
Projekt z dnia 21 stycznia 2016 r.

U S T A W A

z dnia                                             2016 r.

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

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem 

kosztów wymienionych w art. 23 i z zastrzeżeniem art. 24e.”;

2) po art. 24d dodaje się art. 24e w brzmieniu:

„Art. 24e. 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub 

działy specjalne produkcji rolnej nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty 

płatności wynikającej z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu, jeżeli 

płatność została dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w art. 22 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z 

późn. zm.2)).

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności 

dokonanej z naruszeniem obowiązku określonego w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) zwiększają przychody - w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów 

uzyskania przychodów

- o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w 

miesiącu, w którym została dokonana płatność.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 440, 596, 
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 985, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. 
poz. 223, 312, 567, 598,773, 915, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 
699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 
1893, 1925, 1932, 1992 i 2299.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 
1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65.
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3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych 

i prawnych;

2) dokonania płatności:

a) po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, 

b) po likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej, 

c) po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania 

określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie 

z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub 

d) po zmianie zasad ustalania dochodu - w odniesieniu do działów specjalnych 

produkcji rolnej 

- z tym że zmniejszenie albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub 

zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła 

likwidacja tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej albo za rok 

podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy 

opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia 

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem 

kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 i z zastrzeżeniem art. 15d. Koszty poniesione w 

walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia 

kosztu.”;

2) dodaje się art. 15d w brzmieniu:

„Art. 15d. 1. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne 

produkcji rolnej nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności 

wynikającej z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu, jeżeli płatność została 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 
1215, 1328, 1457, 1563 i 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 
1767, 1844 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 68.
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dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)).

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności 

dokonanej z naruszeniem obowiązku określonego w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) zwiększają przychody - w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów 

uzyskania przychodów

- o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w 

miesiącu, w którym została dokonana płatność.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych 

i prawnych;

2) dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę 

opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo 

w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, z tym że zmniejszenie 

albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów 

następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności lub 

działów specjalnych produkcji rolnej albo za rok podatkowy poprzedzający rok 

podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad 

ustalania dochodu.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.”.

Art. 4. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 i 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym 

rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do płatności wynikających z transakcji zawartych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wartość transakcji nie przekraczała limitu, o 
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którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2017 r.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
       LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

                            Renata Łućko
                      Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
        weryfikowanym przy pomocy ważnego 
                kwalifikowanego certyfikatu/



Uzasadnienie 

I. Wprowadzenie 

W obowiązującym stanie prawnym przepisy nie sankcjonują działalności prowadzonej z 

naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku 

dokonywania (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Regulacje art. 

22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który wprowadza taki obowiązek w 

odniesieniu do transakcji, których jednorazowa wartość przekracza równowartość 15 tys. euro, 

należy uznać za lex imperfecta. 

W obrocie gospodarczym, m.in. ze względu na bezpieczeństwo stron umowy (transakcji), 

przedsiębiorcy w praktyce nie dokonują płatności gotówkowych zbliżonych wartością do limitu 

15 tys. euro. Faktury gotówkowe opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych są na ogół w 

praktyce dokumentem dotyczącym transakcji, która nie miała de facto miejsca.  

Należy zwrócić uwagę, iż zmniejszenia kwoty limitu płatności gotówkowych nie jest 

wprowadzeniem nowego nakazu administracyjnego, ale zmianą parametru w już istniejącym. 

Zmiana takiego limitu, a w zasadzie powrót do parametru nie powinna powodować żadnych 

negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców, którzy prawidłowo ewidencjonują swoje 

dochody i tym samym unikają prowadzenia działalności w szarej strefie. 

Obniżenie obecnie obowiązującego limitu będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie 

transparentności dokonywanych transakcji, wzrost uczciwej konkurencji między 

przedsiębiorcami, zmniejszanie szarej strefy i w konsekwencji przyczyni się to do zwiększenia 

dochodów budżetu państwa. Jedną z ważniejszych przesłanek przedstawianej propozycji jest 

potencjalny pozytywny wpływ jej wprowadzenia na przychody budżetu państwa, a tym samym 

na zmniejszenie istniejącego długu publicznego poprzez ograniczenie szarej strefy. Zmniejszenie 

obowiązującego limitu gotówkowej płatności pomiędzy firmami przy jednoczesnym ustaleniu 

bezgotówkowego sposobu płatności dla płatności powyżej tego limitu z odpowiednimi 

regulacjami podatkowymi sankcjonującymi działanie niezgodne z przepisami ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej powinno sprawić, że znacząco większa część transakcji 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi będzie rejestrowana na rachunkach bankowych lub w 

terminalach płatniczych, co zmniejszy możliwość i chęć niektórych przedsiębiorców do 

nierejestrowania takich transakcji i nieodprowadzania należnego podatku.  



