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Warszawa, 13 listopada 2018 r.                

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla 

przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 

(druk nr 990) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Stanowi ona kolejny etap realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Istotą ustawy jest redukcja obciążeń biurokratycznych nałożonych na przedsiębiorców 

i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Nowela 

eliminuje również wątpliwości interpretacyjne związane z przepisami dotyczącymi 

działalności gospodarczej. Ponadto ustawodawca wprowadza zwolnienia podatkowe dla 

przedsiębiorców oraz rozwiązania ograniczające ryzyko związane ze stosowaniem przepisów 

podatkowych. Realizacji założonych celów służy nowelizacja 34 ustaw.
1)

 

                                                 

1)
 Opiniowana ustawa nowelizuje: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 

15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, 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, ustawę z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa, ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, 

ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, 

ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu 

obrotem towarowym z zagranicą, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 5 stycznia 
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Dokonywane opiniowaną ustawą zmiany odnoszą się do prawa podatkowego oraz 

prawa gospodarczego (sensu largo). 

W zakresie prawa podatkowego nowela m.in.: 

1) ujednolica wzory formularzy w zakresie podatków lokalnych (podatek rolny, podatek od 

nieruchomości i podatek leśny); 

2) w przepisach o podatkach dochodowych: 

a) likwiduje obowiązki, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe 

i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty; 

dotyczy to m.in. obowiązków informacyjnych (np. o okresie zawieszenia 

wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów), 

odrębnych powiadomień (o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu 

w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez 

podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy 

o rachunkowości, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek) oraz obowiązków 

dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart 

przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,  

b) wydłuża terminy na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem 

dochodowym dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby fizyczne; co do 

zasady z 20 stycznia roku podatkowego do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód, 

c) podwyższa do 2 mln euro próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu 

„małego podatnika”, 

d) umożliwi zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka 

podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą, 

e) umożliwi jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł, 

f) zwalnia z podatku dochodowego kwoty odszkodowań przeznaczonych na 

odtworzenie zniszczonego majątku, 

                                                                                                                                                        

2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, ustawę 

z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji 

dla Przedsiębiorcy, ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 20 lipca 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych 

wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. 
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g) zwalnia od podatku dochodowego dochody (przychody) alternatywnych spółek 

inwestycyjnych (ASI) uzyskane ze zbycia udziałów lub akcji spółek, pod 

warunkiem że ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów 

lub akcji w kapitale spółki; 

3) w ustawie o rachunkowości: 

a)  uznaje za jednostki mikro osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki 

cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób 

fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie 

z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby 

fizycznej, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 

000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, 

b)  zwiększa ilość jednostek, które będą mogły korzystać z uproszczeń dla małych 

jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 

25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł 

w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, 

c) podnosi progi uprawniające jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji 

księgowej w zakresie: klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, 

tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych, stosowania 

uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, niestosowania 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 

zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, odstąpienia 

od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, 

d) umożliwi jednostkom mikro, jednostkom małym oraz części organizacji 

pozarządowych odstąpienie od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów 

aktualizujących wartość aktywów; jednostki takie nie będą również musiały 

tworzyć  biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych 

świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,  

e) skraca z trwałego do 5 lat okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych 

sprawozdań finansowych; 

4) w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne: 
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a) znosi obowiązek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia, 

ewidencji zatrudnienia, 

b) wydłuża czas na dokonanie powiadomienia o wyborze formy opodatkowania do 

20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy 

w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy 

taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego; 

5) w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, umożliwia podatnikom podatku 

od czynności cywilnoprawnych złożenie zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty 

podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte 

przez podatnika w okresie miesiąca; 

6) w ustawie o podatku od towarów i usług: 

a) eliminuje obowiązek składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku 

o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie, 

b) przyjmuje w zakresie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, że nieściągalność 

wierzytelności uważać się będzie za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy 

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 

90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze 

(dotychczas było to 150 dni); 

7) w ustawie – Prawo celne: 

a) określa na poziomie 10 euro próg, od którego osoby zobowiązane będą ponosiły 

koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane 

z  jego przechowywaniem, 

b) umożliwia uwierzytelnianie odpisu udzielonego pełnomocnictwa oraz dokumentu 

potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania z usług oferowanych na PUESC 

przez: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych; 

8) w ustawie o podatku akcyzowym: 

a) dostosowuje  kody Nomenklatury Scalonej (CN), którymi posługują się przepisy do 

aktualnie obowiązujących kodów, 

b)  eliminuje obowiązek przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego przez 

podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej lub 

w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych 

oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania (dane 
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zawarte w oświadczeniu będą wykazywane przez podmiot w deklaracji podatkowej 

AKC-4/H lub AKC-EN). 

