

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować 
zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywa-
nia działalności gospodarczej; 
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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 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 gospodar-
czą.”; 

7)  art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do zamieszczenia na 
towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarcze-
nia 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 o-
znakowania. 

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.).”; 

8) po art. 27 dodaje się art. 27a i 27b w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wzno-
wienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na 
wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie właściwemu organowi 
ewidencyjnemu, a w przypadku przedsiębiorców podlegających 
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – właści-
wemu sądowi rejestrowemu. 

2. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej roz-
poczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawie-
szeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia 
złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania 
działalności gospodarczej.  
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3. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym za-
wieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skut-
ki prawne od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis informacji o 
zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do ostatnie-
go dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o wpis 
informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodar-
czej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Art. 27b. 1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działal-
ności gospodarczej, o którym mowa w art. 27a ust. 1, złożony or-
ganowi 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 go-
spodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obo-
wiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na 
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.”; 

9) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

10) w art. 30 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) informacje o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności go-
spodarczej;”; 

11) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. Wpis do ewidencji informacji o zawieszeniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej polega na wprowadzeniu do systemu in-
formatycznego danych zawartych w informacji, o której mowa w 
art. 27b ust. 1. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia da-
nych w ewidencji. 

2. Wpis do ewidencji informacji o wznowieniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej następuje przez wykreślenie z systemu in-
formatycznego informacji o zawieszeniu wykonywania działalno-
ści gospodarczej. Wpis jest dokonany z chwilą wykreślenia da-
nych z ewidencji.”; 

12) w art. 37 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 
brzmieniu: 

„4) niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działal-
ności gospodarczej po upływie okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wnio-
sku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodar-
czej, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego trzy-
dziestodniowego terminu na złożenie wniosku o wpis informacji o wzno-
wieniu wykonywania działalności gospodarczej.”; 
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13) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. 1. Organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania, w tym drogą 
elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, infor-
macji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze 
względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – urzę-
dowi statystycznemu i naczelnikowi urzędu skarbowego oraz od-
działowi 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.”; 

14) art. 72 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 72. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regu-
lowanej, 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 regu-
lowanej. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 67 ust. 2.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, 
poz. 756) w art. 601: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych 
oznaczeń, podlega karze grzywny.”; 

2) uchyla się § 7.  

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22,  

poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,  
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74,  
poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110,  
poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,  
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141,  
poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,  
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844,  
Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 
202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 
257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,  
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1) w art. 22c pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywa-
nia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działal-
ności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były 
używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę 
działalność”; 

2) w art. 44 dodaje się ust. 10-13 w brzmieniu: 

„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 zawiesze-
niem.  

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który jest wspólnikiem spółki jaw-
nej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-
akcyjnej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na 
podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolnio-
ny, 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 informa-
cji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi w formie pi-
semnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia 
wykonywania tej działalności. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podsta-
wie 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.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                                                                                                           
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,  
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, 
Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,  
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420,  
Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 
328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119,  
Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. 
Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288 i Nr 
191, poz. 1361 i 1367. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 
700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 
r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 
676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i 
Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 
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1) w art. 16c pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywa-
nia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działal-
ności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były 
używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę 
działalność”; 

2) w art. 25 po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu: 

„5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na pod-
stawie 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 gospodar-
czej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikają-
cych 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 upły-
wem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wy-
konywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej właściwego na-
czelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej dzia-
łalności. 

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podsta-
wie 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.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 
2007 r. Nr 168, poz. 1186) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 20a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20a. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w ter-
minie 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 okre-
ślonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku 

                                                                                                                                           
1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 
257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 
171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, 
Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 
1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, 
poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 
r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238. 
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wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przepro-
wadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu 
miesiąca.”; 

2) po art. 20b dodaje się art. 20c i 20d w brzmieniu: 

„Art. 20c. 1. Wpis do Rejestru informacji o zawieszeniu wykonywania działal-
ności gospodarczej polega na wprowadzeniu do systemu informa-
tycznego 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, Nr ..., poz. ...). Wpis do rejestru 
obejmuje w szczególności datę rozpoczęcia zawieszenia wyko-
nywania działalności gospodarczej. 

2. Wpis do Rejestru informacji o wznowieniu wykonywania działal-
ności gospodarczej polega na wprowadzeniu do systemu informa-
tycznego 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 szcze-
gólności datę wznowienia wykonywania działalności gospodar-
czej. 

3. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działal-
ności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu 
wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat 
sądowych. Wpisy dokonane w wyniku rozpoznania takich wnio-
sków nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym. 

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 wyko-
nywania działalności gospodarczej, sąd wszczyna postępowanie, o 
którym mowa w art. 24.”; 

3) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działal-
ności 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; 

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 dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorca załącza oświadczenie o nie-
zatrudnianiu pracowników.”; 
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4) w art. 44 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) informację o zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności go-
spodarczej;”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność – od dnia rozpoczęcia wyko-
nywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z 
wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszo-
ne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;”; 

2) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wy-
konywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 
swobodzie działalności gospodarczej przez osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność gospodarczą jest dobrowolne. Przedsię-
biorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospo-
darczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 

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

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

4. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej nie wyma-
ga ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia.”. 

 

Art. 7. 

W ustawie 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.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17,  

poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243. 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 

1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134,  
poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200,  
poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 
202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143,  
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1) w art. 21 po ust. 1c dodaje się ust. 1d-1i w brzmieniu: 

„1d. Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospo-
darczej 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, jeże-
li spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakre-
sie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres ob-
jęty zawieszeniem.  

1f. Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jaw-
nej, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis 
informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na pod-
stawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zawiadomi w 
formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie za-
wieszenia 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 wykony-
wania działalności gospodarczej, w terminie: 

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 ewidencjo-
nowanych 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 wpła-
cić na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik 
urzędu skarbowego, podatnicy, o których mowa w ust. 1a, jeżeli wznowie-
nie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim kwartale 
roku podatkowego. 

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

                                                                                                                                           
poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 
1588. 
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1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym za-
wieszenie 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 na-
stępuje w roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym roz-
poczęto zawieszenie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 

1) przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym za-
wieszenie 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) w art. 34 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na pod-
stawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie pobiera się po-
datku 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.”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 
535, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym 
mowa w art. 15, będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlega-
jących opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to po-
datników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na pod-
stawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.”; 

2) w art. 99 po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

                                                 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90,  

poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz  
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382. 
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„7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na pod-
stawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają 
obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy roz-
liczeniowe, 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 dzia-
łalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; 

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozli-
czenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opo-
datkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku 
naliczonego.”; 

3) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W zakresie usług, o których mowa w ust. 1, opodatkowanych w formie ry-
czałtu podatnik składa w terminie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skróconą 
deklarację podatkową. Przepisy art. 99 ust. 7a i 7b stosuje się odpowied-
nio.”. 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.7)) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 66 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi 
współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności go-
spodarczej,”; 

2) w art. 69 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które na podstawie przepisów o swo-
bodzie działalności gospodarczej zawiesiły wykonywanie działalności go-
spodarczej, stosuje się odpowiednio art. 68.”. 

                                                 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132,  

poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411  
i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030,  
Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r.  
Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 
171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280. 
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Art. 10. 

1. Postępowania prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawach 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się w związ-
ku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę czasowego zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej, ulegają umorzeniu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w sytuacji gdy przedsiębiorca, który zgłosił cza-
sowe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie ją wyko-
nywał. 

 

Art. 11. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 




