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30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 30 marca 2018, poz. 646), która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa jest jednym z elementów
reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez
nich działalności gospodarczej określonej jako tzw. konstytucja dla biznesu.
Ulga w ZUS-ie
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz
pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60. miesięcy od dnia jej
zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym
wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące
w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy nie podlega
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (tj. ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
wypadkowe i chorobowe). Okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu faktycznego
rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie
gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności
gospodarczej. Jednocześnie brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez
przedsiębiorcę przez okres korzystania z powyższej ulgi (tzw. „ulga na start”) spowoduje brak
prawa do świadczeń za ten okres w przyszłości.
Powyższa nowa regulacja nie likwiduje możliwości zmniejszenia podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24. miesięcy
kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do kwoty 30%
kwoty minimalnego wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w art. 18a ustawy z dnia z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - tzw. „mały ZUS”.
Przedsiębiorca, który np. nie chce ryzykować nieotrzymania zasiłku chorobowego na
początkowym etapie działalności, może zrezygnować z ulgi na start i powinien złożyć
wniosek o objęcie go ubezpieczeniami społecznymi. Mały ZUS ma również zastosowanie do

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po
upływie okresu korzystania z ulgi na start.
Co warto podkreślić ulga na start nie odnosi się do składek na ubezpieczenie zdrowotne, do
zapłaty których przedsiębiorca zobligowany jest niezależnie od tego czy skorzysta z
przewidzianej w Prawie przedsiębiorców - ulgi na start czy z wynikającego z ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych - małego ZUSu.
Wprowadzenie działalności nierejestrowanej
W myśl nowej ustawy za działalność gospodarczą nie będzie uznawana działalność
nieewidencjonowana, o której mowa w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, czyli działalność
wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza
w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w okresie
ostatnich 60. miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W 2018 roku 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1050 złotych, a jako przychód należny rozumie
się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości
zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Działalność nieewidencjonowana nie będzie podlegać wpisowi do CEIDG, jak również nie
podlega składkom na ubezpieczenie społeczne. Za działalność taką w żądnym wypadku nie
będzie można uznać działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.
Rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy
Nowe przepisy wprowadziły reguły, zgodnie z którymi jeżeli przedmiotem postępowania przed
organem władzy publicznej jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub
odebranie uprawnienia, zarówno niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego
(art. 10 ust 2 ustawy) jak i co do treści normy prawnej (art. 11 ust 1 ustawy), organy władzy
publicznej powinny rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy. Od reguł tych ustawodawca
przewidział jednak szereg wyjątków, w szczególności w przypadku wystąpienia spornych
interesów stron albo interesów osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni
wpływ lub przez wzgląd na ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa.
Co nie jest zakazane…
… jest dozwolone, zgodnie z brzmieniem art. 8 Prawa przedsiębiorców, który stanowi wprost,
iż przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których
zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być zobowiązany do określonego zachowania
tylko na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy Prawo
przedsiębiorców reguła ta ma zastosowanie do obywateli i tworzonych przez nich jednostek
organizacyjnych, a nie dotyczy państwa czy tworzonych przez państwo podmiotów
publicznych.