 

Również w innych krajach Unii Europejskiej (oraz innych rozwiniętych gospodarczo i 

infrastrukturalnie krajach świata) wprowadzony został obowiązek rozliczania transakcji 

dokonywanych między podmiotami profesjonalnymi (przedsiębiorcami) w formie 

bezgotówkowej, jest związane nie tylko z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu, ale również – co jest aspektem niezwykle istotnym – ze zjawiskiem unikania 

opodatkowania (tzw. tax avoidance) oraz, w mniejszym stopniu, ze zjawiskiem ukrywania 

przychodów pochodzących z działalności gospodarczej (tzw. tax evasion).  

W ostatnich latach spora liczba państw członkowskich UE (16) wprowadziła regulacje obniżające 

maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych: m.in. Francja - 3.000 

euro, Portugalia - 1.000 euro, Węgry - 5000 euro, Hiszpania - 2.500 euro, Bułgaria – 5.000 euro, 

Grecja – 1.500 euro. 

II. Zmiana przepisów 

Proponuje się wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych zmian, które mają na celu ograniczenie zjawiska 

dokonywania płatności z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Jednocześnie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 

obniżony zostałby limit dokonywania płatności w ramach transakcji pomiędzy przedsiębiorcami 

poprzez rachunek bankowy, jeżeli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (bez względu na liczbę 

płatności w ramach tej transakcji). 

Proponowane regulacje stosowane byłyby zarówno do kwot zaliczonych do kosztów uzyskania 

przychodów, jak też do tych, które na podstawie przepisów ustaw podatkowych będą dopiero 

zaliczone do kosztów podatkowych. Zgodnie z obowiązującymi w podatku dochodowym 

zasadami, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, podlegają 

podatkowemu rozliczeniu w momencie osiągnięcia przychodu, z którym te koszty są związane. 

Natomiast koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tzw. koszty pośrednie, 

podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, a więc w dniu 

na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu 

księgowego. Projektowane przepisy uwzględniałyby te zasady. 



W ustawach o podatku dochodowym wprowadzone zostałyby zmiany polegające na konieczności 

zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a także braku prawa do zaliczenia do takich 

kosztów kwoty płatności w przypadku, gdy podatnik dokonałby takiej płatności z naruszeniem 

postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc z pominięciem rachunku 

bankowego.  

Stosowne zmniejszenie dokonywane byłoby w miesiącu dokonania płatności z pominięciem 

rachunku bankowego. W przypadku, gdy w danym miesiącu podatnik poniósłby koszty w niższej 

wysokości niż kwota zmniejszenia, wówczas byłby zobowiązany do zwiększenia przychodów o 

różnicę. 

Zakładane przepisy przewidują również regulacje związane ze zmniejszeniem kosztów 

(zwiększeniem przychodów) w przypadku zmiany formy opodatkowania przez podatnika 

zobowiązanego do stosownej korekty – dokonywana byłaby za rok podatkowy poprzedzający rok 

podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania. 

III. Przepisy przejściowe 

Zgodnie z przepisem przejściowym zasadą byłoby, iż nowe regulacje miałyby zastosowanie do 

płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. 

Jednocześnie rozwiązanie to nie miałoby zastosowania do płatności wynikających z transakcji 

zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby 

dotychczasowego (15 tys. euro) limitu. Dodatkowo nowych zasad związanych z korektą nie 

stosowałoby się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania 

przychodów przed dniem wejście w życie niniejszej ustawy. 

IV. Wejście w życie 

Proponuje się żeby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 

65 poz. 597), dlatego też projekt nie podlega procedurze notyfikacji. 



Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), projekt 

ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny.  

W przypadku zgłoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem w trybie przewidzianym w 

ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dokonane zgłoszenie zostanie 

udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczący prac nad projektem.  

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, płatności pomiędzy przedsiębiorcami powyżej 15  

tys. euro muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Obowiązek ten nie jest w żaden sposób sankcjonowany w podatku dochodowym – w szczególności naruszenie 

postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wpływa na podatkowe rozliczenie kosztu, którego ta 

płatność dotyczy. 

W rzeczywistym obrocie gospodarczym, m.in. ze względu na bezpieczeństwo stron umowy (transakcji), przedsiębiorcy  

w praktyce nie dokonują płatności gotówkowych zbliżonych wartością do limitu 15 tys. euro. Można natomiast ocenić, iż 

rozliczenie gotówkowe płatności opiewającej na znaczne kwoty, np. kilkadziesiąt tysięcy złotych może świadczyć  

o transakcji, która nie miała de facto miejsca. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wprowadzenie regulacji w podatkach dochodowych polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonałby 

płatności z naruszeniem postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc z pominięciem rachunku 

bankowego.  

