
Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci 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 116, poz. 732) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

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

„a) osob´ fizycznà nieposiadajàcà obywatelstwa
polskiego,”;

2) art. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„Art. 9. Wykonujàc swoje zadania, w szczególno-
Êci w zakresie nadzoru i kontroli, organy
administracji publicznej dzia∏ajà wy∏àcznie
na podstawie i w granicach prawa, z po-
szanowaniem uzasadnionych interesów
przedsi´biorcy.

Art. 10. 1. Przedsi´biorca mo˝e z∏o˝yç do w∏aÊci-
wego organu administracji publicznej
lub paƒstwowej jednostki organizacyj-
nej wniosek o wydanie pisemnej inter-
pretacji co do zakresu i sposobu zasto-
sowania przepisów, z których wynika
obowiàzek Êwiadczenia przez przed-
si´biorc´ daniny publicznej oraz sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne lub
zdrowotne, w jego indywidualnej
sprawie.

2. Wniosek o wydanie interpretacji mo˝e
dotyczyç zaistnia∏ego stanu faktyczne-
go lub zdarzeƒ przysz∏ych.

3. Przedsi´biorca we wniosku o wydanie
interpretacji jest obowiàzany przedsta-
wiç stan faktyczny lub zdarzenie przy-
sz∏e oraz w∏asne stanowisko w spra-
wie.

4. Wniosek o wydanie interpretacji za-
wiera równie˝:

1) firm´ przedsi´biorcy;

2) oznaczenie siedziby i adresu albo
miejsca zamieszkania i adresu
przedsi´biorcy;

3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP);

4) numer w rejestrze przedsi´biorców
w Krajowym Rejestrze Sàdowym
albo w Ewidencji Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej;

5) adres do korespondencji w przy-
padku, gdy jest on inny ni˝ adres
siedziby albo adres zamieszkania
przedsi´biorcy.

5. Udzielenie interpretacji nast´puje
w drodze decyzji, od której przys∏ugu-
je odwo∏anie. Interpretacja zawiera
wskazanie prawid∏owego stanowiska
w sprawie wraz z uzasadnieniem
prawnym oraz pouczeniem o prawie
wniesienia Êrodka zaskar˝enia.

6. Wniosek o wydanie interpretacji pod-
lega op∏acie w wysokoÊci 40 z∏, którà
nale˝y wp∏aciç w terminie 7 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku. W razie nieuisz-
czenia op∏aty w terminie wniosek po-
zostawia si´ bez rozpatrzenia.

7. W przypadku wystàpienia w jednym
wniosku o wydanie interpretacji od-
r´bnych stanów faktycznych lub zda-
rzeƒ przysz∏ych pobiera si´ op∏at´ od
ka˝dego przedstawionego we wniosku
odr´bnego stanu faktycznego lub zda-
rzenia przysz∏ego.

8. Op∏ata, o której mowa w ust. 6 i 7, sta-
nowi odpowiednio dochód bud˝etu
paƒstwa, Narodowego Funduszu
Zdrowia albo jednostki samorzàdu te-
rytorialnego.

9. Op∏at´ od wniosku, o którym mowa
w ust. 1, uiszcza si´ na rachunek orga-
nu administracji publicznej lub paƒ-
stwowej jednostki organizacyjnej,
w∏aÊciwych do wydania interpretacji
albo, je˝eli istnieje taka mo˝liwoÊç,
gotówkà w kasie tego organu lub jed-
nostki.”;
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USTAWA

z dnia 10 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ, ustaw´ z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustaw´ z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sàdowym, ustaw´ z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´ z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
ustaw´ z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza∏towanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów osiàga-
nych przez osoby fizyczne, ustaw´ z dnia 19 listopada
1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug, ustaw´
z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz ustaw´ z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych.



3) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Interpretacj´ wydaje si´ bez zb´dnej
zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝ w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania przez
organ administracji publicznej lub
paƒstwowà jednostk´ organizacyjnà
kompletnego i op∏aconego wniosku.
W razie niewydania interpretacji
w terminie uznaje si´, ˝e w dniu na-
st´pujàcym po dniu, w którym up∏y-
nà∏ termin wydania interpretacji, zo-
sta∏a wydana interpretacja stwierdza-
jàca prawid∏owoÊç stanowiska przed-
si´biorcy przedstawionego we wnios-
ku o wydanie interpretacji.

