Projekt

AUTOPOPRAWKA
do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie innych ustaw

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w pkt 7:
a) w art. 14a:
– ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorca, który wybrał opodatkowanie w formie karty podatkowej na podstawie ustawy 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.3))

może

zawiesić

wykonywanie

działalności

gospodarczej, o ile w dniu zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej nie zatrudnia pracowników; jeżeli zawieszenie
wykonywania

działalności

gospodarczej

jest

spowodowane

koniecznością zapewnienia opieki nad małym lub chorym
dzieckiem, dodatkowo wymaga się, aby przedsiębiorca podlegał
ubezpieczeniu chorobowemu przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie
spółki cywilnej osób fizycznych, zawieszenie jest skuteczne pod
warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.”,
– dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W przypadku gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawiesza
działalność gospodarczą ze względu na bycie rodzicem lub
opiekunem, podejmującym osobistą opiekę nad małym lub

chorym dzieckiem, podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu finansowanym z
budżetu państwa na podstawie przepisów o ubezpieczeniach
społecznych.”,
b) art. 14c otrzymuje brzmienie:
„Art. 14c. 1. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może
nastąpić na czas nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy; jeżeli jednak zawieszenie jest związane
z osobistą opieką nad małym lub chorym dzieckiem
przedsiębiorcy będącego rodzicem lub opiekunem, może
ono nastąpić na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, nie
dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia
lub nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku
życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej
opieki prowadzącego działalność gospodarczą. Okres
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest
liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych.
2. Zawieszenie

wykonywania

działalności

gospodarczej

związane z osobistą opieką nad małym lub chorym
dzieckiem

przedsiębiorcy

będącego

rodzicem

lub

opiekunem może być wykorzystane w całości lub w
częściach, przy czym prawo do zawieszenia wykonywania
działalności gospodarczej z tego tytułu przysługuje na
każde dziecko odrębnie. W przypadku gdy z możliwości
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w
związku z opieką nad dzieckiem korzysta więcej niż jedna
osoba ubezpieczona, wszystkie okresy sumuje się i ich
suma nie może przekroczyć 36 miesięcy.
3. Do

okresu

zawieszenia

wykonywania

działalności

gospodarczej związanej z osobistą opieką nad małym lub
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chorym dzieckiem przedsiębiorcy będącego rodzicem lub
opiekunem zalicza się okresy urlopu wychowawczego
wykorzystane

z

tytułu

opieki

nad

dzieckiem

przed

podjęciem tej działalności.
4. Rozpoczęcie

zawieszenia

wykonywania

działalności

gospodarczej następuje w pierwszym dniu
następującego

po

miesiącu,

w

którym

miesiąca
wniosek

o

zawieszenie został złożony do organu prowadzącego
rejestr

albo

ewidencję

przedsiębiorców,

przedsiębiorca

chyba

że

wnosi

o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
w późniejszym terminie. W takim przypadku początkiem
terminu

zawieszenia

wykonywania

działalności

gospodarczej jest pierwszy dzień miesiąca wskazanego
przez przedsiębiorcę.
5. Wznowienie

wykonywania

działalności

gospodarczej

następuje w terminie określonym we wniosku, o którym
mowa w art. 14b ust. 1, a jeżeli we wniosku nie określono
tego terminu, to pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym wniosek o wznowienie został
złożony do organu prowadzącego rejestr albo ewidencję
przedsiębiorców,

chyba

że

przedsiębiorca

wnosi

o

wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w
późniejszym terminie. W takim przypadku początkiem
terminu

wznowienia

wykonywania

działalności

gospodarczej jest pierwszy dzień miesiąca wskazanego
przez przedsiębiorcę.
6. Jeżeli wykonywanie działalności gospodarczej nie będzie
wznowione w okresie 10 miesięcy od dnia zawieszenia jej
wykonywania

lub

w

okresie

36

miesięcy

od

dnia

zawieszenia jej wykonywania w przypadku rodziców lub
opiekunów sprawujących osobistą opiekę nad małym lub
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chorym dzieckiem, wznowienie wykonywania działalności
gospodarczej następuje po tym okresie z mocy prawa.
7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, wpisu
o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej sąd
dokonuje z urzędu. Wpisy są wolne od opłat sądowych.”;
2) w art. 7:
a) pkt 1-7 otrzymują brzmienie:
„1) w art. 6 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub
pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości
zasiłku macierzyńskiego, z uwzględnieniem art. 6a;”;
2) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Na równi z osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 19, traktuje
się osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu na
zasadzie dobrowolności, które zawiesiły wykonywanie
działalności gospodarczej w związku z osobistą opieką nad
małym lub chorym dzieckiem, zgodnie z przepisami o
swobodzie działalności gospodarczej.”;
3) w art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 i 19 oraz w art. 6a,
podlegają

obowiązkowo

ubezpieczeniom

emerytalnemu

i

rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub
renty
i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń
społecznych.”;
4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Nie

podlegają

ubezpieczeniu

wypadkowemu

bezrobotni

pobierający zasiłek dla bezrobotnych oraz osoby, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20, art. 6a oraz art. 7 i 10.”;

