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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 4 lipca 2019 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 

 

(druk nr 1229) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1360, z późn. zm.) 

Art. 485. 

§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo 

świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie 

są udowodnione dołączonym do pozwu: 

1)   dokumentem urzędowym; 

2)   zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem; 

3)   wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu 

długu; 

4)   zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i 

niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym. 

§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu 

lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają 

wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z 

rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia 

roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z 

czeku, z warrantu lub z rewersu. 

[[§ 2a] <§2
1
>.Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu 

spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi 

faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, 

odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 oraz z 2018 r. 

poz. 650) lub kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie 
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dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód 

dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.] 

<§ 2
1
. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu 

spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi 

faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia 

pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 118 i …), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie 

lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie 

dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli 

powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej 

ustawy.> 

§ 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z 

ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w 

zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz 

dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. 

§ 4. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo dokumentów 

określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu 

pozwu na podstawie art. 130. 

Art. 486. 

§ 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę, 

chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. 

§ 2. W sprawach, o których mowa w [art. 485 § 2a] <art. 485 § 2
1
>, sąd wydaje nakaz 

zapłaty, a w razie braku podstaw do jego wydania przewodniczący wyznacza rozprawę 

albo posiedzenie niejawne nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia wniesienia 

pozwu albo od dnia uzupełnienia braków pozwu. 

 

Art. 730
1
. 

§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli 

uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 

§ 2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia 

uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny 

sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. 
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<§ 2
1
. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, 

gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu 

transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w 

przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy 

złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu 

jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.> 

§ 3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników 

postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a 

obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. 

 

<Art. 735
1
. 

§ 1. W sprawach o udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w których 

żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu 

transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o których 

mowa w art. 730
1 

§
 
2

1
, postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może 

wydać także referendarz sądowy. Referendarz sądowy nie może podejmować 

czynności zastrzeżonych dla sądu, o których mowa w art. 751. 

§ 2. Przepisu § 1 zdanie pierwsze nie stosuje się do zabezpieczenia, o którym mowa w 

art. 747 pkt 6.  

§ 3. Do skargi na postanowienie referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepis 

art. 767
3a

. Skarga podlega rozpoznaniu w terminie tygodnia od dnia jej wpływu do 

sądu.> 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1509, z późn. zm.) 

Art. 5a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej 

"ustawą o rachunkowości"; 
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2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 22g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.); 

6)   działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to 

działalność zarobkową: 

a)  wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, 

b)  polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 

c)  polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych 

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i 

ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł 

wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9; 

7)   ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076); 

8)   urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego odpowiednio 

właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje 

zadania; 

9)    (uchylony); 

10)   (uchylony); 

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1768, z późn. zm.); 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

12)   dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru 

wartościowego przez emitenta a wydatkami poniesionymi na nabycie papieru 

wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papieru 

wartościowego w drodze spadku lub darowizny - różnicę między kwotą uzyskaną z 

wykupu a wydatkami poniesionymi przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tego 

papieru wartościowego; 

13)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

14)   funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze 

zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz 

ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa 

w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 

15)  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1291); 

16)  ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 

723 i 1365); 

17)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 

650); 

18)  ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834); 

18a)  
(7)

 ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów - oznacza to ustawę z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966); 

18b)  
(8)

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym - oznacza to budynek mieszkalny 

jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245); 

18c)  
(9)

 przedsięwzięciu termomodernizacyjnym - oznacza to przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów; 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

19)  (uchylony); 

19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 

elementy pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 

również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

20)  
(10)

 małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 

euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u 

zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według 

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień 

roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 
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21)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca zamieszkania podatnika; 

22)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na 

terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 

pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie 

wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

23)  ustawie o emeryturach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o 

emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926); 

23a)   umowie o pomocy przy zbiorach - oznacza to umowę o pomocy przy zbiorach, o której 

mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858); 

24)  PKWiU - oznacza to Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 

i 1753)
(11)

; 

25)  oznaczeniu "ex" - oznacza to, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy 

niż określony w podanym grupowaniu PKWiU; 

26)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28; 

27)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

28)   spółce - oznacza to: 

a)   spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana 

jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 

29)   udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w pkt 28 lit. c i d; 

29a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały 

(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

30)   kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w 

pkt 28 lit. c i d; 

31)   udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w pkt 28 lit. c i d; 

32)   objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w pkt 28 lit. c i d, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

33)   wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

33a)  
(12)

 walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

33b)  
(13)

 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - oznacza to ustawę z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z 

późn. zm.); 

33c)  
(14)

 ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 

oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499); 

33d)  
(15)

 rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 
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a)  otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej 

części, 1 2192. 

b)  nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności 

innemu podmiotowi, 

c)  prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju miejsca zamieszkania - w 

przypadku należności uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność 

gospodarczą, przepis art. 30f ust. 20 stosuje się odpowiednio; 

34)   komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 776), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania 

w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie 

umowy licencyjnej; 

35)   podmiocie komercjalizującym - oznacza to twórcę uprawnionego do praw lub wartości 

wymienionych w pkt 34 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 

34 lit. d, jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

36)   krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

37)   postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398); 

38)   działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 



- 10 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

39)  
(16)

 badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), 

b)  badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

40)  
(17)

 pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

41)   przepisach o systemie oświaty - oznacza to przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), przepisy ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) lub przepisy 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 

2203); 

42)   ustawie o CEIDG - oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 

poz. 647); 

43)  
(18)

 przedsiębiorstwie w spadku - oznacza to przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu 

ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

44)  
(19)

 zarządzie sukcesyjnym - oznacza to zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o 

zarządzie sukcesyjnym; 

45)  
(20)

 zmarłym przedsiębiorcy - oznacza to zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 

1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym; 

46)  
(21)

 ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) [.] <;> 

<47) ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i …).> 

 

<Art. 26i. 

1. Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 

30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e: 
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1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została 

uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie; 

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało 

uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. 

2. Jeżeli podatnik poniósł stratę ze źródła, z którym związana jest transakcja handlowa 

w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, kwota straty: 

1) może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została 

uregulowana lub zbyta, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie; 

2) podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało 

uregulowane, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. 

3. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku, przysługującego na 

podstawie ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia 

podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie 

dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który 

powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku w 

kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub 

zbyta. 
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4. Jeżeli wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wyższa od kwoty 

straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie ust. 2 pkt 2, różnica zwiększa 

podstawę obliczenia podatku na podstawie ust. 1 pkt 2. 

5. Zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1 

dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została 

uregulowana lub zbyta. 

6. Zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 albo zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2 

dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało 

uregulowane. 

7. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na 

podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 3 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1, 

wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do 

zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została 

uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo 

doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica 

zwiększa podstawę obliczenia podatku. 

8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie 

ust. 1 pkt 2 i ust. 4 lub zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2, zobowiązanie zostanie 

uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę obliczenia podatku lub zwiększa stratę w 

zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało 

uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku jest wyższa 

od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość 

dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 

lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. 

9. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, 

odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z 

transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron 

określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich 

ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów. 

10. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
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1) dłużnik lub wierzyciel, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia 

zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, 

postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 

2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej 

wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w 

przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest 

inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, 

licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności; 

3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz 

działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia 

następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie 

terminu do uregulowania zobowiązania. 

12. Wierzytelności odliczone od podstawy obliczenia podatku lub zwiększające kwotę 

straty na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 5–7 albo 

odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na 

podstawie innych przepisów ustawy. 

13. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają odliczeniu od podstawy 

obliczenia podatku ani nie zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy, w tym poprzez 

rezerwy lub odpisy. 

14. Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o 

którym mowa w ust. 1, 2 i 4 albo ust. 7 i 8, powstaje po likwidacji działalności, po 

zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji 

rolnej albo po zmianie formy opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia 

podstawy obliczenia podatku albo straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za 

rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy 

opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów 

specjalnych produkcji rolnej. 



- 14 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

15. Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin 

zapłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się termin określony zgodnie z 

przepisami tej ustawy. 

16. Przepisy ust. 1–15 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą 

prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki 

niebędącej osobą prawną. 

17. Przepisy ust. 1–16 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia 

części wierzytelności. 

18. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4. 

19. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 

albo ust. 7 i 8, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub 

zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.> 

 

Art. 44. 

1. Podatnicy osiągający dochody: 

1)   z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, 

2)   z najmu lub dzierżawy 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. 

1a. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: 

1)   ze stosunku pracy z zagranicy, 

2)   z emerytur i rent z zagranicy, 

3)   z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek 

dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. 