2. Interpretacja nie jest wià˝àca dla
przedsi´biorcy, jednak˝e przedsi´-
biorca nie mo˝e byç obcià˝ony jaki-
mikolwiek daninami publicznymi,
sankcjami administracyjnymi, finan-
sowymi lub karami w zakresie, w ja-
kim zastosowa∏ si´ do uzyskanej
interpretacji.

3. Interpretacja jest wià˝àca dla orga-
nów administracji publicznej lub paƒ-
stwowych jednostek organizacyjnych
w∏aÊciwych dla przedsi´biorcy i mo˝e
zostaç zmieniona wy∏àcznie w drodze
wznowienia post´powania. Nie zmie-
nia si´ interpretacji, w wyniku której
nastàpi∏y nieodwracalne skutki praw-
ne.

4. Zasady i tryb udzielania interpretacji
przepisów prawa podatkowego regu-
luje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.2)).”;

4) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Organy administracji publicznej sà
obowiàzane do za∏atwiania spraw
przedsi´biorców bez zb´dnej zw∏oki.

2. Organy administracji publicznej nie
mogà odmówiç przyj´cia pism i wnios-
ków niekompletnych ani ˝àdaç jakich-
kolwiek dokumentów, których koniecz-
noÊç przedstawienia lub z∏o˝enia nie
wynika wprost z przepisu prawa.

3. Terminy i tryb uzupe∏niania pism
i wniosków, o których mowa w ust. 2,
oraz terminy za∏atwiania spraw wynika-
jàcych z tych pism i wniosków okreÊ-
lajà odr´bne przepisy.”;

5) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby zagraniczne z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym oraz osoby
zagraniczne z paƒstw nieb´dàcych stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, które mogà korzystaç ze swobody
przedsi´biorczoÊci na podstawie umów za-
wartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà Eu-
ropejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi,
mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏al-
noÊç gospodarczà na takich samych zasa-
dach jak obywatele polscy.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przedsi´biorcy z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym oraz przed-
si´biorcy z paƒstw, które zawar∏y ze Wspól-
notà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkow-
skimi umowy regulujàce swobod´ Êwiad-
czenia us∏ug, mogà czasowo Êwiadczyç
us∏ugi na zasadach okreÊlonych odpowied-
nio w przepisach Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà (Dz. U. z 2004 r.
Nr 90, poz. 864/2) albo w przepisach tych
umów, bez koniecznoÊci uzyskiwania wpi-
su do rejestru przedsi´biorców albo ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, o których
mowa w art. 14.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obywatele innych paƒstw ni˝ wymienione

w ust. 1, którzy:

1) posiadajà w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie si´,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugo-

terminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas

oznaczony udzielone w zwiàzku z oko-
licznoÊcià, 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 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416),

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone, przybywajàce-
mu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub przebywajàcemu na tym
terytorium w celu po∏àczenia z rodzi-
nà, cz∏onkowi 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, e i f,
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745.



e) status uchodêcy,
f) ochron´ uzupe∏niajàcà,
g) zgod´ na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas

oznaczony i pozostajà w zwiàzku ma∏-
˝eƒskim, zawartym z obywatelem pol-
skim zamieszka∏ym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

2) korzystajà w Rzeczypospolitej Polskiej
z ochrony czasowej,

3) posiadajà wa˝nà Kart´ Polaka,

4) sà cz∏onkami rodziny, w rozumieniu art. 2
pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego
terytorium obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej i cz∏onków ich ro-
dzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz
z 2007 r. Nr 120, poz. 818), do∏àczajàcymi
do obywateli paƒstw, o których mowa
w ust. 1, lub przebywajàcymi z nimi

— mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏al-
noÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na takich samych zasadach
jak obywatele polscy.”,

d) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Cz∏onek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach, osób zagranicznych, do których
odnoszà si´ umowy mi´dzynarodowe,
o których mowa w ust. 3, posiadajàcy ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, mo˝e podejmowaç i wykonywaç dzia∏al-
noÊç gospodarczà na takich samych zasa-
dach jak te osoby zagraniczne.

