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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (druk nr 1566). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Finansów do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rady Ministr wdo senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowymod osÓb fizycznyrch (druk nr t566)

ili[I#TxJ.fjr".ffii,'#T;:,T,:x1nl. o"oatku dochodowym od osÓb fizycznych
Zgodnie z art'. 9a ust. 3 ustawy , jeżeii podatnik, ktÓry wybrał sposÓb opodatkowania wedfug19% stawki podatku, uzyska z dziatainości go.poau rczej prowadzonej samodzielnie lub ztytułu prawa do udziału w zysku społki niemającej osobowości prawnej przychody ze-'::ffi'ril]f; T :;";:,ł;:i**ffi:nF.i.-cy, odpowiadając yćn^ uynnościom,

1) wykonyrvał w roku poprzed zającymrok podatkowy' lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
w ramach stosunku pracy lub społd zielczego stosunku pracy' podatnik ten traci w rokupodatkowyn prawo do opodatkowania w sposÓb określony w ar|. 

,:o. 
i jest obowiązany dowpłacenia za|iczęk od clochodu osifuniętego od początku roku, obliczonych przy

ff'ffil3il'jii;.iT|,"":Ji, o ktorej;";; ui. zl ,"t. |, orazodsętek za zwłokę od
Proponowane w projekcie ustawy skreślenie pkt l w ust. 3 w art. 9a ustawy Spowoduje' zeprawa do opodatkowania wedłu g 19% stawki podatku nie utracą podatn icy, ktorzy uzyskająw roku podatkowyn przychody Zę świadczenia u*tug na rzecz byłego lub obecnegopracodawcy odpowiadające czynnościom, tiore 'ykony*ali w ramach stosunku pracy lubspotdzie|czego stosunku pracy w roku poprzedzającym rok podatkowy. Prawo to utracąwyłącznie ci podatnic y, ktorzy czynności te wykonywaii tuu 'ykonu;ą * .oku podatkowym.Rada Ministrow pozytywnie ocenia proponowaną w projekcie ustaw y zmianę art. 9a ustawy opodatku dochodowym od osob t1z.s,c)nych. RaJa Minl.t.o w zauważa jednocześnie , żewkonsekwencji projektowanej zniany w art. ga ustawy o podatku dochodowym od osobftzycznych, ust. 3 będzie wymagał nowej redakcji.

opodatkowanie dochodu według |g% stawki podatku do systemu podatkowegoWprowadzono, wa zasadzie opcji, z łniern 1 styczni a 20O4r. Ten sposob opodatkowania mogąwybrac osoby ftzyczne osiągając e przychody z działa|nos.i go,i"j.*)"; , a począwszy od2007 r., rÓwni eż pod'atnicy pio,'ud' ący działy specjalne |rodukcji rolnej ustalający dochod ztego źrodła na podstawie t.siąg. oznacza to, że dochody np. Zestosunku pracy, najmu, czydziałalności wykonyrvanej osobiście nie mogą byc opodatkowane wedfug |9% stawkipodatku. Wprowadzenie tuki"go rozwiązania stanowiło krok w kierunku obnizenia obciĘen
flT." J,.L T]:- f im::,; ;;:i:,;Ł; 

J;;nlu^ i.'"d si ęb i orcÓ w' b ez wzgl ęd u na



Wprowadzenie do systemu podatkowego sposobu opodatkowania według 19% stawki
podatku nie zmięniło faktu, że nadal podstawową fbrmą opoclatkowania są ogolne zasady
wedtug progresywnej skali podatkowej.

Wyboru opodatkowania według |9% stawki dla dochodow z działalności gospodarczej,
podatnik dokonuje składając pisemne oświadczęnie właŚciwemu naczelntkowi urzędu
skarbowego do dnia f0 stycznia roku podatkowego, a jezeli podatnik rozpoczyna
prowadzenie działalnoŚci gospodarczej w trakcie roku podatkowego do dnia
poprzedzającego dzien rozpoczęcia tej działalnoŚci, nie pożniej jednak nlz w dniu uzyskania
pierwsze go przychodu. Wybor tego sposobu opodatkowania dotyczy rÓwniez lat następnych,
co oznacza, że przedsiębiorca nie jest obowiązany do corocznego składanl'a oŚwiadczenla.

od dnia wejścia w życie opodatkowania wedtug 19% stawki podatku obowiązują
rozwiązania, ktÓre z tego sposobu opodatkowania wyłączają podatnikÓw' ktorzy uzyskiwali
bądż uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz bytego lub obecnego pracodawcy
odpowiadające czynnościom, ktore w roku podatkowyrn lub w roku poprzedzającym rok
podatkowy wykonywali w ramach stosunku pracy lub społdzie|czego stosunku pracy.
Zgodnie z regtlacjami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osob fi,zycznych,
jezeli podatnik uzyska przychody , tych tytutow, traci prawo do opodatkowania według 19%
stawki podatku.

Rozwiązanie to wprowadzono w celu wyeliminowania rejestrowania dział'a|ności przez
dotychczasowych pracownikÓw, jedynie Z uwagl na zmniejszenie obciązen podatkowych.
Rozwiązanie to było uzasadnione, poniewaz taka sytuacja mogłaby wpłynąc na zmntejszenie
wpływow budzetowych. Mając na uwadze okolicznoŚć', że z dniem l stycznta 2007 r. w
ustawie o podatku dochodowyrn od osob fizycznych zmieniona zostat'a definicja działalnoŚci
gospodarczej, ktÓra definicję działalnoŚci gospodarczej Znacznlę uŚciŚliła, przepisy
wytączające Z opodatkowania według 19% stawki podatku na\ezy vznac za zbyt daleko idące.
Z tego względu Rada Ministrow podzield wyrazone w uzasadnieniu projektu ustawy
stanowisko WnioskodawcÓw' Co do braku uzasadnienia ',do utrzymania dotychczas
obowiązujących przepisow ograniczających w tym zakresie przedsiębiorcÓw, ktorzy Świadczą
swoje usługi na rzecz swoich byłych pracodawcÓw.''. ograniczenie tego wył,ączenia jedynie

do roku podatkowego wydaje się być wystarczające.

Rada Ministrow Zauwaza, że zmlan|e powinien ulec proponowany tęrmin wejŚcia w zycte
ustawy (projekt przewiduje, ze ustawa wchodzi w zycie z dniem I stycznia 2009 r.).
Poniewaz projektowana Zml,ana jest korzystna dla podatnikÓw, mogłaby wejŚć w zycie w
trakcie roku podatkowęgo.

Brak w dokumentach podatkowych (zeznantach rocznych) składanych przęZ podatnikÓw
prowadzących działalnoŚc gospodarczą wyodrębnionych danych dotyczących kategorii

''Samozatrudnionych'' i korzystających z opodatkowania dochodow wg |9% stawki podatku,
nie pozwa|a na analtzę tego zjawiska. Tym Samym brak jest mozliwości oszacowania
skutkow budzetowych proponowanych zmian dla sektora finansow publtcznych.

Mając na uwadze powyzsze, Rada MinistrÓw pozytywnie ocenia proponowaną zmianę
ustawy o podatku dochodowym od osob ftzycznych, zwracając jednocześnie uwagę na
koniecznoŚc określenia innej daty wejścia w życte tej zrnian5z.


