
Biuro Rzecznika 
Malych i Srednich Pradsi~lorc6w 

Do druku nr 41 

I 
W arszawa, 1 0 grudnia 2019 r. 

Pan 
Henryk Kowaltzyk 
Przewodnicz~cy 

Komisji Finansow Publicznych 

Pani 
/ 

MagdaJenii-·Biejat 

Prze~nicz~ca 

~isji Polityki Spolecznej i Rodziny 

Kancelaria Sejmu 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

~c=J f~ ~~~bG~~~ 
nawi~uj'lc do posiedzenia pol~zonych komisji. ktore zaplanowane jest na II grudnia 

2019 r. g. 15.00 zglaszam uwagi do rzl:}dowego projek.'tu ustawy o zmianie ustawy 

o systemie ubezpieczeil spolecznych oraz usta\\')' o Krajowej Administracji Skarbowej ( druk 

nr41),tj.: 

do przepisu art. 1 pkt 3 Projektu: 

Komentowane :::.miany powodujq modiwoH: skorzystania z instytucji .. Jvfalego ZU.'i+ ·· 

tym przedsifbiorcom b?dqcym osobami fizycznymi. ktorzy osiqgn?li przychod z tylulu 

prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej nie wyi"S.:J' niz 120 tys. zl (ohecnie limit 

ten wynosi 30-krotnosi: kwoty minimalnego 11J'1Wgrodzenia obmviqzujqeego w grudniu 

poprzedniego roku). W konsekwem.ji naslfpuje zmiana charakteru pow;~szego wskatnika 

z parametrycznego na zafiksmrany. Niemniej jednak naleiy rozwaiyc docelov.·o znoszenie 

limitu obrotu 120 tys. zl poprzez ustanawianie :=:wifkszonych progow pr:::.ychodm1~vch 
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l1' poszczeg6lnych latach na po::iomie 2020 r. do I 50 tys. 2021 r. do 500 tys. 2023 r. do I min 

:zl i 202-1 r. be:: ogranic=en przychodowych. Taka zmiana po::wolilaby objqi: ., Malym ZUS+ ·· 

tych najmniejs::ych przedsh;biorc6w. k16rzy co prawda osiqgajq wifks::y przychod ale ::e 

w:::glfdU na specyjikf/ swojej d::ialalnosci (mmm tu ::wlaszcza o osobach trudniqcych sif 

hand/em. po.§rednictwem c.::.v innymi) nie pr::eklada sif lo na u:::yskiwany pr:;ez nie doc hod. 

Szacuje si~, ze projektowana zmiana rnoze obj'}c w 2020 r. ok. 320 tys. najmniejszych 

przedsi<:biorc6w, tym niemniej pozostaje jednak jeszcze okolo 950 tysi~cy przedsit;biorc6w. 

kt6rzy nadal b<:d'l placic skladki ,pelnym" ryczahem, mimo ze wi(fkszosc z nich uzyskuje 

miesi~czny doch6d nizszy niz 6 tys. zlotych, a wi(fc niczym (opr6cz tego, ze maj~ 

sredniomiesi~czny przych6d wy'i.szy od 10 tys. zl. miesi~cznie) nie r6:lni'l sit; od tych, kt6rzy 

b~dl} uprawnieni do zaplacenia ZUS od dochodu. Utrzymanie siebie i rodziny oraz inwestycje 

w rozwoj firmy mogl} bye tinansowane wyll}cznie z dochodu, wyzszy od 1 0 tys. zl miesh;cznie 

przych6d nie rna zupelnie na to wplywu. 

Na podstawie wylie zen przedstawionych w pismie Ministra Rozwoju z 9 grudnia 2019 r. 

(kopia w zal.) wiadomo. jakie b~d'l skutki dla Sektora Finans6w Publicznych. 

Stopniowe znoszenie progu przychodowego 

Rok Prog [ W spolczynnik Dodatkowy skutek dla SFP 
przychodowy dochodowy WZ!!ledem scenanusza .... . 
(tys. zl) bazowego (mln zl) 

2020* 120 0.5 -- --- -
2021 150 0.5 -231 
2022 500 I 0,5 -1 199 
2023 1000 0,5 -1 590 
2024 brak 0,5 -1 963 

* Scenariusz bazowy 
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Druga uwaga, ktoq podtrzymuj~f, dotyczy przepisu art. 1 pkt 9 Projektu 

Komentowana regu/a,ja stanowi dostosowanie art. -18c ustawy z dnia 13 paf:d=iernika do 

., Male go ZUS+ ". W tym miejscu warto jednak rozwa::yc czy przepis ten po:a umocowaniem 

dla Zakladu Ubezpieczen Spolecznych do zqdania okre.<:lonych u· nim dokument6w nie powinien 

takte za1-vierai· norm_v gwarancyjnej przed nieu:asadnionym domaganiem :df tych dokwnentow. 

