
 

 

Druk nr 3601   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 
S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   
 

o przedstawionym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o 
zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 3018) oraz 
senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Ordynacja podatkowa (druk nr 2605) 

 
Sejm - zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu Sejmu - na 72 posiedzeniu w dniu 22 lipca 

2014 r. skierował senacki projekt ustawy (druk nr 2605) i na 84 posiedzeniu w dniu 
14 stycznia 2015 r. skierował przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
projekt ustawy (druk nr 3018) do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia.  

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższych projektów ustaw 

na posiedzeniach w dniach 23 lipca 2014 r., 19 lutego i 7 lipca 2015 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

 

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. 

 
   Przewodnicząca Komisji 

 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Michał Jaros  (-) Krystyna Skowrońska  



Liczba stron :  2     Data :   2015-07-07      Nazwa pliku :   199-18.NK.DOCX   1 

VII kadencja/druki 2605 i 3018 

 

projekt 

U S T A W A  

z dnia………………………. 2015 r. 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw1) 

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

2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14a: 

a) w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis art. 120a stosuje się odpowiednio.”, 

b) w § 9 po wyrazach „art. 120,” dodaje się wyrazy „art. 120a,”; 

2) w art. 14h po wyrazach „art. 120,” dodaje się wyrazy „art. 120a,”; 

3) po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu: 

„Art. 120a. W przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa 

podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony 

postępowania.”. 

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.3)) 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, 915, 1146 i 1328) uchyla się art. 15b. 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.4)) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu 

wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek 

                                                        
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. 1101, 
1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 
915, 1215 i 1328. 

3) 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 i 1328. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 
983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1146. 
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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.”. 

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. 


