
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-02, fax 22 694-91-06, e-mail: Jakub.Zabielski@senat.gov.pl 

Warszawa, 17 czerwca 2014 r.             

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 661) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji jest częściowa implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów 

jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz 

uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dyrektywa ta weszła w życie 

w dniu 19 lipca 2013 r. Nowelizacja dokonuje transpozycji przepisów dyrektywy 2013/34 

odnośnie do jednostek mikro. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy „przyjęty kierunek zmian wpisuje się 

w działania rządu, zmierzające do poprawy warunków wykonywania działalności 

gospodarczej i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości, 

poprzez możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki 

mikro”.  

Dyrektywa 2013/34 umożliwia wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości 

finansowej dla jednostek mikro. Uproszczenia sprowadzać się mogą do umożliwienia 

sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (ograniczonego do 

podstawowych informacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienia z obowiązku 

sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że 

niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów 

sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach 

uzupełniających do bilansu. Przyczyni się to do obniżenia kosztów przygotowania 

sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości. 

Dokonując nowelizacji ustawodawca w szczególności:   
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1) wprowadza definicję pojęcia „jednostka mikro” określającą zamknięty katalog takich 

jednostek (ustawodawca – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – 

rozszerzył względem dyrektywy 2013/34
1)

 krąg podmiotów, które będą uważane za 

jednostki mikro w rozumieniu nowelizowanej ustawy); z uproszczeń i zwolnień nie będą 

mogły skorzystać, z uwagi na rolę, jaką odgrywają w gospodarce, jednostki 

organizacyjne działające na podstawie: ustawy – Prawo bankowe, przepisów o obrocie 

papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych oraz jednostki zamierzające ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie 

na wykonywanie działalności na podstawie tych regulacji, bez względu na wielkość 

przychodów; z katalogu jednostek mikro wyłączone zostały także jednostki sektora 

finansów publicznych; 

2) umożliwia rezygnację z zachowania zasady ostrożności przez nieprowadzącą 

działalności gospodarczej jednostkę mikro; dotyczy to: stowarzyszeń, związków 

zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw 

przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacji rolników, organizacji 

samorządu zawodowego i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła (zwolnienie 

to zostało przeniesione z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 

spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej); 

3) przyjmuje, iż jednostka mikro stosując zasady wyceny aktywów i pasywów określone 

w art. 28 nowelizowanej ustawy, nie będzie dokonywała wyceny aktywów i pasywów 

według wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia (zakaz wyceny aktywów 

i pasywów w wartości godziwej dla jednostek mikro, które skorzystają z uproszczeń, 

wynika bezpośrednio z dyrektywy 2013/34); 

4) przyjmuje, iż jednostki, które skorzystają z uproszczenia w postaci niesporządzania 

informacji dodatkowej, będą obowiązane ujawnić w informacjach uzupełniających do 

bilansu m.in. kwotę wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

                                                 

1)
 Zgodnie z przepisami dyrektywy 2013/34 (art. 3 ust. 1 dyrektywy) jednostki mikro to: spółki akcyjne, spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo--akcyjne (jak również spółki osobowe przez 

nie tworzone), które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów: 

1) suma bilansowa: 350 000 EUR (tj. 1 486 380 PLN) ); 

2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 EUR (tj. 2 972 760 PLN); 

3) przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10 osób. 
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instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo; 

5) określa zakres informacyjny bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek mikro 

(dodawany załącznik nr 4); zakres ten jest uproszczony w stosunku do zakresu 

określonego w załączniku nr 1; 

6) przenosi z rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3, do nowelizowanej ustawy 

szczególne zasady ustalania wyniku finansowego dla stowarzyszeń, fundacji, związków 

zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, przedstawicielstw 

przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, 

organizacji samorządu zawodowego i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła 

(jeśli nie prowadzą one działalności gospodarczej); 

7) dodaje przepisy, które umożliwią jednostce mikro niesporządzanie zestawienia zmian 

w kapitale (funduszu) własnym oraz niesporządzanie rachunku przepływów 

pieniężnych; 

