
JESTEŚ PRACOWNIKIEM  
CZY NIEZALEŻNYM  
PODMIOTEM GOSPODARCZYM?  
Czasami pracodawca który nie rozumie prawa pracowniczego lub chce ominąć prawo 
lub zobowiązania podatkowe, może nieprawidłowo zakwalifikować pracownika jako 
niezależnego kontraktora. 
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  Jaka jest różnica między "pracownikiem" 
i "niezależnym podmiotem"?

Jeśli jesteś pracownikiem, zarówno Ty jak i pracodawca płaci 
podatek  Social Security i Medicare  od Twoich zarobków. Kwoty 
te są wykazane  na formularzu W-2 i na Twoim czeku który 
jest  pomniejszony o powyższe podatki. Jednakże, jeśli jesteś 
niezależnym wykonawcą lub pracujesz na własny rachunek, 
jesteś zobowiązany do opłaty  wszystkich podatków Social 
Security i Medicare (tzw. podatek od samozatrudnienia). 
Powyższe podatki sa płacone dodatkowo, oprócz federalnego 
podatku od dochodu. Za 2011 i 2012 podatek na Social Security 
i Medicare wynosił 13.3% zysku netto,  otrzymanego z całej 
pracy lub działalności gospodarczej.

  Skąd wiem że jestem niezależnym 
podmiotem?

Generalnie  pracodawca traktuje Cię jako niezależny podmiot 
jeżeli  daje  Ci formularz 1099-Misc aby pokazać Twoje zarobki 
(zamiast formularza W-2). Podobnie, jeśli Twoja płaca jest  w 
gotówce i podatki nie są potrącane z tych płatności,uważa się 
że jesteś   niezależnym  wykonawcą. Jeśli nie jesteś pewien 
czy  jesteś niezależnym  wykonawcą, zadaj sobie następujące 
pytania
 •   Ustalasz własne godziny czy  jesteś zobowiązany do 

wstawienia sie  do pracy w tym samym czasie każdego 
dnia? 

 •  Przynosisz  własne narzędzia i sprzęt do miejsca pracy? 
 •  Ty decydujesz jak wykonać zadanie lub projekt,   

czy pracodawca kontroluje  miejsce pracy i wykonania?

Im więcej masz  kontroli w ustalaniu  godziny pracy i sposobu 
wykonywania pracy, tym bardziej prawdopodobne  że jesteś 
niezależnym wykonawcą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz 
IRS publikację 1779. 

  Jakie są moje obowiązki podatkowe jako  
niezależny podmiot gospodarczy?

Jeśli masz więcej niż 400 dolarów netto przychodu z 
samozatrudnienia  (przychód otrzymany  jako niezależny  

wykonawca), musisz złożyć federalne zeznanie podatkowe  i 

zgłosić swoje dochody. 

 •   Przykład:  Prowadzisz przedszkole w domu. Otrzymałeś 

5000 dolarów płatności od rodziców za opiekę na dziećmi, 

podczas gdy rodzice pracowali. Wydałeś 3000 dolarów w 

żywność, zabawki, pieluchy i inne produkty dla dzieci. Twoje 

netto dochód za samozatrudnienie jest 2000 dolarów ($5000 

płatności otrzymanych, minus 3000 dolarów wydatków na 

opiekę nad dziećmi). W tym wypadku jesteś zobowiązany do 

zlożenia  federalnego zeznania podatkowego. 

Jeśli myślisz, że będziesz  winien 1000 $ lub więcej podatku 
dochodowego wynikające z  samozatrudnienie , musisz  uiścić 
szacunkowe płatności kwartalne  na rzecz zobowiązań 
podatkowych. Nawet jeśli nie jesteś upoważniony do 
legalnej  pracy w Stanach Zjednoczonych, wymaga się aby 
uiścić  szacunkowe, kwartalne płatności na rzecz zobowiązań 
podatkowych. Te szacunkowe płatności  zapobiegną 
nagromadzeniu się dużych zobowiązań podatkowych na koniec 

roku.