5. Cz∏onek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach — posiadajàcy zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony, udzielone
w zwiàzku z przybywaniem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem
na tym terytorium w celu po∏àczenia z rodzi-
nà — cudzoziemców, którzy posiadajà ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny i wykonujà dzia∏alnoÊç gospodarczà na
podstawie wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej dokonanego na zasadzie wza-
jemnoÊci, mo˝e podejmowaç i wykonywaç
dzia∏alnoÊç gospodarczà w takim samym za-
kresie jak ci cudzoziemcy.”;

6) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Przedsi´biorca niezatrudniajàcy pra-
cowników mo˝e zawiesiç wykonywa-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej na
okres od 1 miesiàca do 24 miesi´cy.

2. W przypadku wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej w formie spó∏ki
cywilnej zawieszenie wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej jest sku-

teczne pod warunkiem jej zawiesze-
nia przez wszystkich wspólników.

3. W okresie zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorca nie mo˝e wykonywaç dzia∏al-
noÊci gospodarczej i osiàgaç bie˝à-
cych przychodów z pozarolniczej
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

4. W okresie zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorca:

1) ma prawo wykonywaç wszelkie
czynnoÊci niezb´dne do zachowa-
nia lub zabezpieczenia êród∏a przy-
chodów;

2) ma prawo przyjmowaç nale˝noÊci
lub obowiàzek regulowaç zobo-
wiàzania, powsta∏e przed datà za-
wieszenia wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej;

3) ma prawo zbywaç w∏asne Êrodki
trwa∏e i wyposa˝enie;

4) ma prawo albo obowiàzek uczest-
niczyç w post´powaniach sàdo-
wych, post´powaniach podatko-
wych i administracyjnych zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊcià gospodarczà
wykonywanà przed zawieszeniem
wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej;

5) wykonuje wszelkie obowiàzki na-
kazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiàgaç przychody finan-
sowe, tak˝e z dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przed zawieszeniem wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;

7) mo˝e zostaç poddany kontroli na
zasadach przewidzianych dla
przedsi´biorców wykonujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà.”;

7) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Przedsi´biorca wprowadzajàcy towar
do obrotu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej jest obowiàzany do za-
mieszczenia na towarze, jego opako-
waniu, etykiecie, instrukcji lub do do-
starczenia w inny, zwyczajowo przyj´ty
sposób, pisemnych informacji w j´zy-
ku polskim:

1) okreÊlajàcych firm´ przedsi´biorcy
i jego adres;

2) umo˝liwiajàcych identyfikacj´ towa-
ru.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy towa-
rów, w stosunku do których odr´bne
przepisy szczegó∏owo regulujà obo-
wiàzki w zakresie oznakowania.
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3. Przepis ust. 1 nie dotyczy Êrodków
spo˝ywczych w rozumieniu rozporzà-
dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycz-
nia 2002 r. ustanawiajàcego ogólne za-
sady i wymagania prawa ˝ywnoÊcio-
wego, powo∏ujàcego Europejski Urzàd
ds. Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci oraz
ustanawiajàcego procedury w zakresie
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci (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 si´ art. 27a i 27b w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Zawieszenie wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej oraz wznowienie
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej nast´puje na wniosek przedsi´-
biorcy z∏o˝ony na piÊmie w∏aÊciwe-
mu organowi ewidencyjnemu,
a w przypadku przedsi´biorców pod-
legajàcych obowiàzkowi wpisu do
Krajowego Rejestru Sàdowego —
w∏aÊciwemu sàdowi rejestrowemu.

2. Okres zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej rozpoczyna
si´ od dnia z∏o˝enia wniosku o wpis
informacji o zawieszeniu wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej i trwa
do dnia z∏o˝enia wniosku o wpis in-
formacji o wznowieniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. W stosunku do zobowiàzaƒ o charak-
terze publicznoprawnym zawieszenie
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wywiera skutki prawne od pierw-
szego dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym przedsi´bior-
ca z∏o˝y∏ wniosek o wpis informacji
o zawieszeniu wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej do ostatniego
dnia miesiàca, w którym przedsi´-
biorca z∏o˝y∏ wniosek o wpis informa-
cji o wznowieniu wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, chyba ˝e prze-
pisy szczególne stanowià inaczej.

Art. 27b. 1. Wniosek o wpis informacji o zawie-
szeniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o którym mowa
w art. 27a ust. 1, z∏o˝ony organowi
ewidencyjnemu, powinien zawieraç
dane wymienione w art. 27 ust. 2
pkt 1—3, 6 i 7 oraz oÊwiadczenie
przedsi´biorcy o niezatrudnianiu pra-
cowników.