8) zwalnia jednostki mikro z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności, pod 

warunkiem że informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, określone 

w dodawanym do ustawy załączniku nr 4, zostaną ujawnione w informacji dodatkowej 

lub w przypisie do bilansu; 

9) wprowadza domniemanie, że sprawozdanie finansowe, sporządzone przez jednostkę 

mikro, uprawnioną do korzystania z uproszczeń, z założenia przedstawia jasno 

i rzetelnie sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (bez potrzeby 

dodatkowej analizy ich wpływu na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego); 

10) określa enumeratywny katalog jednostek, do których nie stosuje się przepisów rozdziału 

6 (Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej) oraz rozdziału 7 

(Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie 

sprawozdań finansowych) nowelizowanej ustawy; 

11) uchyla delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

wydania rozporządzenia określającego szczególne zasady rachunkowości dla niektórych 

jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności 

gospodarczej (jest to następstwem przeniesienia przepisów rozporządzenia wydanego 

w oparciu o tę delegację do ustawy o rachunkowości);  
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12) dodaje do nowelizowanej ustawy załącznik nr 4 określający zakres informacji 

wykazywanych w sprawozdaniu finansowym przez jednostki mikro (informacje ogólne, 

bilans wraz z informacjami uzupełniającymi oraz rachunek zysków i strat). 

W art. 2 w ust. 1 opiniowanej ustawy ustawodawca przyjął, iż nowe rozwiązania znajdą 

zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 

kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji. Dotyczy to również jednostek mikro, 

o których mowa w pkt 1a lit. a dodawanym do art. 3 ust. 1 nowelizowanej ustawy, o ile 

kontynuują swoją działalność oraz pod warunkiem, iż w roku obrotowym kończącym się po 

dniu wejścia w życie nowelizacji oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie 

przekroczyły co najmniej dwóch wymienionych w tym przepisie wielkości (odnoszących się 

do sumy aktywów bilansu, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 

obrotowy oraz średniorocznego zatrudnienia). Ustawodawca przewiduje jednocześnie, iż 

stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, 

przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowe organizacje 

rolników, organizacje samorządu zawodowego i organizacje samorządu gospodarczego 

rzemiosła, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz inne jednostki, które 

prowadziły rachunkowość według przepisów wydanych na podstawie uchylanego art. 82 

pkt 1 nowelizowanej ustawy (art. 2 ust. 3), sporządzać będą sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji oraz za kolejny rok obrotowy 

według przepisów dotychczasowych. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2245). Projekt został skierowany do sejmowej 

Komisji Finansów Publicznych. Przygotowała ona swoje sprawozdanie 7 maja 2014 r. 

(druk sejmowy nr 2360). W trakcie prac sejmowych nie dokonano w odniesieniu do projektu 

zasadniczych zmian. Warte odnotowania jest jednak rozszerzenie zakresu podmiotowego 

definicji pojęcia „jednostka mikro” i uznania, iż jednostką taką jest również Polskie Biuro 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o ile nie prowadzi ono działalności gospodarczej. 

Rozszerzono również zakres przepisu przejściowego zawartego w art. 2 ust. 3. Sejm 

zdecydował, iż również jednostki inne niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b 
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nowelizowanej ustawy, które prowadziły rachunkowość według przepisów wydanych na 

podstawie uchylanego art. 82 pkt 1, będą obowiązane prowadzić rachunkowość i sporządzać 

sprawozdania finansowe za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy 

opiniowanej ustawy oraz za kolejny rok obrotowy według przepisów dotychczasowych. 