1b. 
(339)

 Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący przychody określone w art. 29 

bez pośrednictwa płatników, są obowiązani bez wezwania wpłacać zryczałtowany 

podatek dochodowy na zasadach, o których mowa w art. 29, za miesiące, w których 

uzyskali ten przychód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Podatek za grudzień jest płatny przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. 
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1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na 

podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy 

zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, 

stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę 

podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód podlegający 

opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym miesiącu pomniejszony o koszty 

uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6. 

1d. Podatnik, o którym mowa w ust. 1c, jeżeli dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty 

zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z 

tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego. 

1e. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 1c zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

1f. 
(340)

 Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest 

obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - przed upływem 

terminu określonego na złożenie zeznania. 

1g. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach może w ciągu 

roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu 

najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przy 

obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, 

o której mowa w art. 27 ust. 1. 

2. Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u 

podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica 

pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak 

podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów 

pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego 

remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. 

Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody 

te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w 
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art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące 

poprzedzające. 

3a. 
(341)

 Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za 

grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, wpłacać zaliczki 

miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w 

skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów 

uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym 

miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki 

podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w 

art. 27 ust. 1. 

3b. (uchylony). 

3c. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze 

środków podatnika. 

3d. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy 

wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są 

obowiązani wpłacać zaliczki na zasadach określonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu 

okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek 

wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w 

tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiązany uwzględnić 

dochody uzyskane od początku roku podatkowego. 

3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy art. 27 ust. 9 i 9a 

stosuje się odpowiednio. 

3f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 

30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w 
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wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z 

uwzględnieniem art. 27b. 

3g. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 

11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3h, ustala 

się w następujący sposób: 

1)    obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody 

przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 

27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa 

w art. 27 ust. 1; 

2)   zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad 

określonych w art. 26, 27 i 27b; 

3)   zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie 

kwartały. 

3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy 

rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu 

skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych 

zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 

stosuje się odpowiednio. 

3i. 
(342)

 O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 

3h, podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. 
(343)

 Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w 

terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest 

zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik 

wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. 

6a. (uchylony). 
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6aa. 
(
 
)
 Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał zaliczki w 

sposób określony w ust. 3g albo 3h, przedsiębiorstwo w spadku może stosować ten sposób 

w tym roku podatkowym. 

6ab. 
(
 

)
 Pierwszą zaliczkę przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w 

którym dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli 

zgłoszenia nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd 

sukcesyjny, uwzględniając przy jej obliczeniu dochody przedsiębiorstwa osiągnięte od 

otwarcia spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału. 

6b. 
(
 

)
 Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem przedsiębiorstw w spadku, 

mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w 

wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali 

podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od 

dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w 

zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na 

zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym: 

1)   w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo 

2)    w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w 

zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b 

pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 

ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej 

w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której 

mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 

6c. Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani: 

1)   
(347)

 (uchylony); 

2)   stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6; 
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4)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45. 

6d. 
(348)

 O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6b, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. 

6e. Przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz 

pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok 

podatkowy. 

6f. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, 

powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w 

uproszczonej formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do 

końca roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości 

podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który 

zaliczki są płacone w uproszczonej formie; 

3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym 

niż wymieniony w pkt 1 i 2. 

6g. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy stwierdzi inną wysokość dochodu z 

pozarolniczej działalności gospodarczej niż wysokość dochodu z tej działalności 

wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu 

korygującym, przepisy ust. 6f stosuje się odpowiednio. 

6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, 

którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z 

zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki 

podatku w wysokości 19%. 

6i. Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, 

zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, 

zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika. 

7. 
(349)

 Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywający za granicą, którzy 

osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
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którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności 

przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny przed upływem 

terminu określonego na złożenie zeznania. Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się 

odpowiednio ust. 3a oraz 3c. 

7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków 

wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w 

roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 

miesięcy, albo 

2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7b. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a 

także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile 

między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 

2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w 

okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty; 

3)   w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników 

majątku, o znacznej wartości, udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone 
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do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, 

wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te 

osoby i stanowiących ich własność; 

4)   złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z 

tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 

stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia; 

5)    w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 

27. 

7d. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, wymienionych w ust. 7c 

pkt 3, stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 stosuje się odpowiednio. 

7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w 

którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata 

podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9. 

7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z 

dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego 

dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio 

po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w 

każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w 

latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na 

zasadach określonych w art. 30c. 

7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub 

upadłość spółki niebędącej osobą prawną, której są wspólnikami, lub 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, 
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przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 

3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do 

najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok 

podatkowy, lub 

4)   mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku 

postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych 

tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość 

ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji ostatecznej. 

7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłacenia należnych zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, w terminie 

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo do 

zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli zeznanie o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali 

ze zwolnienia, i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 45; w tych 

przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek;  

2)   
(350)

 w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a upływem terminu 

określonego na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do 

złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku 

podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia i zapłaty podatku, na zasadach 

określonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od 

zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy 

korzystali ze zwolnienia; 
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3)   
(351)

 w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym 

korzystali ze zwolnienia, a upływem terminu określonego na złożenie zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy 

następujący po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia 

korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za 

zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla 

złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok 

podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie; 

4)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po 

roku, w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego 

następującego po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do 

złożenia: 

a)  korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za 

zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego 

dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 

rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie, 

b)  korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których 

doliczyli po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata 

podatkowe następujące po roku korzystania ze zwolnienia. 

7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób 

opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c. 

7k. Pomoc, o której mowa w ust. 7a, 7e i 7f, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

7l. 
(
 
)
 W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 

7a, do przedsiębiorstwa w spadku mają zastosowanie przepisy ust. 7f-7j. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, który na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności 
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gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z 

ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będący wspólnikiem spółki jawnej, spółki 

partnerskiej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności 

gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b za okres objęty zawieszeniem. 

12. 
(353)

 Podatnicy, o których mowa w ust. 11, informują o okresie zawieszenia w roku 

podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym 

działalność ta była zawieszona. 

13. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy, o których 

mowa w ust. 10 i 11, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 3, 3f, 3g, 6 i 

6b. 

14. Do podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej i ustalających dochód na 

podstawie prowadzonych ksiąg przepisy ust. 3, 3f-3i, 6 oraz 6b-6i stosuje się 

odpowiednio. 

15. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według 

zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f-3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od 

początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie 

przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku 

pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie 

podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 

roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. 

16. Przepis ust. 15 stosuje się również do podatników, którzy równocześnie z przychodami z 

pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub 

działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie 

prowadzonych ksiąg. 

<17. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 3, 3a, 3c, 3d i 

3f: 
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1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została 

uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od 

okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym 

wierzytelność została uregulowana lub zbyta; 

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało 

uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 

90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w 

umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. 

18. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, 

przysługującego na podstawie ust. 17 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, 

zmniejszenia dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach 

rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. 

Zmniejszenia dochodu w kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie 

została uregulowana lub zbyta. 

19. Zmniejszenia na podstawie ust. 17 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu 

płatności zaliczki, określonego w ust. 6, wierzytelność nie została uregulowana lub 

zbyta.  

20. Zwiększenia na podstawie ust. 17 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 6, zobowiązanie nie zostało uregulowane. 

21. Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu 

stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku 

podatkowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

22. Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki na podstawie ust. 17 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę 

obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym 

zobowiązanie zostało uregulowane. 
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23. Przepisy ust. 17–22 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o 

którym mowa w ust. 15. 