W zakresie prawa gospodarczego nowela m.in.: 

1) w ustawie – Kodeks cywilny, określa zasady potwierdzania umów zawartych przez 

osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego 

zakresu;  

2) w ustawie – Kodeks spółek handlowych: 

a) określa komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki kapitałowej powinni 

składać oświadczenie o swojej rezygnacji, w przypadku gdy są jedynymi bądź 

ostatnimi członkami zarządu, 

b) doprecyzowuje: zasady reprezentacji spółki w likwidacji, pojęcie „dzień 

dywidendy”, zasady zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji, rozwiązania 

dotyczące następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej oraz kwestie 

odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu, 

c) określa zasady zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet 

dywidendy w sytuacji, gdy spółka w danym roku obrotowym poniosła stratę, 

d) przewiduje wprost w przepisach możliwość powołania do zarządu spółki 

partnerskiej osoby niebędącej jej partnerem, 

e) umożliwia pisemne podejmowanie uchwał przez udziałowców poza 

zgromadzeniem wspólników (tzw. „tryb obiegowy”); 

3) w ustawie o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą: 

a) eliminuje obowiązek obligatoryjnego dołączania do wniosku o udzielenie 

pozwolenia tłumaczenia dokumentów, 

b) wyłącza obowiązek (wynikający z KPA) przedkładania przez przedsiębiorców do 

każdego wniosku dokumentu pełnomocnictwa; 

4) w ustawie – Kodeks pracy: 

a) zwiększa możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę 

zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii 

ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, 

z obecnego limitu 20 pracowników, 

b) ogranicza obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości 
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i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki 

dla zdrowia, 

5) w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa: 

a) umożliwi ZUS zawiadamianie ubezpieczonych o kontroli czasowej niezdolności do 

pracy nie tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, ale również przez 

pracowników ZUS lub inne wyznaczone osoby oraz telefonicznie lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) znosi obowiązek uzyskania przez ZUS zwrotnego potwierdzenia odbioru 

zawiadomienia, 

6) w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

a) ogranicza wymogi formalne związane ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia 

na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, 

b) umożliwi posiadaczom zezwolenia na obrót hurtowy zaopatrywania w napoje 

alkoholowe statków, pociągów i samolotów (bez uzyskiwania dodatkowego 

zezwolenia), 

c) jednoznaczne określa możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za korzystanie 

z zezwolenia na sprzedaż alkoholu; 

7) w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, umożliwi odbiór przez państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego (lub państwowego granicznego inspektora 

sanitarnego) mobilnych gastronomii w innym mieście powiatowym niż jest 

zarejestrowany przedsiębiorca; 

8) w ustawie – Prawie o ruchu drogowym, modyfikuje definicję pojęcia „motocykl” 

(zmiana umożliwi m.in. rejestrację motocykli z napędem elektrycznym); 

9) w ustawie – Prawo przewozowe, ustawie o kierujących pojazdami, ustawie o broni 

i amunicji, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie 

o ochronie przyrody oraz ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego, znosi obowiązek stosowania pieczęci imiennej lub pieczęci 

firmowej jako wymogu formalnego dokumentów, których „wytwórcami” są 

przedsiębiorcy. 

 Ustawa – co do zasady – wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Wyjątki dotyczą zmian w: 
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1) ustawie – Kodeks cywilny (dotyczy to też przepisu przejściowego związanego 

ze zmianami w tej ustawie) oraz  ustawie – Kodeks spółek handlowych – które wejdą 

w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku 

od czynności cywilnoprawnych (dotyczy to też przepisu przejściowego związanego 

ze zmianami w tej ustawie) oraz ustawie o podatku leśnym – które wejdą w życie 

z dniem 1 lipca 2019 r.; 

3) ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym 

od osób prawnych, w zakresie zdefiniowanego w tych ustawach pojęcia „mały 

podatnik” – które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2018 r. Projekt był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy 2862). Sejm skierował projekt do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu projektu 

na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu 

zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2921). Drugie czytanie odbyło się w dniu 

7 listopada 2018 r. Podczas drugiego czytania zgłoszono 5 poprawek. Dwie z nich uzyskały 

poparcie Sejmu.  