Ponadto odniesiono art. 2 ust. 3 nie tylko do sporządzania sprawozdania finansowego, ale 

również do prowadzenia rachunkowości. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 2 ust. 1 pkt 2 – propozycja poprawki redakcyjnej, 

która ma na celu uzupełnienie przepisu o brakujący spójnik. W przypadku nieprzyjęcia 

poprawki zaproponowanej w pkt 2, analogiczną poprawki należałoby przyjąć odnośnie 

do art. 3 pkt 1a lit. c i d (art. 1 lit. a nowelizacji). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2 „, spółek partnerskich” zastępuje się 

wyrazami „oraz spółek partnerskich”; 

 

2) art. 1 pkt 2 lit. a, art. 3 ust. pkt 1a – zgodnie z § 56 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej 

część wspólną przepisu zawierającego wyliczenie zamieszcza się po ostatnim elemencie 

wyliczenia (musi się ona odnosić do wszystkich elementów wyliczenia). Mając to na 

względzie za niewłaściwe należy uznać zamieszczenie w pkt 1a części wspólnej 

pomiędzy lit. d i e. 

    Ponadto wątpliwości budzą sformułowane w lit. a i e „zastrzeżenia lit. c”. 

Mając na uwadze, iż ustawodawca precyzyjnie określił katalogi podmiotów, których 

dotyczą lit. a, c i e, próba określania wzajemnych relacji podmiotowych tych przepisów 

jest zbędna. Nie budzi bowiem żadnych wątpliwości, że każdą ze wskazanych liter 

ustawodawca odnosi do innej kategorii podmiotów. Należy również pamiętać, iż 

sformułowanie „z zastrzeżeniem” samo w sobie może generować wątpliwości 

interpretacyjne (jego treść nie jest jednoznaczna; może oznaczać „z wyjątkiem” albo 

„z uwzględnieniem”). W związku z powyższym należy unikać posługiwania się w akcie 

normatywnym tym środkiem techniki prawodawczej (w szczególności w obrębie jednej 

jednostki redakcyjnej). Analogiczną uwagę należy odnieść do sformułowanego w lit. a 

„zastrzeżenia lit. e”. Nie budzi również wątpliwości relacja pomiędzy lit. a i lit. e. 
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Przepisy te odnoszą się bowiem do różnych stanów faktycznych (jednostką mikro 

będzie podmiot „x”, który spełnia warunki określone w lit. a albo w lit. e).  

    Warto byłoby również uzupełnić lit. c i d o brakujący spójnik. Należałoby to 

uczynić analogicznie jak zaproponowano we wcześniejszym punkcie opinii odnośnie do 

art. 2 ust. 1 pkt 2 (art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze nowelizacji). 

   Ponadto, należałoby zwrócić uwagę na spójnik w sformułowaniu „jednostka 

zamierzająca ubiegać się lub ubiegająca się o zezwolenie”, które zostało użyte w lit. a 

i e. Wydaje się, iż jest on nieprawidłowy. Analiza przepisu prowadzi do wniosku, iż 

intencją ustawodawcy było posłużenie się w tym sformułowaniu alternatywą rozłączną 

i odrębne potraktowanie jednostki zamierzającej ubiegać się o zezwolenie oraz jednostki 

ubiegającej się o zezwolenie. 

   Mając powyższe na uwadze, kierując się § 6 Zasad techniki prawodawczej 

oraz uwzględniając fakt, iż definicja pojęcia „jednostka mikro” jest bardzo 

rozbudowana, w sformułowanej niżej poprawce proponuje się wyłączenie tej definicji 

do odrębnych jednostek redakcyjnych w art. 3, tj. ust. 1a i 1b. Zaproponowana niżej 

treść przepisów uwzględnia korekty wynikające z wyżej przedstawionych uwag. 

Konsekwencją tej poprawki będzie konieczność dokonania zmiany części 

sformułowanych w ustawie odesłań. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

  „1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: 

1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także 

oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej – z wyłączeniem jednostek, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek zamierzających ubiegać się albo 

ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie 

przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora 

finansów publicznych – jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który 

sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok 

obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku 
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obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej 

dwóch z następujących trzech wielkości: 

a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego, 

b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 

i produktów za rok obrotowy, 

c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na 

pełne etaty, 

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby 

gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 

w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-

zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, 

organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności 

gospodarczej, 

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły 

równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej 

niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek 

rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych 

w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły 

działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony 

ustawą, 

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na 

podstawie art. 2 ust. 2 

– w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie 

sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, 

art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4. 

