
 

 

 
 

KOMUNIKAT 

 

Nawiązując do dzisiejszego artykułu dziennika "Fakt", dotyczącego sytuacji osób "samozatrudnionych", Ministerstwo 
Finansów informuje, że celem przyjętej przez Sejm w dniu 16 listopada 2006 r. modyfikacji definicji pozarolniczej 
działalności gospodarczej jest wykluczenie sytuacji, w których pracodawcy zmuszaliby pracowników do zakładania 
działalności gospodarczej jedynie ze względu na chęć obniżenia kosztów pracy, pomimo, że w rzeczywistości 
charakter świadczonej pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy nie uległ zmianie.  

Przyjęta nowelizacja nie odbiera możliwości wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadzie tzw. 
samozatrudnienia. Tym samym osoby "samozatrudnione" nadal będą mogły dla dochodów z działalności 
gospodarczej wybrać opodatkowanie według 19% stawki podatku. Osoby te mogą jednak utracić prawo do 
opodatkowania ww. stawką, jeżeli z tytułu tej działalności uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego 
lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom, które w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok 
podatkowy wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.  
Nie są to jednak regulacje "nowe" - obowiązują od momentu włączenia do systemu podatkowego, opodatkowania 
według 19% stawki podatku tj. od 1 stycznia 2004 r.  
Należy podkreślić, że omawiana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych modyfikuje 
definicję pozarolniczej działalności gospodarczej wyłączając z jej zakresu przedmiotowego czynności, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 
1)      odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem 
odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 
2)      są one wykonywane pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te 
czynności,  
3)      wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. 
Samo tylko wykonywanie czynności pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te 
czynności, nie jest przesłanką wystarczającą do utraty statusu przedsiębiorcy. Do stwierdzenia, że podatnik 
świadczący usługi na zasadzie samozatrudnienia nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu 
ustawy konieczne jest wystąpienie łącznie wszystkich przesłanek określonych w pkt od 1 do 3. 
Podatnik musi zatem równocześnie z wykonywaniem czynności pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez zlecającego te czynności, m. in. nie ponosić ryzyka związanego z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.  
Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność (w tym również osoba 
samozatrudniona) prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Ryzyko gospodarcze, jakie wiąże się z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, jest jednak innym ryzykiem od ryzyka, jakie ponosi pracownik w ramach 
stosunku pracy. Ryzyko gospodarcze związane z działalnością gospodarczą to np. ryzyko inwestycyjne czyli 
prawdopodobieństwo nieuzyskania przewidywanych (względnie oczekiwanych) wyników ekonomiczno-finansowych 
związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem. Występowanie ryzyka gospodarczego jest 
konsekwencją istniejącej w gospodarce rynkowej wolności gospodarczej oraz szerokiego zakresu swobód, jakie ona 
ze sobą pociąga.  
W ramach stosunku pracy natomiast, pracownik, jeśli wykonywał starannie swoje obowiązki, ma prawo do 
wynagrodzenia, chociażby rezultat pracy był nieudany, a zatem nie ponosi ryzyka gospodarczego. W takiej sytuacji 
ryzyko gospodarcze ponosi zawsze pracodawca. 
Osoba samozatrudniona utraci status przedsiębiorcy dopiero w sytuacji, gdy odpowiedzialność wobec osób trzecich 
za rezultat czynności oraz ich wykonywanie, ponosi zlecający, są one wykonywane pod kierownictwem, oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, a dodatkowo osoba samozatrudniona nie ponosi 
ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
Jednocześnie przykład omawianej publikacji wskazuje, że często mamy do czynienia z nierzetelnym 
relacjonowaniem kwestii istotnych dla podatników oraz bezpodstawnymi atakami wobec wicepremier Zyty 
Gilowskiej. 
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