W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie zmieniono w sposób zasadniczy treści 

przedłożenia. Niemniej warto zwrócić uwagę, że Sejm m.in.: 

1) wyłączył stosowanie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, które 

będzie przysługiwało w przypadku dochodów (przychodów) alternatywnych spółek 

inwestycyjnych uzyskanych w roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), pod 

warunkiem, że alternatywna spółka inwestycyjna, która zbywa udziały (akcje), 

posiadała przed dniem zbycia bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) 

w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane, nieprzerwanie przez okres dwóch 

lat, w przypadku gdy co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, bezpośrednio lub 

pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub prawa do takich nieruchomości; 

2) dodał do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne regulację, w myśl której  
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w przypadku prowadzenia przez zmarłego przedsiębiorcę wykazu środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwo w spadku będzie 

obowiązane kontynuować prowadzenie tego wykazu; 

3) zmienił dodatkowo ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, ustawę 

z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach 

sądowych oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących 

działalność gospodarczą na mniejszą skalę; 

4) dodał przepis przejściowy, w myśl którego roczne sprawozdania finansowe sporządzone 

za rok obrotowy, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie będą musiały 

być przechowywane trwale; sprawozdania takie będą musiały być przechowywane przez 

okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, 

w którym nastąpiło ich zatwierdzenie; 

5) utrzymał czasowo w mocy rozporządzenie wydane na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy 

z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników;  

6) zagwarantował 3 miesięczną vacatio legis w odniesieniu do zmian w ustawie – Kodeks 

cywilny (dotyczy to też przepisu przejściowego związanego ze zmianami w tej ustawie) 

oraz  ustawie – Kodeks spółek handlowych (projekt zakładał, że zmiany te wejdą 

w życie 1 stycznie 2018 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie, art. 9 ust. 3b pkt 8 – w myśl dodawanego przepisu wniosek 

o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi będzie musiał 

zawierać oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości 

w celach przechowywania napojów alkoholowych. Jednocześnie we wniosku tym 

należy podać adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania 

napojów alkoholowych (o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta). Warunkiem 

prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia jest posiadanie tytułu prawnego do 

korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów 

alkoholowych (art. 9
4
 pkt 5). Mając na względzie, że pkt 8 dodawany do art. 9 ust. 3b  

związany jest merytorycznie z pkt 4 w art. 9 ust. 3b i z art. 9
4
 pkt 5, należałoby 
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posługiwać się w nim tą samą terminologią (§ 10 Zasad techniki prawodawczej). 

Konsekwencja terminologiczna jest warunkiem komunikatywności aktu w aspekcie 

interpretacyjnym. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z magazynów 

stacjonarnych do przechowywania napojów alkoholowych, których 

adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4.”; 

 

2) art. 8 pkt 1 lit. b, art. 4a pkt 30a – w pkt 30a, dodawanym do art. 4a ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawodawca sformułował definicję pojęcia 

„alternatywna spółka inwestycyjna”, wskazując że spółką tą jest alternatywna spółka 

inwestycyjna w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a więc w rozumieniu ustawy podstawowej 

dla alternatywnych spółek inwestycyjnych. Mając na względzie § 9 i § 146 Zasad 

techniki prawodawczej, należy stwierdzić, że dodawana definicja jest zbędna. Trudno 

przypuszczać, że organy podatkowe i alternatywne spółki inwestycyjne będą miały 

jakiekolwiek wątpliwości, jakie podmioty ustawodawca miał na myśli posługując się 

pojęciem „alternatywna spółka inwestycyjna”. Przepis § 9 Zasad techniki prawodawczej 

określa ogólną zasadę, w myśl której w ustawie należy posługiwać się określeniami 

(pojęciami) w znaczeniu nadanym im przez ustawę podstawową dla danej dziedziny. 

Jeśli ustawodawca odstępuje od tego znaczenia musi o tym adresata „poinformować” 

(w definicji). W analizowanym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca. W § 146 ust. 1 

Zasad techniki prawodawczej określono katalog okoliczności przesądzających, w jakiej 

sytuacji należy sformułować definicję. W przypadku kwestionowanej definicji, żadna 

z okoliczności wymienionych w tym przepisie nie występuje. Ponadto w § 146 ust. 2 

wyraźnie wskazano, że – co do zasady – w przypadku gdy danym pojęciem 

ustawodawca posługuje się w akcie tylko w jednym przepisie, definicji tego pojęcia się 

nie formułuje (chyba że są jakiekolwiek wątpliwości co może ono oznaczać, 

a wątpliwości tych nie eliminuje kontekst, w którym posłużono się pojęciem). Mając 

powyższe na względzie proponuje się wykreślenie dodawanej definicji. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 8 w pkt 1 skreśla się lit. b; 

 

3) art. 10, art. 37 h ust. 4 pkt 1 i 2 – propozycja poprawki redakcyjnej. Przepis pkt 2 

należałoby sformułować analogicznie do pkt 1. W obu przepisach mowa jest o kodach 

a nie o kodzie. 

