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rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, w załączeniu przesyłam opinię 

opracowaną w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. · 
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Lublin, 6 maja 2014 r. 

Ocena projektu 

ustawy - o zmianie ustawy o rachunkowości, 

przesłanego przy piśmie GMS-WP-173-74/14 z dnia 27 marca 2014 r. 

Przedstawiony projekt ustawy - o zmianie ustawy o rachunkowości wprowadza szereg 

ułatwień, w zakresie rachunkowości dla znaczącego kręgu mniejszych podmiotów obrotu 

gospodarczego, prowadzących księgi rachunkowe. W celu określenia katalogu podmiotów 

będących adresatami proponowanych uproszczeń, w projekcie zmian wprowadzono definicję 

jednostek mikro oraz zmieniono dotychczasowy katalog jednostek zobowiązanych do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych w pełnym zakresie. Propozycja zmian przepisów ustawy 

o rachunkowości obejmuje także szerszy niż dotychczas zakres dostępnych uproszczeń, 

z których będą miały możliwość korzystać jednostki mikro. 

Zasadniczą zmianą w przepisach ustawy o rachunkowości jest zdefiniowanie jednostek mikro 

dla których przewidziano uproszczenia w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

Z proponowanej regulacji wynika, że definicja jednostek mikro obejmuje dość szeroki katalog 

mniejszych jednostek w tym także i tych, które w obecnym stanie prawnym nie mogą 

korzystać z przewidzianych w przepisach o rachunkowości uproszczeń np. ze względu na 

formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. 

W projekcie zmian przepisów ustawy o rachunkowości przewidziane zostały również 

sytuacje, w których jednostka będzie mogła po spełnieniu określonych kryteriów uzyskać 

status jednostki mikro. Na uwagę zasługuje wynikająca ze znowelizowanych regulacji zasada 

wskazująca, że jednostka mieszcząca się w katalogu jednostek mikro sama będzie mogła 

zdecydować, czy skorzysta z uproszczeń przewidzianych w projektowanych zmianach 

ustawy o rachunkowości. W świetle znowelizowanych regulacji decyzję bowiem w tym 

zakresie będzie podejmował organ zatwierdzający danej jednostki. 

Skorzystanie z proponowanych uproszczeń, polegających na zniesieniu niektórych 

obowiązków oraz zwolnieniu z ich wypełnienia z zachowaniem warunków określonych 
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w przepisach ustawy, może mieć znaczący wpływ na oszczędność czasu jak też zmniejszenie 

kosztów związanych z obsługą księgową w jednostkach mikro. 

Projekt zmian ustawy o rachunkowości obejmuje ponadto zmiany porządkujące w zakresie 

jednostek zobowiązanych do pełnego stosowania przepisów o rachunkowości. Zmiany te 

dostosowują katalogjednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zarówno 

poprzez wykreślenie niektórych z nich, jak też objęcie innych jednostek zwolnieniem 

z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

ustawy. 

Przedstawione propozycje zmian przepisów ustawy o rachunkowości zasługują na aprobatę, 

są one bowiem korzystne dla szerokiego kręgu mniejszych jednostek. Projektowane zmiany 

umożliwią jednostkom mikro nie tylko stosowanie uproszczeń w rachunkowości, ale także 

pozwolą na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności, poprzez obniżenie wydatków 

związanych z bieżącym prowadzeniem ksiąg, jak również ze sporządzaniem sprawozdań 

finansowych 
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