Skora na mocy nowego art. 52aa ustauy z dnia 16/istopada 2016 1'. o Krajowej Administrac.ji 

Skarbowej (art. 2 pkt 2 Pn~jektu) Szef Krajowej AdminislracJi Skarbowej bfdzie zobligmrany 

do i71formowania Zakladu Ubezpieczel1 Spolec=nych o zmianieformy opodatko·wania lub kwoty 

rocznego przychodu lub rocznego dochodu uzyskanego przez podatnika korzystajqcego 

z .. Male go ZUS+ ", S=e.f KAS bfdzie tez na ::qdanie Zakladu Ubezpiec:en Spolecznych 

zobligowany do udoslfpniania takich danych jak kwota przychod6w czy dochody i koszty ich 

UZJ'Skania (art. 52 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej). 

Biorl:}c powyzsze pod uwagcr to w ocenie Rzecznika Malych i Srednich Przedsicrbiorcow 

Z~:!danie, o ktorym mowa w art. 48c ustawy z dnia 13 pazdziemika 1998 r. powinno bye 

ograniczone tylko do uzasadnionych przypadkow, gdy Zaklad Ubezpieczen Spolecznych nie 

jest w stanie pozyskac tych infonnacji samodzielnie lub pozyskane juz infonnacje budzq 

uzasadnione wl:}tpliwosci. Nalei:y przy tym wskazac na przepis art. 28. ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsi(fbiorcow1
, ktory stanowi, ze w toku poslfpOl1'ania organy 1rspoldzialajq 

ze sobq w ::.akresie niezbfdnym do dokladnego lt~vjasnienia stanu faktycznego i prawnego 

sprawy. majqc na wzglfdzie inlere.\· !.poleczny i sluszny interesprzedvi?biorcow oraz sprawnosc 

poslfpowania, przy pomoc_v .frodkow adekwatnych do charakteru. okolicznosci i sfopnia 

zlozonoki spra11:v. 

Natomiast uwaga trzecia dotyczy: przepisu art. 3 Projektu w zwi(Jzku z art. 18c ust. 11 

pkt 6 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych. 

Projekr dotyc=qcy instytucji .,Malego ZUS+ '' w zaproponOlvanym ksztalcie nadal stoi na 

grzmcie wylqczenia mozliwosci km·zystania z tej instytucji przez osob.v. ktore ju::: ustalaly 

1 Dz.U. z2018 r. poz. 646. 
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podstaw~ 11Jlmiaru skladek na ubezpiec:::enia eme1J'1alne i rento-we zgodnie ::: art. 18c ustmFy 

:; dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych przez 36 miesif(l' 

kalendarzo11~Vch w ciqgu ostatnich 60 miesi~cy kalendarzowych prowad::enia po::arolnic::ej 

dzialalnosci gospodarc=ej. 

Ograniczenie takie w opinii Rzecznika Malych i Srednich Przedsi~biorcow nie powinno 

miec miejsca. ,Maly ZUS+" nie powinien miec charakteru kolejnej czasowej ulgi, 

ale stanowic swoisty ,pr6g podatkowy" w systemic ubezpieczen spolecznych os6b fizycznych 

wykonujeJcych dzialalnosc gospodarc:zCJ na mniejs:zCJ skat~. Dlatego tez zasadnym jest 

likwidacja ograniczenia czasowego z korzystania z ,Malego ZUS+" wspomnianego powyzej, 

i wprowadzanie docelowych rozwiCJZail, aby uniknqc sytuacji do kt6rej Pani Minister Jadwiga 

Erriilewicz nawiqzala w jednym z wywiadow, ze wyst~powac moze ,.proces naduzywania juz 

obowiqzujqcego dwuletniego okresu z obnizonq skladkq. Tzn. widzimy, ze po dw6ch latach 

znika nam z systemu ponad 25 procent firm. C~sc z nich wpada do szarej strefy - czyli 

przedsictbiorca si~ wyrejestrowuje i prowadzi to samo, tylko nielegalnie. A cz~sc z nich 

rejestruje dzialalnosc na wujka, dziadka, syna. A zatem w spos6b nielegalny przedluza sobie 

okres niskiego ZUS. Proponowana przez nas mala dzialalnosc gospodarcza adresuje wla5nie 

ten problem. Mamy nadziej~t, ze zobaczymy w systemie firmy, kt6rych dzisiaj ten system nie 

widzi"'2• 

https:/ /tvn24b is. plipien iadze, 79/ em i lewicz-n izsZ\ -zus-dla-ma lej-dzialalnosci-w- !!rudn i u-w
se jmie.795953 .html , dost~p: 10.12.2019. 
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llUlYPOSPOI.ITfi~SIUfl 


