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W nawiązaniu do przekazanego w ramach konsu|tacji społecznych projektu
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który uchwałą
z dnia 11 lipca 2008 roku (znak: BK-020-398(2)08) Senat Rzeczpospolitej Polskiej
wniósł do Sejmu RP, upzejmie pzekazuję następujące uwagi ogó|nopo|skiego
Porozumienia Związk5w Zawodowych.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych z 2006 roku
miała za zadanie ograniczyć pato|ogie zltiązane z funkcjonowaniem instytucji
samozatrudnienia. Nakłanianie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do
rozpoczęcia działa|ności gospódarczej i świadczeń na rzecz pracodawcy jest
powszechne.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 199'l r. o podatku
dochodowym od osób flzycznych (Dz' U. z 2000 r. Nr 14, poz. 175zpóźn, zm.),
jeŹe|i podatnik, który wybrał moż|iwośc płacenia podatku według jedno|itej stawki
wynoszqcej 19 % podstawy obliczania podatku uzyska z działa|ności gospodarczej
prowadzonej samodzie|nie |ub z tytułu prawa do udzialtu z zysku spolki niemającej
osobowości prawnej przychody ze Świadczenia usług na zecz byłego |ub obecnego
pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze
wspó|ników Wykonyvvał w roku popzedzającym rok podatkowy |ub wykonywałby |ub
wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spoldzielczego
stosunku pracy, to traci on w roku podatkowym prawo do opodatkowania w ten
korzystny d|a niego sposób i jest obowiązany do wpłacenia za|iczek od dochodu
osiągniętego od początku roku' ob|iczonych pzy zastosowaniu ska|i podatkowej na
zasadach ogólnych.
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|stotą zapisów zaproponowanych w pro'jekcie ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych jest częściowe zniesienie pzepisu
ograniczajqcego moż|iwość płacenia tym przedsiębiorcom podatku według jedno|itej
stawki wynoszącej 19 % podstawy ob|iczania podatku' którzy świadczą usługi na
rzecz byłego pracodawcy.

oPZZ stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu zmian zaproponowanych
w powyższym projekcie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Reforma instytucji samozatrudnienia, jaką przedstawiono w projekcie, spowoduje
|ikwidację narzędzia eliminacji przypadków nieuczciwego i niezgodnego z prawem
omijania przepisów prawa pracy (fałszywego samozatrudnienia) i nieuprawnionego
korzystania z moŻ|iwości płacenia podatku według jedno|itej stawki Wynoszące'i 19 %
podstawy obliczania podatku, Zmiana ustawy nie zrea|izĄe zamierzeń ustawodawcy
sformutowanych w ocenie skutków regulacji, nie spowoduje zwiększenia stosowania
e|astycznych form zatrudnienia, zwiększy jedynie ryzyko vlykorzystywania instytucji
samozatrudnienia d|a omUania przepisów prawa pracy i uszczup|ania wpywów
podatkowych do budŻetu państvva.

W projekcie ustawy nie zna|azły się argumenty związane ze zmianą sytuacji
na rynku pracy, które uzasadniałyby zaproponowaną nowe|izację ustawy' Według
oPZZ obecna sytuacja na rynku pracy nie jest korzystna d|a pracowników
a proponowana zmiana ustawy negatywnie wpłynie na rynek pracy.

oPzZ zaLNvaza, Że sporządzone do projektu ustawy uzasadnienie
niedostatecznie tłumaczy potrzebę zmiany ań. 9a w zaproponowanej formie. Powód
nowe|izowania ustawy wynikający z obowiązywania ań. 5b ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, który kształtuje pojęcie działa|ności gospodarczej
wydaje się niepzekonująco udowodniony. Nie podano bowiem, w jaki konkretny
sposób ta forma definicji działalności gospodarczej ma skutecznie e|iminować
omijanie pzepisów w zakresie . opodatkowania stawką ,19%. Projektodawcy nie
przedstawiIi także przesłanek wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie
opodatkowania właśnie teraz, skoro obecna forma zapisu ań. 9a i ań. 5b funkcjonuje
od 1 stycznia 2007 roku i nie pojawiły się z tego tytułu prob|emy natury praktycznej.
W uzasadnieniu nie oszacowano także skutków finansowych zaproponowanej
nowe|izacji d|a budżetu państwa.

Dane Państwowej Inspekcji Pracy, jakie instytucja ta zbiera corocznie,
wskazują na zwiększający się prob|em kształtowania się prawidłowych relacji
pracodawca . pracownik' Z prowadzonych przez inspektorów pracy ana|iz wynika, że
w przeważających przypadkach. gdy powinna być zawierana umowa o pracę, stosuje
się umowy cywi|noprawne, zdając sobie sprawę z bezprawności czynu i kierując się
chęcią uniknięcia kosztów i odpowiedziaIności związanej z zatrudnieniem
pracownika.

Dzięki wnioskom inspektorów pracy o przekwaIifikowanie umów oraz
o zaprzestanie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach isinienia między
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stronami re|acji znamionujących stosunek pracy w większości przypadków
doprowadzono do przywrócenia stanu zgodnego z obowiqzującymi przepisami
prawa. Umowa opańa o zasadę swobody umów powinna zawsze odzwierciedlać
faktyczne pańnerstwo stron w kształtowaniu łączącego je stosunku prawnego i nie
moŹe zasłaniać wykorzystywania położenia pracownika wynikającego
z nierównowagi pozycji stron oraz w konsekwencji prowadzic do uszczup|enia praw
pracowniczych. W rezu|tacie pracownicy czują mniejszą pewność zatrudnienia
a pracodawcy trudności ze zna|ezieniem fachowców Na|eŹy zatem ograniczać ska|ę
samozatrudnienia i |iczbę czasowych kontraktów na rzecz umów na czas
nieokreś|ony. Zabezpieczy to elementarne prawa pracownika oraz uczyni jego byt
bardziej stabilnym.

W opinii OPZZ, w okresie kryzysu gospodarczego spowodowanego
światowym kryzysem na rynkach finansowych, tendencja do wykorzystywania
instytucji samozatrudnienia do ksztaftowania re|acji z pracownikami będzie się
zwiększać. Ze względu na obawy pracowników przed utratą żródła utrzymania będą
oni godziÓ się na forma|ną zmianę zasad wspolpracy z dotychczasowym
pracodawcą zwłaszcza w reg i onach zagr ozony ch największym bezrobociem.

Tym samym, OPZZ nie znajduje uzasadnienia wprowadzenia zmian
zaproponowanych w powyższym projekcie ustawy. Racjonalny ustawodawca
powinien w taki sposób kształtowaó regu|acje prawne związane z świadczeniem
pracy, aby chroniÓ pracowników przed zagrożeniami i stworzyĆ takich uregulowania,
które z|ikwidują przyczynę pato|ogii zwiqzanych z samozatrudnieniem. Prawodawca
powinien propagowaĆ dobre praktyki i zwyczaje w zakresie stosunku pracy.

W opinii oPZZ przepis, który ustawodawca zamierza znowe|izować nie
ogranicza swobody działa|ności gospodarczej. Pracodawcy mogą ukształtować
świadczenie pracy odpowiadające zapotrzebowaniu działalności gospodarczej firmy
korzystając z form dostępnych w kodeksie pracy jednocześnie gwarantując
pracownikowi na|eżną mu ochronę prawną

Wobec powyzszego, OPZZ wnioskuje o ponowną analizę projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób flzycznych aułaszcza w
kontekście ochrony prawidłowości stosunków pracy w czasie kryzysu
gospodarczego.
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