Jednocześnie ze względu na prewencyjny charakter proponowanej zmiany zasadne jest obniżenie w ustawie o swobodzie 

działalności gospodarczej limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez 

rachunek bankowy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł. 

Proponowane regulacje powinny pozytywnie wpłynąć na zwiększenie transparentności dokonywanych transakcji, wzrost 

uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, zmniejszanie szarej strefy i w konsekwencji przyczynić się to do 

zwiększenia dochodów budżetu państwa. Efektem zmian powinno być także ograniczenie fikcyjnych transakcji. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W państwach Unii Europejskiej rozwiązania dotyczące limitów transakcji bezgotówkowych nie mają jednolitego 

charakteru. W ostatnich latach spora liczba państw członkowskich UE (16) wprowadziła regulacje obniżające 

maksymalne progi kwotowe dla dokonywania płatności gotówkowych:  

1) Belgia – limit wynosi 3000 euro, sankcją za jego przekroczenie jest grzywna od 250 do 225000 euro; ponadto 

obowiązuje zakaz rozliczeń gotówkowych przy nabyciu nieruchomości;  

2) Dania – nie ma limitu; jednakże w przypadku nabycia usług od przedsiębiorcy w kwocie przekraczającej 10000 koron  

(ok. 1340 euro) płatnych gotówką, nabywca będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą, jeżeli ten nie uiści podatku 

dochodowego i VAT od tej transakcji; 

3) Irlandia – nie ma limitu; jeżeli jednak przedsiębiorca przyjmuje zapłaty w gotówce przekraczające 15 tys. euro, jest on 

zobowiązany zgłosić ten fakt do administracji podatkowej; 

4) Portugalia – limit 1.000 euro; 

5) Grecja - limit 1500 euro. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku 1,7 mln podatników Dane na podstawie zeznań Negatywne - w przypadku 
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dochodowego od osób 

fizycznych oraz podatku 

dochodowego od osób 

prawnych będący 

przedsiębiorcami 

podatku dochodowego 

od osób fizycznych i 

0,4 mln podatników 

podatku dochodowego 

od osób prawnych 

podatkowych za 2014 r. działania z naruszeniem 

przepisów prawa 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje 

publiczne.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.), oraz do § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Proponowane regulacje nie spowodują zwiększenia wydatków sektora finansów publicznych, 

będą natomiast pozytywnie oddziaływała na stronę dochodową. Wejście w życie 

projektowanych przepisów ograniczy możliwości przeprowadzania operacji gotówkowych, 

których celem może być chęć udokumentowania fikcyjnych transakcji, zaliczenie ich do 

kosztów uzyskania przychodów, w rezultacie uszczuplanie dochodów do budżetu na skutek 

zaniżenia podstawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dodatkowo można 

zakładać, iż znacząco większa część transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi będzie 

rejestrowana na rachunkach bankowych lub w terminalach płatniczych, co zmniejszy możliwość i 

chęć niektórych przedsiębiorców do nierejestrowania takich transakcji i nieodprowadzania 

należnego podatku. 

Ponadto w sytuacji gdy podatnicy będą dokonywali płatności z naruszeniem art. 22 ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej wówczas wartość rozliczeń przekazanych z 

pominięciem rachunku bankowego wpłynie na koszty uzyskania przychodów, tj. koszty te będą 

niższe, a zatem dojdzie do podwyższenia wysokości zobowiązania podatkowego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz        



gospodarstwa domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne  
 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

W zakresie, w jakim podatnicy będą dokonywali płatności zgodnie z art. 22 ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, wartość tych rozliczeń nie będzie wpływała na 

funkcjonowanie przedsiębiorców. Jeżeli regulacja ta nie zostanie zachowana, wartość rozliczeń 

przekazanych z pominięciem rachunku bankowego wpłynie na koszty uzyskania przychodów, 

tj. koszty te będą niższe, a zatem dojdzie do podwyższenia wysokości zobowiązania 

podatkowego.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wejście z życie regulacji ustawowych z dniem 1 stycznia 2017 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ocena działania proponowanych przepisów będzie możliwa w wyniku kontroli podatkowej (skarbowej) u podatników – 

miernikiem będzie liczba podatników, którzy dokonywali płatności z naruszeniem przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej i z tego tytułu dokonali „korekty” kosztów uzyskania przychodów.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 