24. W zakresie nieuregulowanym w ust. 17–23 przepis art. 26i stosuje się odpowiednio.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 865 i 1018) 

Art. 4a. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zwanej dalej "ustawą o 

rachunkowości"; 

2)   składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 

pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której 

mowa w art. 16g ust. 3; 

3)   przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego; 

4)   zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i 

niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań 

gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 

samodzielnie realizujące te zadania; 

5)   programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to restrukturyzację na 

podstawie ustaw: 

a)  z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach 

i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z późn. zm.)
(2)

, 

b)  z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału 

obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2011), 

c)  z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1752), 
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d)  z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1311 oraz z 2019 r. poz. 492), 

e)  z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. poz. 1196, 

z późn. zm.), 

f)  z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 164); 

5a)  postępowaniu restrukturyzacyjnym - oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 243 i 326); 

6)  urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

7)   ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.); 

8)   ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 19 grudnia 2008 

r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 

1693); 

9)   (uchylony) 

9a)  samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o 

ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z 

wyjątkiem: 

a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 

przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van lub 

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i 

nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 

elementy pojazdu, 

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 
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również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 

przeznaczeń: 

–  agregat elektryczny/spawalniczy, 

–  do prac wiertniczych, 

–  koparka, koparko-spycharka, 

–  ładowarka, 

–  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

–  żuraw samochodowy, 

d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a 

ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług; 

10)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży 

(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 

euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 

11)  zagranicznym zakładzie - oznacza to: 

a)  stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego 

państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo 

miejsce wydobywania bogactw naturalnych, 

b)  plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego 

państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa, 

c)  osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium 

jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma 

pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie 

wykonuje 

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej; 

12)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla 

celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 

miejsca siedziby podatnika; 
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13)  ubezpieczycielu - rozumie się przez to zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji 

prowadzący działalność na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej; 

14)   spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21; 

15)  rachunku zbiorczym - oznacza to rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244); 

16)  udziale (akcji) - oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o 

której mowa w art. 1 ust. 3; 

16a)   wartości emisyjnej udziałów (akcji) - oznacza to cenę, po jakiej obejmowane są udziały 

(akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - w innym 

dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów 

(akcji); 

17)  wspólniku - oznacza to również akcjonariusza; 

18)  kapitale zakładowym - oznacza to również kapitał podstawowy spółki, o której mowa w 

art. 1 ust. 3; 

19)  udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o 

których mowa w art. 1 ust. 3; 

20)  objęciu udziału (akcji) - oznacza to również uzyskanie przez wspólnika spółki, o której 

mowa w art. 1 ust. 3, ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce; 

21)   spółce - oznacza to: 

a)  spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), 

b)  spółkę kapitałową w organizacji, 

c)  spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana 

jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich 

dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; 
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22)   pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi; 

22a)   walucie wirtualnej - oznacza to walutę wirtualną w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

22b)   ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - oznacza to 

ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125); 

23)  komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to: 

a)  patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, 

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu 

scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - 

określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501), 

b)  autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, 

c)  równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania 

w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how), 

d)  prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie 

umowy licencyjnej; 

24)  podmiocie komercjalizującym - oznacza to: 

a)   uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) 

b)   spółkę utworzoną na podstawie art. 149 ust. 1 lub art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

c)  Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 

2019 r. poz. 534), 

d)  spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk, 

e)  instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), 

f)  spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, 
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g)  twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także 

zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d, 

h)  międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, 

działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i)   Centrum Łukasiewicz, 

j)   instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

k)   spółkę utworzoną na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) 

-   jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną; 

25)  krótkiej sprzedaży - oznacza to krótką sprzedaż w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 

r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka 

kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1); 

26)  działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania 

naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu 

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych 

zastosowań; 

27)   badaniach naukowych - oznacza to: 

a)  badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

b)  badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

28)   pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

29)   rzeczywistym właścicielu - oznacza to podmiot, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a)  otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej 

części, 

b)  nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności 

innemu podmiotowi, 
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c)  prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności 

uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy 

ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis art. 24a 

ust. 18 stosuje się odpowiednio; 

30)   ustawie o funduszach inwestycyjnych - oznacza to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244); 

30a)   alternatywnej spółce inwestycyjnej - oznacza to alternatywną spółkę inwestycyjną w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych; 

31)   nabytych wierzytelnościach banku hipotecznego - oznacza to nabyte przez bank 

hipoteczny, w celu emisji listów zastawnych, od innych banków wierzytelności z tytułu 

udzielonych przez nie kredytów; 

32)   odpisie na straty kredytowe - oznacza to odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu 

składnika aktywów finansowych, utworzony na: 

a)  udzielony kredyt (pożyczkę) lub 

b)  udzielone gwarancje (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki), lub 

c)  nabyte wierzytelności banku hipotecznego 

- przez jednostki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości 

sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o 

rachunkowości; 

33)   ustawie o pracowniczych planach kapitałowych - oznacza to ustawę z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) [.] <;> 

<34) ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i …).> 

 

<Art. 18f. 

1. Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3 oraz po 

uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d: 
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1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została 

uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie; 

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało 

uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. 

2. Jeżeli podatnik poniósł stratę, o której mowa w art. 7 ust. 2, z którą związana jest 

transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom, kwota straty: 

1) może być zwiększona o zaliczaną do przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom która nie została 

uregulowana lub zbyta, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie; 

2) podlega zmniejszeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało 

uregulowane, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. 

3. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania, przysługującego na podstawie 

ust. 1 pkt 1, jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy opodatkowania o 

nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej 

jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało 

prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach 

dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 
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4. Jeżeli wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest wyższa od kwoty 

straty podlegającej zmniejszeniu na podstawie ust. 2 pkt 2, różnica zwiększa 

podstawę opodatkowania na podstawie ust. 1 pkt 2. 

5. Zmniejszenia na podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia 

złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

6. Zwiększenia na podstawie ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia 

złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane. 

7. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na 

podstawie ust. 1 pkt 1 i ust. 3 albo zwiększenia na podstawie ust. 2 pkt 1, 

wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do 

zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu 

podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została 

uregulowana lub zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych albo 

doliczonych. Jeżeli kwota straty jest mniejsza od kwoty ją zmniejszającej, różnica 

zwiększa podstawę opodatkowania. 

8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie  

ust. 1 pkt 2 i ust. 4 lub zmniejszenia na podstawie ust. 2 pkt 2, zobowiązanie zostanie 

uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę opodatkowania lub zwiększa stratę w 

zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało 

uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania jest wyższa od 

tej podstawy, zmniejszenia podstawy opodatkowania o nieodliczoną wartość 

dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 

lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. 

9. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań, 

odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z 

transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron 

określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich 

ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów. 

10. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1) dłużnik lub wierzyciel, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia 

zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, 

postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 
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2) od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej 

wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w 

przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek) jest 

inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, 

licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności; 

3) transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz 

działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 1 i 2, liczy się począwszy od pierwszego dnia 

następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie 

terminu do uregulowania zobowiązania. 

12. Wierzytelności odliczone od podstawy opodatkowania lub zwiększające kwotę straty 

na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5–7 nie podlegają 

zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy. 

13. Wierzytelności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie podlegają odliczeniu od podstawy 

opodatkowania ani nie zwiększają straty, jeżeli zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustawy, w tym poprzez 

rezerwy lub odpisy. 

14. Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o 

którym mowa w ust. 1, 2 i 4 albo ust. 7 i 8, powstaje po zmianie formy 

opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania albo straty 

dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym 

nastąpiła zmiana formy opodatkowania. 

15. Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze (rachunku) lub w umowie z naruszeniem 

przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez termin 

zapłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się termin określony zgodnie z 

przepisami tej ustawy. 

16. Przepisy ust. 1–15 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą 

prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki 

niebędącej osobą prawną. 

17. Przepisy ust. 1–16 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia 

części wierzytelności. 
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18. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 

19. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 

albo ust. 7 i 8, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub 

zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.> 

 

Art. 25. 

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są 

obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości 

różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 

podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

1a. Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni 

miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca 

następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli 

przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na 

zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 

1b. Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem 

ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 

a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał 

roku kalendarzowego. 

1c. Zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia 

każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka, z 

zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w 

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie 

wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży 

zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1. 

1d. Do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki 

kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

1e. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 1b, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok 

podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. 
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1f. Z zastrzeżeniem ust. 1g, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych i kwartalnych nie stosuje 

się stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 pkt 2. 

1g. Podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1a, w pierwszym roku 

podatkowym oraz mali podatnicy, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1c, mogą obliczać zaliczki 

przy zastosowaniu stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 pkt 2 za miesiące lub 

kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie 

przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro 

przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Począwszy od 

następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania stawki 

podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1. 

2. (uchylony). 

2a. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, określone 

w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy 

udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co 

najmniej 50%, mogą wpłacać zaliczki, o których mowa w ust. 1-1c, począwszy od dnia 20 

października każdego roku. 

3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których 

dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 

17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym 

przepisie. 

3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 

pkt 4a lit. a. 

4. Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą 

dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo 

na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego 

dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis 

ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, 

zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z 

zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a. 

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie 

uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. 
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5. Podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej 

oświadczenie, że: 

1)   zaprzestał działalności albo 

2)   jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności 

wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż 

określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f 

- jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1 od dnia złożenia tego 

oświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie 

podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4. 

5a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnik jest 

zwolniony od obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty 

zawieszeniem. 

5b. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która zawiesiła 

wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 

działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres objęty 

zawieszeniem. 

5c. Podatnicy, o których mowa w ust. 5a i 5b, informują o okresie zawieszenia w roku 

podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była 

zawieszona. 