 1b. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których 

mowa w ust. 1a pkt 1, które: 
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1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe 

z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a 

ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 oraz 

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo 

w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych 

w ust. 1a pkt 1 wielkości.”,”; 

 

w art. 1: 

a) w pkt 2 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. c” zastępuje się wyrazami 

„art. 3 ust. 1a pkt 3”, 

b) w pkt 3, w ust. 2a wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 1a 

pkt 2”, 

c) w pkt 6 w lit. a, w ust. 3a wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b” zastępuje się wyrazami „art. 3 

ust. 1a pkt 2”, 

d) w pkt 10, w ust. 4 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a i e” zastępuje się wyrazami „art. 3 

ust. 1a pkt 1 i ust. 1b”; 

 

w art. 2 w ust. 3 wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 1a 

pkt 2”; 

w załączniku do ustawy, w części „Rachunek zysków i strat”: 

a) w lit. F wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a, c–e” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 1a pkt 1, 

3 i 4 oraz ust. 1b", 

b) w drugiej lit. F w ppkt II wyrazy „art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b” zastępuje się wyrazami „art. 3 

ust. 1a pkt 2”; 

 

  W przypadku nieuwzględnienia poprawki sformułowanej w pkt 4 opinii, konieczna 

będzie również analogiczna do powyższych zmiana w art. 2 ust. 2 opiniowanej ustawy. 

 

3) art. 1 pkt 4, art. 28a – analiza dodawanego art. 28a nasuwa wątpliwości, co do jego 

treści. Przepis ten może być bowiem interpretowany w ten sposób, iż ustawodawca 

jedynie wyłącza w odniesieniu do jednostki mikro część uregulowań art. 28 i pozostawia 
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jej w tym zakresie swobodę albo, że ustawodawca chce wyłączyć w ogóle możliwość 

wyceniania przez jednostkę mikro aktywów i pasywów według wartości godziwej 

i skorygowanej ceny nabycia. W myśl uzasadnienia do projektu ustawy „art. 1 pkt 4 

ustawy nowelizującej wprowadza do ustawy o rachunkowości art. 28a, stanowiący, iż 

jednostka mikro, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów określone w art. 28 

ustawy o rachunkowości, nie dokonuje wyceny aktywów i pasywów w wartości 

godziwej oraz w skorygowanej cenie nabycia”. Wynika z tego, iż celem dodawanego 

przepisu jest de facto wprowadzenie zakazu wyceny aktywów i pasywów według  

wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia przez jednostkę mikro, która 

skorzysta z uproszczeń. Mając powyższe na uwadze oraz dążąc do wyeliminowania 

możliwych wątpliwości interpretacyjnych proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki i nadanie art. 28a brzmienia, z którego będzie jednoznacznie wynikało, iż 

jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej 

i skorygowanej ceny nabycia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28a. Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości 

godziwej i skorygowanej ceny nabycia.” 

 

4) art. 2 – w przepisie art. 2 ust. 1 ustawodawca przesądził, iż nowe reguły sporządzania 

sprawozdań przez jednostki mikro znajdą zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań 

finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie 

opiniowanej ustawy. Jednocześnie w ust. 2 tego artykułu ustawodawca stanowi, iż 

przepis ust. 1 stosuje się również do sprawozdań finansowych jednostek, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a, które w roku obrotowym kończącym się po dniu 

wejścia w życie opiniowanej ustawy oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie 

przekroczyły co najmniej dwóch z wymienionych w tym przepisie wielkości. Analiza 

obu przepisów prowadzi do wniosku, iż treść ust. 2 zawiera się w treści ust. 1. Jak się 

wydaje, powodem sformułowania ust. 2 była obawa, iż jednostka, o której mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a, oceniając, czy ma prawo do uproszczonej sprawozdawczości, 

nie będzie mogła wziąć pod uwagę wielkości z roku obrotowego poprzedzającego rok 

obrotowy, w trakcie którego nowelizacja weszła w życie, a tym samym będzie mogła 
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skorzystać z uprawnienia najwcześniej w 2016 r. (sporządzając sprawozdanie za 

