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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych  

innych ustaw. 
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U S T AWA  

z dnia 10 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613 i 699) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa 

podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.
2)

) uchyla się art. 24d. 

Art. 3. 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)

) uchyla się art. 15b. 

Art. 4. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699 i 875) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu 

wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek 

kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg 

podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania 

działalności gospodarczej przez kontrolowanego. W przypadku gdy dokumentacja 

jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany 

na żądanie kontrolującego jest obowiązany zapewnić dostęp do dokumentacji 

w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania, jeżeli 

udostępnienie jej w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie 

przez kontrolowanego działalności gospodarczej.”. 

                                                        
1) 

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz ustawę z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
2)

 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 

oraz 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 i 933. 
3)

 Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 73, 211 i 

933. 
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Art. 5. 1. Do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali, na podstawie art. 24d ustawy 

zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia 

przychodów, stosuje się przepisy art. 24d ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie możliwości 

zwiększenia kosztów uzyskania przychodów. 

2. Do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali, na podstawie art. 15b ustawy zmienianej w 

art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, stosuje się 

przepisy art. 15b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów 

uzyskania przychodów. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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