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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 

(druk nr 988) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 

2015 r. poz. 613 i 699) 

Art. 2. 

§ 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są 

organy podatkowe; 

2)   (uchylony) 

3)   opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach 

lokalnych; 

4)   spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do 

właściwości organów podatkowych. 

§ 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do 

opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub 

określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. 

§ 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych. 

§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych. 

<Art. 2a. 

Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga 

się na korzyść podatnika.> 
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U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

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

 

[Art. 24d. 

1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury 

(rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty 

wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 

dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów 

uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. 

2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów 

o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust, 1, dokonuje się z upływem 90 

dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona 

uregulowana w tym terminie. 

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 

termin określony w tych przepisach. 

4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie 

uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty 

uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. 

5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa 

w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty 

są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów 

amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. 

7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości 

niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie 

później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do 

kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub 

koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały 

uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało 

uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego 
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zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, 

które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania 

pierwszego. 

8. Jeżeli zgodnie z art. 22 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 

lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z 

uwzględnieniem art. 22, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostało 

zapłacone w części. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, 

upływa po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów 

specjalnych produkcji rolnej albo 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 w odniesieniu do działów 

specjalnych produkcji rolnej zmianie zasad ustalania dochodu, 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. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosują podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą 

lub działy specjalne produkcji rolnej.] 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lutego 1992 r. o PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) 

[Art. 15b. 

1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury 

(rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty 

wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 

dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów 

uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. 
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2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów 

o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 

dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona 

uregulowana w tym terminie. 

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 

termin określony w tych przepisach. 

4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie 

uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty 

uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. 

5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa 

w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty 

są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o 

którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów 

amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. 

7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości 

niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie 

później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do 

kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub 

koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały 

uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało 

uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego 

zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, 

które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania 

pierwszego. 

8. Jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 

lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z 

uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania, 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostało 

zapłacone w części. 
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10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, 

upływa po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowany podatek, o którym mowa 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 poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy 

opodatkowania.] 

 

 

U S T A W A    z dnia 2 lipca 2004 r. o SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699 i 875) 

Art. 80a. 

 [1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania 

działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania 

działalności gospodarczej przez kontrolowanego.] 

<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.> 

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być 

przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić 

prowadzenie kontroli. 

 