Propozycja poprawki: 

w art. 10, w pkt 2 wyraz „kodzie” zastępuje się wyrazem „kodach:”; 

 

4) art. 14 pkt 8, art. 29 ust. 1 zdanie trzecie – w związku z posłużeniem się w przepisie 

kilkukrotnie wyrazem forma, odnosząc się przy tym do różnych form opodatkowania 

albo używając tego wyrazu w różnych znaczeniach (forma opodatkowania i forma 

czynności prawnej), może budzić wątpliwość, do której z form opodatkowania odnosi 

się sformułowanie „rezygnacja z tej formy opodatkowania” (opodatkowania w formie 

ryczałtu, czy opodatkowania w formie karty podatkowej). Mając na uwadze, że przepisy 

podatkowe nie powinny budzić żadnych wątpliwości oraz być czytelne i jednoznaczne 

dla adresata, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w pkt 8, w zdaniu trzecim wyrazy „tej formy opodatkowania” zastępuje się 

wyrazami „opodatkowania w formie karty podatkowej” oraz wyrazy „tej formie” zastępuje 

się wyrazami „formie karty podatkowej”; 

 

5) art. 16 pkt 2, art. 59 ust. 5a pkt 2 oraz ust. 5d i 5e – w związku z posłużeniem się we 

wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 5a wyrazem „zawiadomienie” w liczbie 

pojedynczej, również pkt 2 powinien być sformułowany w tej liczbie. Użycie liczby 

mnogiej sugeruje, że zawiadomienie będzie składało co najmniej dwóch pracowników 

(delegacja), co pewnie nie było intencją prawodawcy. 
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   Ponadto w dodawanych ust. 5d i 5e posłużono się wyrazem „zobowiązany” 

zamiast „obowiązany”, co sugeruje, że obowiązek ubezpieczonego wynika ze stosunku 

cywilnoprawnego, a nie przepisu. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, co do zasady (z wyjątkiem art. 61 ust. 4), 

w analogicznych przypadkach posługuje się prawidłowym określeniem. 

Propozycja poprawki: 

w art. 16 w pkt 2: 

a) w ust. 5a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo inną upoważnioną osobę;”, 

b) w ust. 5d i 5e wyraz „zobowiązany” zastępuje się wyrazem „obowiązany”; 

 

6) art. 18 pkt 4 lit. a i b, art. 193 § 3 zdanie drugie i § 4 zdanie drugie – mając na względzie 

§ 10 Zasad techniki prawodawczej (nakaz zachowania konsekwencji terminologicznej) 

oraz uwzględniając treść art. 193 § 4 zdanie pierwsze i art. 227 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 18 w pkt 4: 

a) w lit. a, w zdaniu drugim skreśla się wyraz „zgromadzenia”, 

b) w lit. b, zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli  uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana 

niezwłocznie po dniu dywidendy.”; 

 

7) art. 18 pkt 12, art. 276 § 1
1
 – kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej (nakaz 

zachowania konsekwencji terminologicznej) oraz uwzględniając treść art. 274 § 3 

i art. 275 Kodeksu spółek handlowych, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki. W poprawce wzięto pod uwagę, że sformułowanie „w likwidacji” stosuje się  

w odniesieniu do firmy spółki w okresie likwidacji. Określenie „spółka w likwidacji” 

jest skrótem myślowym, a tych ustawodawca powinien unikać. Analogiczna uwaga 

odnosi się do § 3
1 

dodawanego do art. 463 Kodeksu spółek handlowych (zob. art. 461 

i art. 462 Kodeksu). 
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Propozycja poprawki: 

w art. 18: 

a) w pkt 12, w § 1
1
 dwukrotnie po wyrazach „spółki w” dodaje się wyraz „okresie”, 

b) w pkt 16, w § 3
1
 dwukrotnie po wyrazach „spółki w” dodaje się wyraz „okresie”; 

 

8) art. 36 stanowi, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów nowelizowanej ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Blankietowość przepisu i jego niedostosowanie do treści zmian 

dokonywanych w nowelizowanej ustawie, skutkuje tym, że przepis nie realizuje 

należycie celu dla jakiego formułuje się przepisy przejściowe, tj. nie odpowiada na 

pytania intertemporalne pojawiające się w związku ze zmianą przepisów. Brak 

odpowiedzi albo udzielenie odpowiedzi blankietowej przerzuca na adresata, w tym 

organy stosujące prawo, całe ryzyko błędnego rozstrzygnięcia problemu 

intertemporalnego. Trzeba pamiętać przy tym, że rozwiązywanie problemów 

intertemporalnych jest obowiązkiem ustawodawcy wynikającym z art. 2 Konstytucji – 

zasady demokratycznego państwa prawnego (zaufanie do państwa i prawa, 

bezpieczeństwa prawne, przyzwoita legislacja, w tym odpowiednia określoność 

przepisów). 