2. Wniosek o wpis informacji o wzno-
wieniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o którym mowa
w art. 27a ust. 1, z∏o˝ony organowi
ewidencyjnemu, powinien zawieraç
dane wymienione w art. 27 ust. 2
pkt 1—3, 6 i 7.

3. Przepisy art. 27 ust. 5 zdanie pierwsze
stosuje si´ odpowiednio.

4. Zg∏aszanie informacji o zawieszeniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz o wznowieniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w przypad-
ku przedsi´biorców podlegajàcych
obowiàzkowi wpisu do Krajowego
Rejestru Sàdowego nast´puje na
podstawie przepisów o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym.”;

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 wykreÊlenie
wpisu z ewidencji sà zwolnione z op∏at.”;

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

„7a) informacje o zawieszeniu oraz wznowieniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;”;

11) po art. 31 dodaje si´ art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. Wpis do ewidencji informacji o za-
wieszeniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej polega na wprowadze-
niu do systemu informatycznego da-
nych zawartych w informacji, o której
mowa w art. 27b ust. 1. Wpis jest do-
konany z chwilà zamieszczenia da-
nych w ewidencji.

2. Wpis do ewidencji informacji o wzno-
wieniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej nast´puje przez wykre-
Êlenie z systemu informatycznego in-
formacji o zawieszeniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Wpis jest
dokonany z chwilà wykreÊlenia da-
nych z ewidencji.”;

12) w art. 37:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) niez∏o˝enia wniosku o wpis informacji
o wznowieniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej przed up∏ywem okresu
24 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku
o wpis informacji o zawieszeniu wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Warunkiem wykreÊlenia wpisu do ewi-
dencji w przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 4, jest uprzednie pisemne
wezwanie i wyznaczenie dodatkowego
trzydziestodniowego terminu na z∏o˝enie
wniosku o wpis informacji o wznowieniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej.”;
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13) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Organ ewidencyjny jest obowiàzany
do przekazania, w tym drogà elektro-
nicznà, w terminie 7 dni od dnia wyda-
nia decyzji, informacji o wykreÊleniu
przedsi´biorcy z ewidencji w∏aÊciwe-
mu ze wzgl´du na ostatnie miejsce za-
mieszkania przedsi´biorcy — urz´dowi
statystycznemu i naczelnikowi urz´du
skarbowego oraz oddzia∏owi Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w∏aÊciwe-
mu ze wzgl´du na miejsce wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Do informacji o zawieszeniu albo
wznowieniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Informacja zawiera dane, o których
mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1—3.”;

14) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Przedsi´biorca, którego wykreÊlono
z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej,
mo˝e uzyskaç ponowny wpis do reje-
stru w tym samym zakresie dzia∏alno-
Êci gospodarczej nie wczeÊniej ni˝ po
up∏ywie 3 lat od dnia wydania decyzji,
o której mowa w art. 71 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do przedsi´-
biorcy, który wykonywa∏ dzia∏alnoÊç
gospodarczà bez wpisu do rejestru
dzia∏alnoÊci regulowanej. Nie dotyczy
to sytuacji okreÊlonej w art. 67 ust. 2.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756) w art. 601:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kto b´dàc przedsi´biorcà wprowadza do ob-
rotu towar bez wymaganych oznaczeƒ, pod-
lega karze grzywny.”;

2) uchyla si´ § 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 póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 22c pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sk∏adniki majàtku, które nie sà u˝ywane na
skutek zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej na podstawie przepisów o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo zaprze-
stania dzia∏alnoÊci, w której te sk∏adniki by∏y
u˝ywane; w tym przypadku sk∏adniki te nie
podlegajà amortyzacji od miesiàca nast´pujà-
cego po miesiàcu, w którym zawieszono albo
zaprzestano t´ dzia∏alnoÊç”;

2) w art. 44 dodaje si´ ust. 10—13 w brzmieniu:

„10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, któ-
ry na podstawie przepisów o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej zawiesi∏ wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, jest zwolniony,
w zakresie tej dzia∏alnoÊci, z obowiàzków wy-
nikajàcych z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za
okres obj´ty zawieszeniem.

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, któ-
ry jest wspólnikiem spó∏ki jawnej, spó∏ki part-
nerskiej, spó∏ki komandytowej, spó∏ki koman-
dytowo-akcyjnej, je˝eli spó∏ka zawiesi∏a wy-
konywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na pod-
stawie przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej
dzia∏alnoÊci, z obowiàzków wynikajàcych
z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres ob-
j´ty zawieszeniem.