5d. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy, o których 

mowa w ust. 5a i 5b, wpłacają zaliczki według zasad, o których mowa w ust. 1-1c, 6 i 6a. 

6. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej 

formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym 

zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w 

wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku 

poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie 

wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. 
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6a. Jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych 

miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w 

uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, 

przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego 

zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą 

wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku 

należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok 

podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio. 

7. Podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, 

są obowiązani: 

1)   (uchylony); 

2)   stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym; 

3)   wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady 

wyrażone w tych przepisach; 

4)   (uchylony); 

5)   dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27. 

7a. O wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6 i 6a, 

podatnicy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok 

podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie. 

8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli 

działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. 

9. Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, powodującą 

zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej 

formie, kwota tych zaliczek: 

1)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich 

obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do 

końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, za który zaliczki są 

płacone w formie uproszczonej; 

2)   ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości 

podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku 

podatkowym, za który zaliczki są płacone w formie uproszczonej; 
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3)   nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym 

niż wymieniony w pkt 1 i 2. 

10. W przypadku gdy właściwy organ podatkowy określi należny podatek dochodowy w 

wysokości innej niż wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, albo w 

zeznaniu korygującym, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do 

pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze 

zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności 

gospodarczej są zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym 

następującym bezpośrednio po: 

1)   pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy 

ten rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo 

2)   drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1 

- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o 

korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w 

terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym 

zwolnieniem. 

12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku 

za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących 

bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego 

podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten 

płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat 

podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników: 

1)   utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o 

których mowa w art. 3 ust. 1, albo 

2)   utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółek niebędących 

osobami prawnymi, albo 

3)   utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo 

utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo 

składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 
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równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według 

średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia, przy czym wartość tych 

składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14, albo 

4)   utworzonych przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające 

osobowości prawnej, wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na poczet ich 

kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku 

likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11 i 12, 

jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych zlikwidowanych 

podatników, albo 

5)   którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym 

mowa w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość 

w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego 

rok rozpoczęcia działalności, albo 

6)   którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na 

podstawie umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na 

pełne etaty. 

14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli: 

1)   zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość w okresie 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych albo 

2)   w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu 

następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę, o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego 

przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, albo 

3)   w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych 

osiągną przychody z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości 

stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro przeliczonej według 

średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia w 

roku poprzednim, albo 

4)   odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych 

latach podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o 
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którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - 

w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z 

wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, 

jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do 

wpłaty należnych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym utracili prawo do zwolnienia, chyba że przed upływem tego terminu złożyli 

zeznanie i zapłacili podatek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1; w tych 

przypadkach nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za 

poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

2)   w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym 

korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych 

w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z 

tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze 

zwolnienia; 

3)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy, w 

którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego 

po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty należnego 

podatku, o którym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od 

dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie. 

17. Pomoc, o której mowa w ust. 11 i 12, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i 

na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

18. Podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 1b, 

jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę 
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zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od 

dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od 

początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem 

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od 

początku roku. 

<19. Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 1–1g: 

1) może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została 

uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy od 

okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym 

wierzytelność została uregulowana lub zbyta; 

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało 

uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 

90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w 

umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. 

20. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, 

przysługującego na podstawie ust. 19 pkt 1, jest wyższa od tego dochodu, 

zmniejszenia dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych okresach 

rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. 

Zmniejszenia dochodu w kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie 

została uregulowana lub zbyta. 

21. Zmniejszenia na podstawie ust. 19 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu 

płatności zaliczki, określonego w ust. 1a albo 1c, wierzytelność nie została 

uregulowana lub zbyta. 

22. Zwiększenia na podstawie ust. 19 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu płatności 

zaliczki, określonego w ust. 1a albo 1c, zobowiązanie nie zostało uregulowane. 

23. Podatnik, który dokonał zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki na podstawie ust. 19 pkt 1, obowiązany jest do zwiększenia dochodu 
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stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku 

podatkowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

24. Podatnik, który dokonał zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 

zaliczki na podstawie ust. 19 pkt 2, zmniejsza dochód stanowiący podstawę 

obliczenia zaliczki w okresie rozliczeniowym roku podatkowego, w którym 

zobowiązanie zostało uregulowane. 

25. Przepisy ust. 19–24 stosuje się odpowiednio przy obliczaniu podatku należnego, o 

którym mowa w ust. 18. 

26. W zakresie nieuregulowanym w ust. 19–25 przepis art. 18f stosuje się odpowiednio.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1010) 

Art. 3. 

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi 

obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

[2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie 

przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego 

towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie 

tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, 

naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie 

dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub 

zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub 

organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.] 

<2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd 

oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia 

geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub 

usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub 

niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe 

zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję 

publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu 

sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie 
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konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane 

towary lub wykonane usługi.> 

<Art. 17g. 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za 

dostarczone towary lub wykonane usługi, polegające w szczególności na: 

1) naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i 

…); 

2) rażącym odstępstwie od dobrych praktyk handlowych, które narusza zasadę 

działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności; 

3) niedostosowaniu do harmonogramu dostawy towarów lub harmonogramu 

wykonania usługi; 

4) nieuwzględnieniu właściwości towaru lub usługi, które są przedmiotem umowy.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 

1018) 

Art. 293. 

 § 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez 

podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w: 

1)   informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty 

inne niż wymienione w § 1; 

2)   aktach dokumentujących czynności sprawdzające; 

3)    aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej 

oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 

skarbowe; 

4)   dokumentacji rachunkowej organu podatkowego; 

5)    informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków 

oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1; 

6)   informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o 

których mowa w dziale IIa; 
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7)    aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z 

dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; 

8)    informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, oraz innych 

informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale IIIB; 

9)    informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale III w rozdziale 11a; 

10)   aktach postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz aktach 

postępowania określonego w dziale IIIA w rozdziale 5 [.] <;> 

<11) informacjach o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień, o których 

mowa w art. 299f.> 

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika 

prowadzącego działalność gospodarczą informacji o: 

1)   niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których 

złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych; 

2)   nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym 

dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw 

podatkowych; 

3)   zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji 

lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych. 

 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

1a)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)    (uchylony); 

3a)   (uchylony); 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)    sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem; 

5a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 
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Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

5b)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6b)   Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

6c)   organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 

2018 r. poz. 228); 

6d)   Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326 i 730); 

6e)   organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

<6f) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym 

się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i …);> 
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7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach 

oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. 

<Art. 299f. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów informację o ustaleniu prawdopodobieństwa 

wystąpienia opóźnień w spełnianiu przez podmiot obowiązany do przesyłania, bez 

wezwania organu podatkowego, danych wynikających z ewidencji, o której mowa w 

art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

świadczeń pieniężnych w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

wynikających z faktur otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, 

za który to prawdopodobieństwo  zostało ustalone, zwane dalej 

„prawdopodobieństwem wystąpienia opóźnień”. 

§ 2. Prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień uznaje się za ustalone, jeżeli suma 

wartości świadczeń pieniężnych niezapłaconych przez dany podmiot w terminie 60 

dni od dnia otrzymania faktury wynosi w okresie kolejnych 3 miesięcy co najmniej 

2 000 000 zł. 

§ 3. Prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień jest ustalane na podstawie danych 

będących w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 4. Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień obejmuje dane 

identyfikujące podmiot wraz z danymi wynikającymi z ewidencji, o której mowa w 

art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz 

danymi wynikającymi z informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zq, 

dotyczącymi faktur zapłaconych po terminie 60 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 5. Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień może 

obejmować również dodatkowe dane, jeżeli mogą one wpłynąć na zwiększenie 

skuteczności analizy prawdopodobieństwa, o której mowa w art. 13c ust. 3 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

§ 6. Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień jest 

przekazywana w terminie do 20. dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, 

za który ustalono to prawdopodobieństwo. 
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§ 7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, na jego wniosek: 

1) dane wynikające z ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przekazane przez podmiot 

wskazany we wniosku, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące poprzedzające 

miesiąc jego otrzymania; 

2) dane wynikające z ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przesłane przez podmiot wskazany 

we wniosku w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące poprzedzające miesiąc jego 

otrzymania, dotyczące faktur, co do których nie zidentyfikowano zapłaty w 

danych wynikających z informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zq, 

przez ten podmiot. 