2015 r.). Obawy te są nieuprawnione Nie budzi wątpliwości fakt, iż mający generalny 

charakter  art. 2 ust. 1 odnosi się do wszystkich jednostek mikro i jako zasadę 

przyjmuje, iż sprawozdawczość uproszczona będzie dopuszczalna już w odniesieniu do 

sprawozdań za 2014 r. Dotyczy to również jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1a lit. a. Analizowany przepis nie formułuje bowiem warunków materialnych 

skorzystania z uprawnienia, ale określa de facto termin, od którego będzie możliwe 

skorzystanie z uprawnienia. Warunki takie określa ustawa. Oznacza to w praktyce, iż 

jednostka chcąca skorzystać z uprawnienia do sporządzenia uproszczonego 

sprawozdania za 2014 r. będzie oceniała istnienie uprawnienia biorąc pod uwagę 

warunki określone w definicji pojęcia „jednostka mikro”. Jeżeli dla oceny konieczne 

będzie wzięcie pod uwagę sprawozdania za rok 2013 r. trzeba je będzie wziąć pod 

uwagę. W tym przypadku nie może być mowy o naruszeniu zasady retroaktywności 

normy. Zasada niedziałania prawa wstecz oznacza bowiem zakaz stanowienia: 

a) norm prawnych, które nakazują stosować nowo ustanowione prawo  do zdarzeń, 

które miały miejsce przed ich wejściem w życie i z którymi prawo nie wiązało 

dotąd skutków prawnych, 

b) międzyczasowych reguł, które mają określać treść stosunków prawnych 

powstałych pod rządami dawnych norm, a trwających w momencie wejścia w życie 

nowych norm, jeżeli reguły te wywołują ujemne prawne (a w konsekwencji 

społeczne) następstwa dla bezpieczeństwa prawnego i poszanowania praw 

nabytych. 

  W analizowanym przypadku, po pierwsze sytuacja prawna adresata ulega polepszeniu 

(co więcej nie ma on obowiązku stosowania uproszczeń), a po drugie nowe regulacje 

mają być stosowane na przyszłość. To, że do oceny spełniania warunków trzeba sięgnąć 

do sprawozdania finansowego z roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, 

w którym nowelizacja wejdzie w życie, wynika jedynie z przyjętej przez ustawodawcę 

koncepcji określania podmiotu uprawnionego. 

    Analizując tę kwestię należy pamiętać, iż w analogicznym przypadku tj. art. 3 

ust. 1 pkt 1a lit. c ustawodawca takich wątpliwości nie miał (nie sformułowano w tym 

przypadku przepisu analogicznego do art. 2 ust. 2). Sytuacja kiedy w podobnej sytuacji 

w jednym przypadku formułuje przepis odnoszący się do 2013 r., a w drugim nie, 

skutkować będzie koniecznością uznania, iż w drugim z przypadków (art. 3 ust. 1 pkt 1a 
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lit. c) ustawodawca chce, aby przepisy ustawy o rachunkowości, w brzmieniu nadanym 

opiniowaną ustawą, znalazły zastosowanie dopiero w odniesieniu do sprawozdań za 

2015 r. Rozwiązania te nie zapewniają wewnątrzsystemowej koherencji. 

   Ponadto należałoby również zwrócić uwagę na nieprecyzyjne sformułowanie 

„ustawa ma zastosowanie”, którym posłużono się w art. 2 ust. 1 i 2. Zwrot ten sugeruje 

i podstawą prawną sporządzania sprawozdań finansowych w sposób uproszczony będzie 

opiniowana ustawa, a nie ustawa nowelizowana w brzmieniu nadanym nowelizacją. 

Trudno to uznać za zgodne z wolą ustawodawcy. Konsekwentnie stosownej modyfikacji 

powinien być poddany również ust. 3. 