12. Przepis ust. 11 stosuje si´, je˝eli podatnik b´-
dàcy wspólnikiem spó∏ki nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 7 dni od dnia z∏o˝enia wnios-
ku o wpis informacji o zawieszeniu wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej na podsta-
wie przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej
w∏aÊciwego naczelnika urz´du skarbowego
o okresie zawieszenia wykonywania tej dzia-
∏alnoÊci.

13. Po okresie zawieszenia wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej na podstawie przepisów
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej po-
datnicy, o których mowa w ust. 10 i 11, wp∏a-
cajà zaliczki wed∏ug zasad, o których mowa
w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b.”.
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, 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,
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, Nr 191, poz. 1361
i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623.



Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 16c pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sk∏adniki majàtku, które nie sà u˝ywane na
skutek zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej na podstawie przepisów o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo zaprze-
stania dzia∏alnoÊci, w której te sk∏adniki by∏y
u˝ywane; w tym przypadku sk∏adniki te nie
podlegajà amortyzacji od miesiàca nast´pujà-
cego po miesiàcu, w którym zawieszono albo
zaprzestano t´ dzia∏alnoÊç”;

2) w art. 25 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5d w brzmie-
niu:

„5a. W przypadku zawieszenia wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej na podstawie przepi-
sów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
podatnik jest zwolniony od obowiàzków wy-
nikajàcych z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres obj´ty
zawieszeniem.

5b. Podatnik b´dàcy wspólnikiem spó∏ki jawnej,
spó∏ki komandytowej lub spó∏ki komandyto-
wo-akcyjnej, która zawiesi∏a wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie prze-
pisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, jest zwolniony, w zakresie tej dzia∏alno-
Êci, z obowiàzków wynikajàcych z ust. 1, 1b, 6
i 6a za okres obj´ty zawieszeniem.

5c. Przepisy ust. 5a i 5b stosuje si´, je˝eli podat-
nik nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 7 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku o wpis informacji o za-
wieszeniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na podstawie przepisów o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej zawiadomi w for-
mie pisemnej w∏aÊciwego naczelnika urz´du
skarbowego o okresie zawieszenia wykony-
wania tej dzia∏alnoÊci.

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej na podstawie przepisów

o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej po-
datnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, wp∏a-
cajà zaliczki wed∏ug zasad, o których mowa
w ust. 1—1c, 6 i 6a.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. Wniosek o wpis sàd rejestrowy rozpo-
znaje nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
daty jego z∏o˝enia. Je˝eli rozpoznanie
wniosku wymaga wezwania do usuni´-
cia przeszkody do dokonania wpisu,
wniosek powinien byç rozpoznany
w ciàgu 7 dni od usuni´cia przeszkody
przez wnioskodawc´, co nie uchybia
terminom okreÊlonym w przepisach
szczególnych. Je˝eli rozpoznanie wnios-
ku wymaga wys∏uchania uczestników
post´powania albo przeprowadzenia
rozprawy, nale˝y rozpoznaç go nie póê-
niej ni˝ w ciàgu miesiàca.”;

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

„Art. 20c. 1. Wpis do Rejestru informacji o zawie-
szeniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej polega na wprowadze-
niu do systemu informatycznego
w dziale 6 rejestru przedsi´biorców
danych zawartych w informacji, o któ-
rej mowa w art. 27b ust. 1 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póên. zm.5)). Wpis
do rejestru obejmuje w szczególnoÊci
dat´ rozpocz´cia zawieszenia wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Wpis do Rejestru informacji o wzno-
wieniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej polega na wprowadze-
niu do systemu informatycznego
w dziale 6 rejestru przedsi´biorców
danych zawartych w informacji, o któ-
rej mowa w art. 27b ust. 2 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. Wpis obejmuje
w szczególnoÊci dat´ wznowienia wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Wniosek o wpis informacji o zawiesze-
niu wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz wniosek o wpis informacji
o wznowieniu wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej jest zwolniony
z op∏at sàdowych. Wpisy dokonane
w wyniku rozpoznania takich wnios-
ków nie podlegajà og∏oszeniu w Moni-
torze Sàdowym i Gospodarczym.
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———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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. 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.

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732 i Nr 141, poz. 888.