§ 8. W przypadku gdy suma kwot wynikających z faktur otrzymanych przez podmiot 

wskazany we wniosku, dokumentujących dostawę towarów lub wykonanie usług w 

żadnym z okresów 3 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 24 miesięcy 

poprzedzających miesiąc otrzymania wniosku, o którym mowa w § 7, nie przekracza 

kwoty, o której mowa w § 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje o 

tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie przekazuje 

informacji ani danych, o których mowa w § 7. 

§ 9. Sposób przekazywania informacji oraz danych, o których mowa w § 1 i 7, określa 

porozumienie zawarte pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a 

Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. 

zm.) 

 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są 

niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i 

zbywaniem wierzytelności; 



- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do 

udzielania kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków 

bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem 

kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru 

skonsolidowanego, w tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych, obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)   stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1c)   instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 

92ba ust. 3; 

1f)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa 

w art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, 

o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa; 

1g)   dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w 

art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej; 
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1h)   dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa 

w art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku; 

1i)   dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

usługach płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych 

w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy; 

1j)  
(25)

 zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, dominującym podmiotom 

ubezpieczeniowym, dominującym podmiotom nieregulowanym lub mieszanym 

dominującym podmiotom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do 

wykonywania obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru nad 

grupą, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669, 2215 i 

2243), oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązujących te podmioty 

przepisów dotyczących nadzoru uzupełniającego sprawowanego na podstawie ustawy 

o nadzorze uzupełniającym; 

2)   na żądanie: 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie 

niniejszej ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji 

Nadzoru Finansowego w zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności 

bankowych, w celu weryfikacji zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 
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c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy 

prawnej, pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o 

udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział 

majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej 

stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

e)   
(26)

 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego 

albo naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w 

przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej: 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach 

o przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach 

o przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem 

rachunku, 

–  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania 

dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

–  
(27)

 w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo 

toczącym się postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o 

których mowa w art. 99a pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, 

–  
(28)

 w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art. 

49a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o 

Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 oraz z 2018 r. poz. 1000), 



- 53 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 

czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby 

Więziennej, Służby Ochrony Państwa i ich posiadających pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych, 

l)   Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich 

wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i 

identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 

określonych w art. 40b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, 650 

i 1544), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub 

pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, 

obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 
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postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności 

wynikających z jego ustawowych zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu 

do spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia 

transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych 

(Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie 

określonym ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

ma)   płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

w zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy, 

n)   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań, 

o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego 

nad konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze 

uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w 

art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1993, z późn. zm.), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę 

władzę nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku 

właściwej władzy nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - 

jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym 

mowa w art. 141f ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 

798, 650, 1637 i 1669), 
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<– w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i …),> 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990), 

t)   (uchylona), 

u)  
(29)

 podmiotu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

prawidłowej realizacji wypłat środków gwarantowanych, 

v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o 

którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 425), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami 

bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych 

rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz 

odpowiednio ich nadawców i odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a 

także obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań 

wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i 

sposobu zabezpieczenia ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 
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–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi 

lub innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z 

ustawowych zadań tych organów. 

w)   krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 pkt 22 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z 

dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 

280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. 

UE L 122 z 03.05.2013, str. 1), w zakresie swoich kompetencji, 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075, 1637 i 

1669) w zakresie niezbędnym do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

sprawowanego nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z 

wykonywaniem tego nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem 

kapitałowym z siedzibą w państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad 

rynkiem kapitałowym z siedzibą w innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tym organem porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 

2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1417), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych 

w art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.), 

za)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a 

także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie 
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określonych w art. 11p ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. 

poz. 491, z późn. zm.); 

zb)   marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 

2018 r. poz. 650 i 1629) w związku z turystycznym rachunkiem powierniczym 

posiadanym przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających 

nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz 

zbieraniem danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz 

międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do 

pośredniczenia w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę 

oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 

lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 

1629). 

UWAGA: 

pominięto ust. 2 – 7 

 

 

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43) 

 

Art. 4. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)    działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są 

czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 

wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 

oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753)
(1)

 wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 

29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 

1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 
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2)   działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz 

sprzedażą posiłków i towarów; 

3)   działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, 

nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które 

zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo 

rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników; 

4)   działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym 

również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika; 

5)   towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że: 

a)  towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w 

stanie nieprzetworzonym, 

b)  surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji 

lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do 

materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część 

składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za 

surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w 

transporcie; 

6)   dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz 

opis otrzymanego towaru; 

7)    (uchylony); 

8)   podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych, 

opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 

ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku 

dochodowym; 

9)   księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, 

prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; 

11)   wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez 

lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, 

felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia 

usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta 

nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb 
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prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste 

wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania 

na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o 

podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego 

zawodu; 

12)   pozarolnicza działalność gospodarcza - pozarolniczą działalność gospodarczą w 

rozumieniu ustawy o podatku dochodowym; 

13)   urząd skarbowy - urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika 

naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

14)   przedsiębiorstwo w spadku - przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. 

poz. 1629), zwanej dalej "ustawą o zarządzie sukcesyjnym"; 

15)   zmarły przedsiębiorca - zmarłego przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 1 ustawy o 

zarządzie sukcesyjnym; 

16)   zarząd sukcesyjny - zarząd sukcesyjny w rozumieniu ustawy o zarządzie 

sukcesyjnym; 

17)   ustawa - Ordynacja podatkowa - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) [.] <;> 

<18) ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom – oznacza to ustawę z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i …).> 

2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku 

poprzedzającego rok podatkowy. 

3. Do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

4. Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, 

oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. 

 

Art. 6. 

1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób 

fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem 
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ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej 

osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki 

jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w 

spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a. 

1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i 

wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 

świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów 

o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i 

innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o 

podatku dochodowym. 

1b. Przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają 

opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są 

uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

1c. Do przychodów, o których mowa w ust. 1, z tytułu różnic kursowych stosuje się 

odpowiednio art. 24c ustawy o podatku dochodowym, z tym że ujemne różnice kursowe, 

o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym, zmniejszają przychody 

uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice. 

1d. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. 

1e. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia 

przychodów na podstawie art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, podatnik nie 

osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik 

dokonuje zmniejszenia w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

1f. Jeżeli korekta, o której mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, następuje 

po zmianie formy opodatkowania na opodatkowanie w formie karty podatkowej, 

opodatkowanie na zasadach ogólnych albo opodatkowanie na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 381, 650 i 

1629) albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i 

przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 387, 650 i 1629), zmniejszenia lub 

zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą 

formy opodatkowania. 
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2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z 

działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: 

1)    w roku poprzedzającym rok podatkowy: 

a)  uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w 

wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub 

b)  uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma 

przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 

euro, 

2)   rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z 

opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. 

4a. Przedsiębiorstwo w spadku opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku 

podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca z działalności 

wymienionej w ust. 1. 

5. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność 

samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych: 

1)   odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności 

wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo 

2)   z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 

pkt 1 lit. a, a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek 

określony w ust. 4 pkt 1 lit. b. 

6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku 

poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, 

z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za 

część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych 

zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 

kwoty 250 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty 

podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do 

podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5. 



- 62 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6a. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku przepisy ust. 4, 5 i 6 stosuje się, uwzględniając 

również przychody z działalności wymienionej w ust. 1 uzyskane przez zmarłego 

przedsiębiorcę. 

7. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. 1d, w tym również w ramach 

wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub 

chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się 

odpowiednio. 

<8. W limicie przychodów, o którym mowa w ust. 4, 5 i 6, nie uwzględnia się kwot, o 

które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 

9 albo zmniejszył lub zwiększył podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i 

ustawy o podatku dochodowym.> 

Art. 11. 

1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w 

art. 9 ust. 3-3b ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i 

art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub 

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o 

podatku dochodowym. 

2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3-3b, art. 26 ust. 5-7h, 13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2-9 

ustawy o podatku dochodowym, a także przepisy wydane na podstawie art. 26h ust. 10 tej 

ustawy. 

3. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a lub 1d, opodatkowane 

różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od 

każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają 

poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie 

przychodów. 

<4. Przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1 

i 2 odliczenia: 

1) mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została 

uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu 
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podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty określonego na fakturze  lub rachunku lub w umowie; 

2) podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość 

zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało 

uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu 

zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie. 

5. Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów, przysługującego na podstawie ust. 4 pkt 1, 

jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość 

dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 

trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do 

zmniejszenia. Zmniejszenia przychodów w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli 

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

6. Zmniejszenia na podstawie ust. 4 pkt 1 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania 

podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 

7. Zwiększenia na podstawie ust. 4 pkt 2 dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania 

podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane. 

8. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia na 

podstawie ust. 4 pkt 1 i ust. 5, wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, 

podatnik obowiązany jest do zwiększenia przychodów w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub 

zbyta, odpowiednio o wartość kwot uprzednio odliczonych. 

9. W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zwiększenia na podstawie 

ust. 4 pkt 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza przychody w 

zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie zostało 

uregulowane. Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów jest wyższa od tych 

przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje się w 

kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od 

końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. 

10. Przepis ust. 4 stosuje się w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) dłużnik lub wierzyciel, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia 

zeznania podatkowego, nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w 
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rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 243, 326 i 912), postępowania upadłościowego lub w trakcie 

likwidacji; 

2) od daty wystawienia faktury lub rachunku lub zawarcia umowy dokumentującej 

wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w 

którym wystawiono fakturę lub rachunek lub w którym zawarto umowę, a w 

przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę  jest inny niż 

rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od 

końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności; 

3) transakcja handlowa w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności 

dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4, liczy się począwszy od pierwszego dnia 

następującego po określonym na fakturze lub rachunku lub w umowie upływie 

terminu do uregulowania zobowiązania. 

12. Wierzytelności, o których mowa w ust. 4, nie podlegają odliczeniu od przychodów, 

jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów 

ustawy o podatku dochodowym. 

13. Jeżeli uprawnienie albo obowiązek odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia, o 

którym mowa w ust. 4, 8 i 9, powstaje po likwidacji działalności albo po zmianie 

formy opodatkowania, zmniejszenia albo zwiększenia przychodów dokonuje się w 

zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja 

tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym nastąpiła 

zmiana formy opodatkowania. 

14. Przepisy ust. 4–13 stosuje się odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą 

prawną, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, stosuje się do spółki 

niebędącej osobą prawną. 

15. Jeżeli termin zapłaty określono na fakturze lub rachunku lub w umowie z 

naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, przez 

termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4, rozumie się termin określony zgodnie z 

przepisami tej ustawy. 
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16. Przepisy ust. 4–15 stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania  lub zbycia 

części wierzytelności. 

17. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom dokonywanych między podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym. 

18. Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 4, 8 i 9, 

obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z 

którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. 

19. Przepisy ust. 4–18 stosuje się odpowiednio do przychodów określonych w art. 6 ust. 

1d.> 

Art. 21. 

1. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 

następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - przed upływem terminu określonego na 

złożenie zeznania. 

1a. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie 

kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - 

przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. 

1aa. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, wpłacał ryczałt co 

kwartał, zgodnie z ust. 1a, przedsiębiorstwo w spadku może stosować tę zasadę wpłacania 

ryczałtu za ten rok podatkowy. 

1b. Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający 

prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7, oraz podatnicy, których otrzymane 

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku 

poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 

25 000 euro. <W limicie przychodów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

uwzględnia się kwot, o które podatnik odpowiednio zmniejszył albo zwiększył 

przychody na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9, lub zmniejszył albo zwiększył 

podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym.> 

1ba. W roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca, przepis ust. 

1b stosuje się z uwzględnieniem przychodów zmarłego przedsiębiorcy albo przychodów 

spółki, w której zmarły przedsiębiorca był wspólnikiem. 
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1c. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny 

sposób opłacania ryczałtu. 

1d. Podatnik, który na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest 

zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za 

okres objęty zawieszeniem. 

1e. Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących 

zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 

działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 

1f. Podatnicy, o których mowa w ust. 1e, informują o okresie zawieszenia w roku 

podatkowym wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zeznaniu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym działalność ta była 

zawieszona. 

1g. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym 

mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i 

wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej, w terminie: 

1)   do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1; 

2)   do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a. 

1h. Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim miesiącu 

roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu 

zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest 

obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie, o którym 

mowa w ust. 2. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są 

obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy, o których 

mowa w ust. 1a, jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w 

ostatnim kwartale roku podatkowego. 
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1i. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1j. W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w roku 

następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt 

od przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w 

którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w 

terminie, o którym mowa w ust. 2; 

3)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

1k. Przepisy ust. 1g-1j stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wznowienie działalności 

gospodarczej następuje po drugim roku, licząc od końca roku, w którym zawieszono 

działalność. 

2. Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym: 

1)   (uchylony), 

2)    zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w 

terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; 

zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 

roku następującego po roku podatkowym. 

2a. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, 

a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu 
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podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza 

odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

2b. Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek 

bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest 

posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio 

zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. 

3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące 

podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i art. 13, z 

zastrzeżeniem art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym. 

3a (uchylony). 

3b (uchylony). 

3c (uchylony). 

3d (uchylony). 

3e. W przypadku wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu na podstawie art. 14 

ust. 1j ustawy o podatku dochodowym podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten 

sposób. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie 

spółki wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania 

przychodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

<3f. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne 

miesiące podatnicy dokonują zwiększenia albo zmniejszenia, o którym mowa w art. 

11 ust. 4–19.> 

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem 

należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, 

w której określi inną wysokość podatku. 

5. (uchylony). 

5a. Pierwszy ryczałt przedsiębiorstwo w spadku oblicza za miesiąc albo kwartał, w którym 

dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a jeżeli zgłoszenia 

nie dokonano - za miesiąc albo kwartał, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny, 

uwzględniając przy jego obliczeniu przychody przedsiębiorstwa osiągnięte od otwarcia 

spadku, i wpłaca w terminie do 20 dnia następnego miesiąca albo kwartału. 
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5b. Jeżeli dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w 

przypadku niedokonania zgłoszenia - ustanowienie zarządu sukcesyjnego, nastąpiło po 

terminie określonym w ust. 2, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane złożyć 

zeznanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia 

albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 

6. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 8 z obowiązków 

wynikających z ust. 1, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w 

roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 

miesięcy, albo 

2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w 

okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, 

o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności; 

2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w 

okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty; 
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3)    w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników 

majątku - o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez osoby zaliczone 

do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, 

wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te 

osoby i stanowiących ich własność; 

4)    złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z 

tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 

stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia. 

9. Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku - wymienionych w ust. 8 

pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio. 

10. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem - z tytułu 

pozarolniczej działalności gospodarczej - w pięciu kolejnych latach podatkowych 

następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 

20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten 

płatny jest przed upływem terminów określonych na złożenie zeznań za pięć kolejnych lat 

podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

11. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze 

zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)    zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub 

upadłość spółki, w której są wspólnikami lub 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 

3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do 
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najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok 

podatkowy, lub 

4)    mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.); określenie lub 

wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy 

organ - zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do 

skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie 

uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

12. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3 ustala 

się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku, gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

13. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w miesiącach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia - są obowiązani do wpłaty należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 

poszczególne miesiące; 

2)    w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia, do upływu terminu określonego na złożenie zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, 

wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za rok podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu 

przed upływem terminu na złożenie zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek 

za zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 

poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia; 

3)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze 
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zwolnienia do końca piątego roku podatkowego następującego po tym roku - są 

obowiązani do zapłaty należnego ryczałtu, o którym mowa w ust. 10, wraz z 

odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu 

określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w 

którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie. 

14. Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

15. W przypadku gdy zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 

6, do przedsiębiorstwa w spadku stosuje się przepisy ust. 10-13. 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 

 

Art. 58. 

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których 

mowa w art. 55, są uprawnieni: 

1)    Minister Finansów - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających ze 

stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy; 

1a)   wojewoda - w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających z 

realizowanych przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa; 

2)   kierownik państwowej jednostki budżetowej - w odniesieniu do pozostałych 

należności przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności 

głównej nie przekracza kwoty 40 000 zł; 

3)   dysponent państwowego funduszu celowego - w odniesieniu do należności tego 

funduszu; 

4)   dysponent części budżetowej - w pozostałych przypadkach. 

2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo 

rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na 

podstawie przepisów prawa cywilnego. 
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3. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności 

następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 

3a. W przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3, umorzenie należności może nastąpić 

w formie jednostronnego oświadczenia woli, wówczas gdy uzyskanie oświadczenia woli 

dłużnika jest niemożliwe albo znacznie utrudnione. 

4. Przepisy ust. 1-3a oraz art. 55-57 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych. 

5. Przepisów ust. 1-4 oraz art. 55-57 nie stosuje się do należności, w przypadku których 

odrębne przepisy regulują umarzanie, odraczanie terminów spłaty lub rozkładanie na raty 

spłaty tych należności. 

[6. Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może 

wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa o charakterze 

cywilnoprawnym, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.] 