    Mając powyższe na uwadze proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki, która z jednej strony skreśla zbędny ust. 2, z drugiej zaś dokonuje niezbędnej 

korekty redakcyjnej, tak aby przepisy ust. 1 i 3 w sposób niebudzący wątpliwości 

interpretacyjnych realizowały intencję ustawodawcy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2: 

a) w ust. 1 po wyrazie „Ustawa” dodaje się wyrazy „wymieniona w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą,” oraz po wyrazie „życie” dodaje się wyraz „niniejszej”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 3 wyrazy „w art. 1, oraz” zastępuje się wyrazami „w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, oraz”, skreśla się wyrazy „według przepisów dotychczasowych” oraz po 

wyrazach „kolejny rok obrotowy” dodaje się wyrazy „według przepisów 

dotychczasowych”; 

 

5) załącznik do ustawy, załącznik nr 4 część „Informacje ogólne” pkt 1 – mając na uwadze, 

iż jednostką mikro może być również przedsiębiorca będący osobą fizyczną, 

uwzględniając art. 25, art. 41, art. 43
2
, art. 43

4
 i art. 43

5
 Kodeksu cywilnego oraz biorąc 

pod uwagę, iż przedsiębiorcy wpisywani są do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, należałoby dokonać w załączniku zmiany, która uwzględni powyższe 

okoliczności. Pkt 1 załącznika sugeruje, iż nie dotyczy on osoby fizycznej będącej 

przedsiębiorącą, co oczywiście wobec treści definicji „jednostki mikro” trudno uznać za 
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właściwe. Co więcej, w punkcie tym ustawodawca nakazuje również, aby 

przedsiębiorca w sprawozdaniu wskazał „właściwy sąd lub inny organ prowadzący 

rejestr”. Należałoby w związku z tym postawić pytanie o racjonalność takiego 

rozwiązania, a w szczególności jaka wartość dodana będzie wynikała z faktu podania 

przez przedsiębiorcę w sprawozdaniu, że np. ewidencję prowadzi minister właściwy do 

spraw gospodarki (wynika to już przecież dostatecznie z ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej), a rejestr – sąd rejonowy (sąd gospodarczy) w miejscowości 

„X”. Wydaje się, iż w tym przypadku wolą ustawodawcy było, aby w sprawozdaniu 

finansowym znalazła się informacja o numerze przedsiębiorcy we właściwym rejestrze 

albo ewidencji, nie zaś o tym kto prowadzi rejestr albo ewidencje. Numer pozwala 

bowiem zainteresowanemu podmiotowi stosunkowo łatwo odnaleźć w systemie 

(w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej) wszystkie dane niezbędne do 

zidentyfikowania przedsiębiorcy. 

Propozycja poprawki: 

w załączniku do ustawy, w załączniku nr 4 w części „Informacje ogólne” pkt 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1) firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym 

rejestrze sądowym albo ewidencji,”; 

 

6) załącznik do ustawy, załącznik nr 4 w część „Bilans” w podczęść „Aktywa” oraz część 

„Rachunek zysków i strat” – zgodnie z § 56 Zasad techniki prawodawczej przepis 

zawierający wyliczenie składa się – co do zasady – z dwóch części: wprowadzenia do 

wyliczenia oraz elementów wyliczenia (punktów). Oznacza to de facto, iż błędem jest 

formułowanie przepisów zawierających wyliczenie, które zawierają tylko jeden element 

wyliczenia. Ponadto w części „Rachunek zysków i strat” ustawodawca oznaczył dwie 

odrębne jednostki tym samym oznaczeniem (dwie lit. F). W tym przypadku druga lit. F 

powinna być oznaczona jako lit. G. Mając powyższe na uwadze proponuje się przyjęcie 

niżej sformułowanych poprawek techniczno-legislacyjnych. 

Propozycja poprawki: 

w załączniku do ustawy, w załączniku nr 4: 

a) w części „Bilans” w podczęści „Aktywa” lit. A otrzymuje brzmienie: 
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„A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe”, 

b) w części „Rachunek zysków i strat”: 

– lit. A otrzymuje brzmienie: 

„A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana 

stanu produktów (zwiększenie –wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)”, 

– lit. C i D otrzymują brzmienie: 

„C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów”, 

– drugą lit. F oznacza się jako lit. G. 
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Główny legislator 

 