Art. 20d. W przypadku niez∏o˝enia wniosku
o wpis informacji o wznowieniu wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
przed up∏ywem okresu 24 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia wniosku o wpis informacji
o zawieszeniu wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej, sàd wszczyna post´-
powanie, o którym mowa w art. 24.”;

3) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Wniosek o wpis informacji o zawie-
szeniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz wniosek o wpis in-
formacji o wznowieniu wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, o których
mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alno-
Êci gospodarczej, powinien zawieraç
w szczególnoÊci:

1) firm´ lub nazw´ przedsi´biorcy;

2) oznaczenie formy prawnej prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci;

3) numer NIP;

4) siedzib´ i adres;

5) numer w rejestrze przedsi´bior-
ców.

2. Do wniosku o wpis informacji o za-
wieszeniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorca za∏àcza
oÊwiadczenie o niezatrudnianiu pra-
cowników.”;

4) w art. 44 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:

„4a) informacj´ o zawieszeniu albo wznowieniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;”.

Art. 6. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.6)) w art. 14f § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
podlega op∏acie w wysokoÊci 40 z∏, którà nale˝y
wp∏aciç w terminie 7 dni od dnia z∏o˝enia wnio-
sku.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoby prowadzàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç —
od dnia rozpocz´cia wykonywania dzia∏alnoÊci
do dnia zaprzestania wykonywania tej dzia∏al-
noÊci, z wy∏àczeniem okresu, na który wykony-
wanie dzia∏alnoÊci zosta∏o zawieszone na pod-
stawie przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej;”;

2) po art. 36 dodaje si´ art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe
w okresie zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na podsta-
wie przepisów o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej przez osoby pro-
wadzàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà jest dobrowolne. Przed-
si´biorca w okresie zawieszenia wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
nie op∏aca ubezpieczenia chorobowe-
go i wypadkowego.

2. Zawieszenie wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej wywiera skutki
prawne w zakresie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych od pierwszego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym przedsi´biorca dokona∏ zg∏osze-
nia zawieszenia wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej, do ostatniego
dnia miesiàca, w którym przedsi´-
biorca dokona∏ zg∏oszenia wznowie-
nia wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

3. Za okres zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-
biorca niezatrudniajàcy pracowników
nie ma obowiàzku sk∏adania deklara-
cji rozliczeniowej oraz op∏acania sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne prze-
widzianych w niniejszej ustawie.

4. Wznowienie wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej nie wymaga ponow-
nego zg∏oszenia do ubezpieczenia.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zry-
cza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
Nr 144, poz. 930, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 21 po ust. 1c dodaje si´ ust. 1d—1i
w brzmieniu:
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———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz
z 2008 r. Nr 118, poz. 745.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394 i Nr 67,
poz. 411.

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 183,
poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588.



„1d. Podatnik, który na podstawie przepisów
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej za-
wiesi∏ wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, jest zwolniony, w zakresie tej dzia∏alno-
Êci, z obowiàzków wynikajàcych z ust. 1
lub 1a za okres obj´ty zawieszeniem.

1e. Podatnik b´dàcy osobà fizycznà, który jest
wspólnikiem spó∏ki jawnej, je˝eli spó∏ka za-
wiesi∏a wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na podstawie przepisów o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, jest zwol-
niony, w zakresie tej dzia∏alnoÊci, z obo-
wiàzków wynikajàcych z ust. 1 lub 1a za
okres obj´ty zawieszeniem.

1f. Przepis ust. 1e stosuje si´, je˝eli podatnik
b´dàcy wspólnikiem spó∏ki jawnej, nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem 7 dni od dnia
z∏o˝enia wniosku o wpis informacji o za-
wieszeniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej na podstawie przepisów
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, za-
wiadomi w formie pisemnej w∏aÊciwego
naczelnika urz´du skarbowego o okresie
zawieszenia wykonywania tej dzia∏alnoÊci.

1g. Rycza∏t od przychodów ewidencjonowa-
nych dotyczàcy okresu zawieszenia, o któ-
rym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku
podatkowym, podatnik jest obowiàzany
obliczyç i wp∏aciç na rachunek urz´du skar-
bowego, którym kieruje w∏aÊciwy naczel-
nik urz´du skarbowego, po wznowieniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w terminie:

1) do 20 dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym wznowiono wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej —
w przypadku podatników, o których mo-
wa w ust. 1;

2) do 20 dnia miesiàca nast´pujàcego po
kwartale, w którym wznowiono wykony-
wanie dzia∏alnoÊci gospodarczej —
w przypadku podatników, o których mo-
wa w ust. 1a.