<6. Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może 

wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa o charakterze 

cywilnoprawnym, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, a w 

przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i …) – jeżeli jej kwota jest równa 

świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego 

świadczenia.> 

Art. 59a. 

[1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, 

postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w 

art. 9 pkt 3, 4 i 13, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.] 

<1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, 

postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, których kwota wraz z odsetkami 

nie przekracza 100 zł, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
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nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych –jeżeli jej kwota jest równa 

świadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego 

świadczenia.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją: 

1)   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; 

2)   programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 

 

 

USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1018) 

 

Art. 3. 

[1. Celem kas, z zastrzeżeniem art. 13aa, jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie 

swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie 

rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz. 60 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 

650 i 1629)
(2)

.] 

<1. Celem kas, z zastrzeżeniem art. 13aa, jest gromadzenie środków pieniężnych 

wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na 

ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243).> 

1a. Kasa, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 

ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 i 2215), zwanej 

dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", może pośredniczyć w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 

funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach 

należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). 

2. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe o bankowych rozliczeniach pieniężnych oraz przepisy 
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ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie świadczenia usług 

płatniczych. 

2a. Do poleceń zapłaty stosuje się art. 63d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 

bankowe. 

3. Kasy, z wyłączeniem małych kas, oraz Kasa Krajowa są uprawnione do wydawania 

pieniądza elektronicznego na rzecz członków kas, na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

4. Kasy mogą świadczyć na rzecz swoich członków usługi zaufania oraz wydawać swoim 

członkom środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej. 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 118) 

 

[o terminach zapłaty w transakcjach handlowych] 

 

<o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych> 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z 

terminami zapłaty w transakcjach handlowych.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z 

terminami zapłaty w transakcjach handlowych, skutki niewykonania takich 

obowiązków oraz postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem 

świadczeń pieniężnych.> 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   transakcja handlowa - umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub 

odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2, zawierają ją w 

związku z wykonywaną działalnością; 
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<1a) świadczenie pieniężne – wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi 

w transakcji handlowej;> 

2)   podmiot publiczny - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 

[3)   odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - odsetki w wysokości 

równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów 

procentowych.] 

<3) odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych: 

a) w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot 

publiczny będący podmiotem leczniczym – odsetki w wysokości równej sumie 

stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów 

procentowych, 

b) w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot 

publiczny będący podmiotem leczniczym – odsetki w wysokości równej sumie 

stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów 

procentowych;> 

<4) podmiot leczniczy – podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 

2019 r. poz. 492, 730 i 959); 

5) mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca – odpowiednio 

mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.); 

6) duży przedsiębiorca – przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym 

przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą.> 

 

<Art. 4b. 

Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą nie może powoływać się przeciwko wierzycielowi 

będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą na 

jego oświadczenie, że nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim 
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przedsiębiorcą, chyba że mimo dołożenia należytej staranności nie wiedział o 

nieprawdziwości tego oświadczenia. 

Art. 4c. 

Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą składa drugiej stronie transakcji handlowej 

oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składa się w 

formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej 

zawarcia.> 

[Art. 5. 

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego 

podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), przewidziały w umowie termin 

zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, 

liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub 

rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie 

dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.] 

 

<Art. 5. 

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego 

podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 

wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia 

spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 

potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej 

niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.> 

 

Art. 7. 

1. W transakcjach handlowych - z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot 

publiczny - wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w 

transakcjach handlowych, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia 

wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie 

następujące warunki: 

1)   wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 

2)   wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 
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[2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że 

ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.] 

<2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod 

warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, z 

wyłączeniem ust. 2a.> 

<2a. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od 

dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru 

lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub 

usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały 

przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca. W przypadku gdy strony ustalą 

harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się 

do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.> 

[3. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 2, wierzycielowi, 

który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki, o których mowa w 

ust. 1.] 

<3. Jeżeli termin zapłaty został określony w umowie niezgodnie z ust. 2 albo ust. 2a, 

wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.> 

<3a. Wierzyciel może odstąpić od umowy albo wypowiedzieć umowę jeżeli termin 

zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni liczonych od dnia doręczenia 

dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie 

usługi, i został ustalony z naruszeniem przepisu ust. 2. 

3b. Jeżeli wierzyciel wypowiedział umowę na podstawie ust. 3a, świadczenia pieniężne 

przysługujące mu od dłużnika z tytułu już dostarczonych towarów lub wykonanych 

usług stają się wymagalne w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Jeżeli 
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wierzyciel nie otrzyma świadczenia pieniężnego w tym terminie, przysługują mu 

odsetki, o których mowa w ust. 1.> 

[4. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury lub rachunku 

potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek 

zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym 

mowa w ust. 2, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi.] 

<4. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub 

rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin 

zapłaty, o którym mowa w ust. 2, 2a lub 3a, jest liczony od dnia otrzymania przez 

dłużnika towaru lub usługi.> 

Art. 8. 

1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, 

bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 

2)   wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

[2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot 

publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.] 

<2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot 

publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni. W 

przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w 

częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.> 

[3. Strony transakcji handlowej mogą ustalić termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, pod 

warunkiem że ustalenie to jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi 

elementami umowy, a termin ten nie przekracza 60 dni.] 
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[4. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 3, wierzycielowi, 

który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki, o których mowa w 

ust. 1.] 

<4. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni 

przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.> 

<4a. Jeżeli w transakcji handlowej, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będący 

podmiotem leczniczym, ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 60 dni, 

liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających 

dostawę towaru lub wykonanie usługi, wierzycielowi, który spełnił swoje 

świadczenie, po upływie 60 dni przysługują odsetki, o których mowa w ust. 1.> 

[5. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania faktury lub rachunku 

potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek 

zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym 

mowa w ust. 2 i 3, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi.] 

<5. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub 

rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin 

zapłaty, o którym mowa w ust. 2, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika 

towaru lub usługi.> 

Art. 10. 

[1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 

lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro 

przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank 

Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 

świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty 

odzyskiwania należności.] 

<1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 

ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za 

koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty: 
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1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych; 

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale 

niższa niż 50 000 złotych; 

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 

złotych.> 

<1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy 

zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie 

pieniężne stało się wymagalne.> 

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w 

uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności 

przewyższających tę kwotę. 

3. Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z 

zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2. 

<4. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.> 

 

Art. 11a. 

<1.>Oceny, czy postanowienia umowne są rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, dokonuje 

się, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności: 

1)   rażące odstępstwa od dobrych praktyk handlowych, które naruszają zasadę działania 

w dobrej wierze i zasadę rzetelności; 

[2)   właściwość towaru lub usługi, które są przedmiotem transakcji handlowej.] 

<2) właściwość towaru lub usługi, które są przedmiotem transakcji handlowej, w 

szczególności czas zwykle potrzebny na zbycie towaru przez dłużnika na rzecz 

osób trzecich, lub> 

<3) dostosowanie harmonogramu dostawy towarów lub wykonania usługi w 

częściach do harmonogramu spełniania odpowiadających im części świadczenia 

pieniężnego.> 

<2. Na dłużniku spoczywa ciężar dowodu, że termin zapłaty dłuższy niż 60 dni liczonych 

od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę 

towaru lub wykonanie usługi, albo liczonych zgodnie z art. 7 ust. 4 lub art. 9 ust. 2, 

nie jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela. 
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3. Ustalenia, że termin zapłaty był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela wierzyciel może 

żądać przed upływem 3 lat od dnia, w którym nastąpiła zapłata lub w którym 

zgodnie z ustawą powinna nastąpić zapłata. 

4. Zrzeczenie się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy wobec 

wierzyciela, jest nieważne.> 

Art. 12. 

[1. Krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów 

podmiotów, o których mowa w art. 2, może, za zgodą takiego podmiotu wyrażoną na 

piśmie, wytoczyć na jego rzecz powództwo o zapłatę odsetek, o których mowa w art. 5, art. 

6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1 i 4, a także zapłatę kwoty, o której mowa w art. 

10 ust. 1, i zwrot poniesionych kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 

10 ust. 2, lub przystąpić do toczącego się postępowania.] 

<1. Krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona 

interesów podmiotów, o których mowa w art. 2, może, za zgodą takiego podmiotu 

wyrażoną na piśmie, wytoczyć na jego rzecz powództwo o zapłatę odsetek, o których 

mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1, 4 i 4a, a także zapłatę 

rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1, i zwrot poniesionych kosztów 

odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2, lub przystąpić do 

toczącego się postępowania.> 

2. Do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie organizacja, o której mowa w ust. 1, 

dołącza, wyrażoną na piśmie, zgodę podmiotu, o którym mowa w art. 2. 

