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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  

oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(druk nr 150) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa zmienia zasady dokonywania płatności związanych z wykonywaną 

działalnością gospodarczą.  

Po pierwsze, ustawa – w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej –

zmniejsza limit wartości transakcji, w ramach których dokonywane płatności powinny 

odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego (zgodnie z dotychczasowymi 

przepisami rachunku bankowego). Obecnie limit wynosi równowartość 15.000 euro. Limit 

zakładany nowelizacją to 15.000 zł.  

Po drugie, ustawa – w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przewiduje możliwość zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodów tylko tej części dokonanych płatności, które (w ramach 

transakcji przekraczających limit z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) dokonane 

zostały za pośrednictwem rachunku płatniczego.  

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowy limit wartości transakcji dotyczyć ma 

transakcji zawartych po dniu wejścia w życie ustawy.  

Nowe zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodu objąć mają płatności 

dokonywane od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r., z tym że 
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w przypadku płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie 

ustawy, tylko w przypadku transakcji nie przekraczających limitu z ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

Nowe zasady związane z korektą nie znajdą zastosowania do płatności dotyczących 

kosztów już zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu przed dniem wejścia w życie 

ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 322).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się w meritum przedłożenia rządowego, 

w większości o charakterze techniczno-legislacyjnym, w tym dotyczące systematyki ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Merytoryczna poprawka Komisji Finansów Publicznych skreślała zmianę 

wprowadzającą nowy (pomniejszony) limit na dokonanie płatności bez pośrednictwa 

rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Poprawka nie znalazła odzwierciedlenia w ostatecznym 

tekście ustawy. W tym zakresie, w trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu), 

zgłoszono poprawki (przyjęte przez Sejm) przywracające wersję projektu rządowego.  

Ustawa została uchwalona w brzmieniu przedłożenia rządowego, ze zmianami 

techniczno-legislacyjnymi wynikającymi z poprawek Komisji Finansów Publicznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przepis art. 4 ust. 2 opiniowanej ustawy odsyła do limitu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, nie precyzując, czy odesłanie dotyczy 

dotychczasowego, czy też nowego brzmienia art. 22 ust. 1 pkt 2.  

Intencją przepisu jest odesłanie do dotychczasowego brzmienia art. 22 ust. 1 pkt 2. 

Co do zasady odesłanie do „ustawy zmienianej” uznać trzeba za odesłanie do jej 

dotychczasowego brzmienia, a ewentualnego doprecyzowania wymagałoby jedynie odesłanie 

do brzmienia nowego (jak w art. 4 ust. 1). Na przyjęcie takiego założenia nie pozwala jednak 
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art. 5 opiniowanej ustawy, który odsyła do art. 22 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Racjonalny ustawodawca do oznaczenia jednakowych pojęć używa jednakowych 

określeń (zob. § 10 Zasad techniki prawodawczej) Stąd aby uniknąć wątpliwości 

interpretacyjnych co do określenia wysokości limitu, do którego odsyła art. 4 ust. 2, zasadną 

powinna być poniższa propozycja poprawki: 

– w art. 4 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „w brzmieniu dotychczasowym”. 
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