1h. Je˝eli wznowienie wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej nast´puje w ostatnim
miesiàcu roku podatkowego, rycza∏t od
przychodów ewidencjonowanych dotyczà-
cy okresu zawieszenia, o którym mowa
w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym,
podatnik jest obowiàzany obliczyç i wp∏a-
ciç na rachunek urz´du skarbowego, któ-
rym kieruje w∏aÊciwy naczelnik urz´du
skarbowego, w terminie, o którym mowa
w ust. 2. W tym samym terminie rycza∏t od
przychodów ewidencjonowanych sà obo-
wiàzani obliczyç i wp∏aciç na rachunek
urz´du skarbowego, którym kieruje w∏aÊci-
wy naczelnik urz´du skarbowego, podatni-
cy, o których mowa w ust. 1a, je˝eli wzno-
wienie wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej nast´puje w ostatnim kwartale ro-
ku podatkowego.

1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej nast´puje
w roku nast´pujàcym po roku podatko-
wym, w którym rozpocz´to zawieszenie, ry-
cza∏t od przychodów ewidencjonowanych:
1) przypadajàcy za okres zawieszenia w ro-

ku podatkowym, w którym zawieszenie
rozpocz´to, podatnik jest obowiàzany
obliczyç i wp∏aciç w terminie, o którym
mowa w ust. 2;

2) przypadajàcy za okres zawieszenia w roku
podatkowym, w którym wznowiono wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, podat-
nik jest obowiàzany obliczyç i wp∏aciç na
zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej nast´puje
w roku nast´pujàcym dwa lata po roku po-
datkowym, w którym rozpocz´to zawiesze-
nie, rycza∏t od przychodów ewidencjono-
wanych:
1) przypadajàcy za okres zawieszenia w ro-

ku podatkowym, w którym zawieszenie
rozpocz´to, podatnik jest obowiàzany
obliczyç i wp∏aciç w terminie, o którym
mowa w ust. 2;

2) przypadajàcy za okres zawieszenia w ro-
ku podatkowym nast´pujàcym po roku,
w którym zawieszenie rozpocz´to, podat-
nik jest obowiàzany obliczyç i wp∏aciç
w terminie, o którym mowa w ust. 2;

3) przypadajàcy za okres zawieszenia w roku
podatkowym, w którym wznowiono wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, podat-
nik jest obowiàzany obliczyç i wp∏aciç na
zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h.”;

2) w art. 34 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W przypadku zawieszenia wykonywania dzia-

∏alnoÊci gospodarczej na podstawie przepisów
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej nie po-
biera si´ podatku op∏acanego w formie karty
podatkowej za ca∏y okres zawieszenia w wyso-
koÊci 1/30 miesi´cznej nale˝noÊci za ka˝dy
dzieƒ zawieszenia.

4. Do podatników, którzy na podstawie przepi-
sów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej za-
wiesili wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, w okresie obj´tym zawieszeniem, nie ma-
jà zastosowania przepisy ust. 1 i 2.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
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9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 91,
poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043.



1) po art. 7b dodaje si´ art. 7ba w brzmieniu:

„Art. 7ba. 1. Wpisowi do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej podlega informacja
o zawieszeniu wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej oraz o wznowie-
niu wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej.

2. Przedsi´biorca, który zamierza za-
wiesiç wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, jest obowiàzany dokonaç zg∏o-
szenia do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej informacji o zawiesze-
niu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

3. Przedsi´biorca, który zamierza wzno-
wiç wykonywanie zawieszonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej jest obowiàza-
ny dokonaç zg∏oszenia do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej informacji
o wznowieniu wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

4. Zg∏oszenie informacji o zawieszeniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej powinno zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorcy oraz je-
go numer ewidencyjny PESEL,
o ile taki posiada;

2) oznaczenie miejsca zamieszkania
i adres przedsi´biorcy;

3) wskazanie okresu, na jaki nast´pu-
je zawieszenie wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

5. Do zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 4, przedsi´biorca do∏àcza
oÊwiadczenie o niezatrudnianiu pra-
cowników.

6. Zg∏oszenie informacji o wznowieniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej powinno zawieraç dane, o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.