   Ustawodawca w szczególności dokonuje zmiany treści wniosku o wydanie 

zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi. Zmienione zostaną 

również warunki prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń, a w następstwie 

warunki fakultatywnego cofnięcia zezwolenia. Nowelizacja może mieć również wpływ 

na sytuację przedsiębiorców, którym cofnięto zezwolenie. 

   W związku z powyższym nasuwają się m.in. następujące pytania: 

1) czy w związku ze zmianą treści wniosku, wnioski złożone a nierozpatrzone, będą 

oceniane przez pryzmat nowych, czy dotychczasowych przepisów; innymi słowy, czy 

będzie trzeba uzupełniać wnioski; 2) jaki będzie wpływ noweli na toczące się 

postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia w związku z niespełnianiem warunków 

określonych w art. 9
4
 pkt 1, 5, 6 lub 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
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i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 3) czy zmiana warunków prowadzenia działalności 

będzie miała wpływ na sytuację przedsiębiorców, którym cofnięto zezwolenie 

w związku z niespełnianiem warunków określonych w art. 9
4
 pkt 1, 5, 6 lub 9 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności, czy 

będzie ich nadal dotyczył 3 letni okres karencji, o której mowa w art. 9
5 

ust. 5. 

   Zakładając, że wolą ustawodawcy jest, aby regulacje intertemporalnie nie 

budziły wątpliwości, należałoby doprecyzować przepis przejściowy. Sformułowanie 

propozycji poprawek wymagać będzie ustalenia intencji ustawodawcy;  

 

9) Na mocy art. 42 osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych lub spółki partnerskie, których przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu dotychczasowym, za 2018 r. 

będą niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach 

o rachunkowości, będą mogły prowadzić księgi rachunkowe od początku 2019 r. Do 

takich osób i spółek stosować się będzie przepisy art. 24a ust. 5 zdanie drugie i trzecie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. W związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, czy wolą ustawodawcy jest, 

aby przepisem tym objęte były również przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki cywilne 

osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli w 2018 r. zmarły przedsiębiorca 

albo spółka cywilna, której był on wspólnikiem prowadziła księgi rachunkowe. Jeżeli 

tak, należałoby dodać do ustawy przepis analogiczny do art. 24a ust. 5a ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (wejdzie on w życie 25 listopada 2018 r.), 

który przewiduje, że art. 24a ust. 5 tej ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku 

przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa 

w spadku. Zakres stosowania wspomnianego art. 24a ust. 5a nie rozciąga się na art. 42 

opiniowanej ustawy. 

    Niezależnie od powyższego, należałoby zastanowić się, czy art. 42 jest 

w ogóle potrzebny. Nie budzi bowiem wątpliwości, że  osoby fizyczne, spółki cywilne 

osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie, których 

przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za 

2018 r. będą niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro 

w przepisach o rachunkowości, będą mogły prowadzić księgi rachunkowe od początku 

2019 r., na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
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w nowym brzmieniu (dotyczy to również przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki 

cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku). Oczywiste jest też, że 

zawiadomienia, o których mowa w art. 24a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych w dotychczasowym brzmieniu, nie będą wywierały skutków prawnych. 

Znowelizowana ustawa nie będzie już ich bowiem przewidywała.  

Propozycja poprawki: 

w art. 42 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przedsiębiorstwa w spadku oraz 

spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.”; 

 

albo 

skreśla się art. 42; 

 

10) art. 44 – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest podstawą 

dokonywania czynności cywilnoprawnych. Przepisy materialne, na podstawie których 

dokonuje się czynności cywilnoprawnych zawarte są w innych aktach, np. w Kodeksie 

cywilnym i Kodeksie spółek handlowych. W związku z tym, należałoby zmodyfikować 

przepis przejściowy w taki sposób, aby nie wskazywał on błędnie podstawy dokonania 

czynności prawnych będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych. 

Propozycja poprawki: 

art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. Do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek 

podatkowy powstał przed dniem wejścia w życie art. 17, stosuje się przepisy 

dotychczasowe.”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