  •   Możesz uniknąć szacunkowych  płatności  jeśli masz 

dodatkową pracę i masz wystarczająco dużo podatków  

potrącanych  z pensji  na pokrycie wszystkich zobowiązań 

podatkowych na koniec roku.  Forma IRS 1040-ES 

umożliwia ustalenie szacunkowej kwoty płatności 

kwartalnych.  

  •    Musisz mieć numer Social Security  lub  numer  ITIN, aby 

dokonć szacunkowej płatności. Jeśli nie jesteś uprawniony 

do numeru Social Security , należy wypełnić  formularz IRS  

W-7 aby ubiegać się o numer  ITIN i dołączyć wniosek do 

federalnego rozliczenia podatkowego. Aby uzyskać więcej 

informacji, należy skontaktować się z IRS.



  Jakie documenty  powinny być  
zachowane?

Jest  bardzo ważne aby zachować dokładną ewidencję 
i śledzić swoje dochody i wydatki , szczególnie jeśli 
są wypłacane w gotówce. Jeśli jesteś niezależnym 
wykonawcą powinieneś  trzymywać dowódy wszystkich 
płatności otrzymanych  za swoją pracę, w szczególności  
wszelkich płatności gotówkowych. Rozważ  nabycie  
notatnika. Z  każdą płatnością zanotuj następujące 
informacje:

 • Data zapłaty

 • Kwota zapłaty

 •,Osoba lub podmiot uiszczający zapłatę

 • Krótki opis pracy jaką wykonaliśmy.

Jeśli wpłacisz kwotę wynagrodzenia  na konto bankowe, 
pamiętaj aby zachować kopie Twoich wyciągów 
bankowych. Należy również zachować dowód nabycia  
wszelkich przedmiotów które zostały zakupione w celu 
wykonywania pracy. Dzięki temu będzie można odliczyć 
te przedmioty  jako koszty uzyskania przychodu przy 
składaniu zeznania podatkowego. Nawyk skrupulatnego 
prowadzenia ksiażki przydodów i kosztów  zabezpieczy 
Cię  od wykorzystywania przez pracodawców i może się 
przydać podczas audytu lub sporu z IRS.

  Nie sądzę że jestem niezależnym 
podmiotem ale mój pracodawca 
traktuje mnie jak niezależny podmiot. 
Co teraz?

Po pierwsze: Upewnij się że powinieneś  być 
klasyfikowany jako pracownik, a nie jako niezależny 
wykonawca. Skontaktuj się z Linią Pomocy „ Kliniki 
podatku” w sprawie dalszej pomocy.

Po drugie: Wypełnij  formularz  IRS SS-8 i zapytaj 
IRS o zdanie na temat Twojego statusu.IRS następnie 
skontaktuje się z Twoim pracodawcą z pytaniami o Twoją 
pracę i zdecyduje o czy powinieneś być zakwalifikowany 
jako pracownik.

Centrum Postępu Gospodarczego (CEP) pomaga 
osobom i rodzinom o niskich dochodach  przenieść 
się z niepewności finansowej do bezpieczeństwa 
finansowego. www.economicprogress.org

„Klinika podatkowa” (LITC),  związana z Centrum Postępu 
Gospodarczego,  jest niedochodową organizacją pomagajacą 
osobom o  niskich dochodach i jest  częściowo finansowana 
z dotacji  Urzędu Skarbowego. Jednakże „Klinika podatkowa” 
i jej pracownicy nie są powiązani z IRS, Illinois Department 
of Revenue  lub jakąkolwiek inną grupą. Decyzja podatnika 
do skorzystania z usług „Kliniki podatkowej” nie wpłynie na 
prawa podatnika przed IRS lub IDOR.  Zgodnie z United 
States Treasury Department Regulations określonych 
w  Circular 230 , żadna porada podatkowa  zawarta  w 
niniejszym komunikacie, ani w załącznikach , nie jest 
przeznaczona ani  napisana aby służyć osobom  lub podmiot 
w celu (i) unikania kar nałożonych w Internal Revenue Code 
lub (ii) promowania, marketingu lub polecanie osoby  trzeciej  
w sprawach dotyczących podatków.
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Linia pomocy  
„Kliniki podatkowej”: 
(312) 630-0241
taxclinic@economicprogress.org