7. Zg∏oszenie informacji o zawieszeniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej oraz informacji o wznowieniu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej jest zwolnione z op∏at.”;

2) w art. 7e:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) niezg∏oszenia informacji o wznowieniu wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przed
up∏ywem okresu 24 miesi´cy od dnia zg∏o-
szenia informacji o zawieszeniu wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunkiem wykreÊlenia wpisu do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest uprzed-
nie pisemne wezwanie i wyznaczenie do-
datkowego trzydziestodniowego terminu
na dokonanie zg∏oszenia informacji
o wznowieniu wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên.
zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, w przy-
padku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15,
b´dàcy osobà fizycznà nie wykonywa∏ czynno-
Êci podlegajàcych opodatkowaniu co najmniej
przez 10 miesi´cy. Nie dotyczy to podatników,
którzy zawiesili wykonywanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej na podstawie przepisów o swo-
bodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

2) w art. 99 po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmie-
niu:

„7a. W przypadku zawieszenia wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej na podstawie przepi-
sów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
podatnicy nie majà obowiàzku sk∏adania de-
klaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okre-
sy rozliczeniowe, których to zawieszenie do-
tyczy.

7b. Zwolnienie z obowiàzku sk∏adania deklaracji
podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie
dotyczy:

1) podatników zarejestrowanych jako podat-
nicy VAT UE zgodnie z art. 97;

2) podatników dokonujàcych wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia towarów;

3) podatników dokonujàcych importu us∏ug
lub nabywajàcych towary — w zakresie
których sà podatnikiem;

4) okresów rozliczeniowych, w których zawie-
szenie wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej nie dotyczy∏o pe∏nego okresu rozli-
czeniowego;

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik
jest obowiàzany do rozliczenia podatku
z tytu∏u wykonywania czynnoÊci podlega-
jàcych opodatkowaniu oraz za które jest
obowiàzany dokonaç korekty podatku nali-
czonego.”;
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10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382 oraz
z 2008 r. Nr 74, poz. 444 i Nr 130, poz. 826.



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

„3. W zakresie us∏ug, o których mowa w ust. 1,
opodatkowanych w formie rycza∏tu podatnik
sk∏ada w terminie, o którym mowa w art. 99
ust. 1, skróconà deklaracj´ podatkowà. Przepi-
sy art. 99 ust. 7a i 7b stosuje si´ odpowied-
nio.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r.
Nr 225, poz. 1636) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 23—45, które wchodzà w ˝ycie z dniem
31 marca 2009 r.”;

2) w art. 66 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 7—7i, które tracà moc z dniem 30 marca
2009 r.”;

3) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorc´ wpisanego do ewidencji dzia-
∏alnoÊci gospodarczej przed dniem 31 marca
2009 r. organ ewidencyjny wpisuje z urz´du do
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozu-
mieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej.”;

4) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawy wszcz´te na podstawie zg∏oszenia
przedsi´biorcy o dokonanie wpisu do ewiden-
cji dzia∏alnoÊci gospodarczej i niezakoƒczone
przed dniem 31 marca 2009 r. organ ewiden-
cyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

5) w art. 90 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 23 pkt 2, art. 69 i art. 70, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 31 marca 2009 r.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmie-
nie:
„c) osobami prowadzàcymi dzia∏alnoÊç pozarolni-

czà lub osobami z nimi wspó∏pracujàcymi,
z wy∏àczeniem osób, które zawiesi∏y wykony-
wanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie
przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,”;

2) w art. 69 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do ubezpieczenia zdrowotnego osób, które

na podstawie przepisów o swobodzie dzia∏al-
noÊci gospodarczej zawiesi∏y wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, stosuje si´ odpo-
wiednio art. 68.”.

Art. 13. 1. Post´powania prowadzone przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w sprawach wymiaru sk∏a-
dek na ubezpieczenia spo∏eczne z tytu∏u prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, które w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy toczà si´ w zwiàzku ze zg∏osze-
niem przez przedsi´biorc´ czasowego zaprzestania
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, ulegajà
umorzeniu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, w sytuacji gdy
przedsi´biorca, który zg∏osi∏ czasowe zaprzestanie wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, faktycznie jà
wykonywa∏.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 45 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 8—13, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 31 marca 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, 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 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52,
poz. 305 i Nr 70, poz. 416.