5) w art. 13:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoby prowadzące działalność pozarolniczą – od dnia
rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania
wykonywania

tej

działalności,

z

wyłączeniem

okresu

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym
mowa w przepisach o działalności gospodarczej;”,
b) po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) osoby, o których mowa w art. 6a – w okresie zawieszenia
działalności gospodarczej w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad małym lub chorym dzieckiem”;
6) w art. 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Składki

na

ubezpieczenia

emerytalne

i

rentowe

osób

przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających
zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, oraz osób, o których mowa w art. 6a, finansuje w całości
budżet państwa za pośrednictwem Zakładu.”;
7) w art. 18 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6a, stanowi
kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 9. Składka w nowej
wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego
kwartału.”,
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b) dotychczasowe pkt 2-10 otrzymują oznaczenie odpowiednio pkt 8-16;
3) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720 i Nr 109, poz. 747)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) w pkt 23 po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
w związku z osobistą opieką nad dzieckiem, o której
mowa w przepisach o działalności gospodarczej”,
b) w pkt 24 po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) rezygnacją z zawieszenia wykonywania działalności
gospodarczej w związku z osobistą opieką nad
dzieckiem, o której mowa w przepisach o działalności
gospodarczej”;
2) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dodatek przysługuje także, prowadzącym pozarolniczą
działalność

gospodarczą,

matce,

ojcu,

opiekunowi

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,
którzy,

w

rozumieniu

przepisów

o

działalności

gospodarczej, zawiesili wykonywanie działalności w
związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej
opieki nad dzieckiem, które pozostaje pod ich faktyczną
opieką.”;
4) dotychczasowe art. 15-25 otrzymują oznaczenie odpowiednio art. 16-26;
5) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) w art. 66 w ust. 1 po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:
„32a) osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą w związku
z osobistą opieką nad małym lub chorym dzieckiem zgodnie
z przepisami o działalności gospodarczej, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;””,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 2-6 w brzmieniu:
„2) w art. 69 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Zawieszenie
wyłącza

wykonywania

obowiązku

działalności

ubezpieczenia

gospodarczej

osób,

które

nie

zawiesiły

działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 1b.
1b. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, w okresie
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nadal
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.”;
3) w art. 73 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, powstaje
z dniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
a wygasa z dniem wznowienia tej działalności;”;
4) w art. 81 ust. 8 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, stanowi kwota
odpowiadająca

wysokości

świadczenia

pielęgnacyjnego

przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych;”;
5) w art. 85 po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:
„15a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32a, składkę na
ubezpieczenie

zdrowotne

jako

płatnik

Ubezpieczeń Społecznych.”;
6) w art. 86 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
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oblicza

Zakład

„13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, 32 i 32a, opłaca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;””,
c) dotychczasowe pkt 2-6 otrzymują oznaczenie odpowiednio 7-11;

6) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy dane zawarte w
ewidencji działalności gospodarczej stają się danymi w ewidencji
przedsiębiorców, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r.
o

zasadach

ewidencji

i

identyfikacji

podatników,

płatników

i

przedsiębiorców, a przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności
gospodarczej stają się przedsiębiorcami wpisanymi do ewidencji
przedsiębiorców, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 2.”;
7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 21 ust. 1, są obowiązani przed
upływem 24 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy dokonać
zgłoszenia aktualizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, płatników
i przedsiębiorców celem uzupełnienia danych wymaganych przepisami
tej ustawy.”;
8) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Wnioski o wpis do ewidencji przedsiębiorców, a także zgłoszenia
identyfikacyjne i aktualizacyjne, o których mowa w art. 22, są
zwolnione z opłat.”;
9) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem:
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1) art. 1 pkt 1, 6 i 7 oraz 11 i 12,
2) art. 2,
3) art. 3 pkt 1 i 2,
4) art. 4-6,
5) art. 7 pkt 1-8,
6) art. 8,
7) art. 13-16,
8) art. 18 pkt 1-6,
9) art. 20 i 21 ust. 1,
10) art. 22 i 23
– które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia
ogłoszenia.”.
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