3. Do organizacji, o której mowa w ust. 1, wytaczającej powództwo na rzecz podmiotu, o 

którym mowa w art. 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 

r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o 

prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem art. 58 

zdanie drugie. 

4. Do przystąpienia organizacji, o której mowa w ust. 1, do strony w toczącym się 

postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, do której nie mają 

odpowiedniego zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym. 

 

 

 

 



- 83 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Art. 13. 

Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki 

dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 1 i 4, art. 10, art. 11 

i art. 12, są nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy.] 

 

<Art. 13. 

1. Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub 

obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 

1, 4 i 4a, art. 10, art. 11 i art. 12, lub mające na celu obejście tych przepisów, są 

nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy. 

2. Zamiast postanowień umowy ustalających termin zapłaty z naruszeniem: 

1) art. 7 ust. 2 – stosuje się termin zapłaty 60 dni, 

2) art. 7 ust. 2a – stosuje się termin zapłaty 60 dni, 

3) art. 8 ust. 2 – gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny niebędący podmiotem 

leczniczym stosuje się termin zapłaty 30 dni, 

4) art. 8 ust. 2 – gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem 

leczniczym stosuje się termin zapłaty 60 dni 

– liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających 

dostawę towaru lub wykonanie usługi albo liczonych zgodnie z art. 7 ust. 4 albo 

art. 8 ust. 5 lub art. 9 ust. 2. 

3. Zawarte przez strony transakcji handlowej umowy niebędące transakcjami 

handlowymi mające na celu obejście ustawy są nieważne. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do postanowień umowy będącej transakcją 

handlową mających na celu obejście ustawy.> 

 

<Art. 13a. 

1. Kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018 i 

…), przekazują, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, 

w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te 

podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych. 
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2. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych sprawozdanie, o 

którym mowa w ust. 1, przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej 

skład. 

3. Za kierownika podmiotu, o którym mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje się członka zarządu lub 

innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest wieloosobowy – 

członków tego organu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika 

uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika 

podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę 

ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane dotyczące 

podmiotu, o którym mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych: 

1) firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej; 

2) wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku 

kalendarzowym w terminie: 

a) nieprzekraczającym 30 dni, 

b) od 31 do 60 dni, 

c) od 61 do 120 dni, 

d) przekraczającym 120 dni 

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru 

lub wykonanie usługi; 

3) wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym 

w terminie: 

a) nieprzekraczającym 30 dni, 

b) od 31 do 60 dni, 

c) od 61 do 120 dni, 

d) przekraczającym 120 dni 

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru 

lub wykonanie usługi; 

4) wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku 

kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych 
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świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu 

podmiotowi w tym roku; 

5) wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku 

kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych 

świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych do których spełnienia 

zobowiązany jest ten podmiot w tym roku. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki podaje do publicznej wiadomości, w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

ministra, sprawozdania, o których mowa w ust. 1. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnianych w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

ministra lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 700, 730 i 848). 

Art. 13b. 

1. Zakazane jest nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez 

podmioty, o których mowa w art. 2, niebędące podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez podmiot, o 

którym mowa w art. 2, niebędący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–

3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ma miejsce w 

przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych 

niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 

2 000 000 złotych. 

Art. 13c. 

1. Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych, zwane dalej „postępowaniem”, prowadzi Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, wobec podmiotów, o 

których mowa w art. 2, niebędących podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
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2. Postępowanie wszczyna się z urzędu, jeżeli posiadane przez Prezesa Urzędu 

informacje wskazują na wystąpienie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem 

świadczeń pieniężnych. 

3. Wszczęcie postępowania poprzedza przeprowadzana przez Prezesa Urzędu analiza 

prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych. Analiza ta obejmuje identyfikację obszarów, w których ryzyko 

powstawania takiego opóźniania się jest największe, w szczególności analiza ta 

uwzględnia szacowaną wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz 

spełnionych po terminie przez dany podmiot i liczbę wierzycieli, którzy takich 

świadczeń od tego podmiotu nie otrzymali lub otrzymali je po terminie. 

4. Prezes Urzędu może wystąpić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 

wnioskiem o przekazanie informacji lub danych, o których mowa w art. 299f § 7 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 

924, 1018 i …), w celu dokonania analizy, o której mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, w przypadku powzięcia podejrzenia, że 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 13a ust. 1, zawiera nierzetelne lub 

nieprawdziwe informacje, przekazuje informację o takim podejrzeniu Prezesowi 

Urzędu. Prezes Urzędu wykorzystuje przekazane informacje przy dokonywaniu 

analizy, o której mowa w ust. 3. 

Art. 13d. 

1. Każdy może zgłosić Prezesowi Urzędu zawiadomienie dotyczące podejrzenia 

wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) wskazanie podmiotu, wobec którego powzięto podejrzenie wystąpienia 

nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych; 

2) opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia; 

3) uprawdopodobnienie wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem 

świadczeń pieniężnych; 

4) dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wszelkie dokumenty, które 

mogą stanowić dowód wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem 

świadczeń pieniężnych. 
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4. Prezes Urzędu przekazuje, na piśmie, zgłaszającemu zawiadomienie, o którym mowa 

w ust. 1, informację o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem. 

Do przekazania takiej informacji i uzasadnienia przepisy art. 35–37 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 

oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) stosuje się odpowiednio. 

5. Dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie oraz treść zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1, nie podlegają ujawnieniu. 

 

Art. 13e. 

1. Stroną postępowania jest każdy, wobec kogo postępowanie zostało wszczęte. 

2. Prezes Urzędu wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania i zawiadamia o tym 

stronę postępowania. 

3. W postanowieniu o wszczęciu postępowania w szczególności wskazuje się okres objęty 

postępowaniem. Okres objęty postępowaniem stanowią jedynie 3 kolejne miesiące, o 

których mowa w art. 13b ust. 2, przypadające w okresie 2 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania. 

Art. 13f. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 2, także w przypadku gdy nie są stronami 

transakcji handlowej, są obowiązane do przekazywania koniecznych informacji i 

dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu. 

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) wskazanie zakresu informacji; 

2) wskazanie celu żądania; 

3) wskazanie terminu udzielenia informacji; 

4) określenie struktury i formatu przekazywanych danych oraz sposobu ich 

przekazania; 

5) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

3. Każdy ma prawo składania, na piśmie, z własnej inicjatywy lub na prośbę Prezesa 

Urzędu, wyjaśnień dotyczących istotnych okoliczności sprawy. 
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Art. 13g. 

1. Prezes Urzędu może w toku postępowania żądać od podmiotów, o których mowa w 

art. 2, także w przypadku gdy nie są stronami transakcji handlowej, prowadzących 

księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazania całości lub 

części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej 

odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz 

okres, którego dotyczą. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, 

części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz 

wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, 

części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i 

niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem. 

Art. 13h. 

W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy art. 51–61, art. 69, art. 71–73, art. 74, 

art. 77, art. 78 i art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369). 

 

Art. 13i. 

1. W toku postępowania może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Inspekcji Handlowej, zwanego 

dalej „kontrolującym”, kontrola u podmiotu, o którym mowa w art. 2, także w 

przypadku gdy nie jest on stroną transakcji handlowej, zwanego dalej 

„kontrolowanym”, w zakresie objętym tym postępowaniem. 

2. Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli osoby posiadające wiadomości 

specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli są niezbędne tego rodzaju wiadomości. 

3. Do upoważnień do przeprowadzenia kontroli lub do udziału w kontroli stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 105a ust. 3–5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 
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Art. 13j. 

1. W celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie kontrolujący ma 

prawo: 

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków 

transportu kontrolowanego; 

2) żądania udostępnienia, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

związanych z przedmiotem kontroli akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju pism, 

dokumentów oraz ich odpisów i wyciągów, korespondencji przesyłanej pocztą 

elektroniczną, informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, innych 

urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych, w 

tym także zapewnienia dostępu do systemów informatycznych będących 

własnością innego podmiotu zawierających dane kontrolowanego związane z 

przedmiotem kontroli, w zakresie, w jakim kontrolowany ma do nich dostęp; 

3) sporządzania notatek z materiałów i korespondencji, o których mowa w pkt 2; 

4) żądania sporządzenia przez kontrolowanego kopii lub wydruków materiałów, 

korespondencji, o których mowa w pkt 2, oraz informacji zgromadzonych na 

nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, o których mowa w pkt 2; 

5) żądania od kontrolowanego lub osób przez niego upoważnionych: 

a) ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, 

b) udostępnienia i wydania przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie. 

2. Osobie upoważnionej do udziału w kontroli na podstawie art. 13i ust. 2 przysługują 

uprawnienia kontrolującego w zakresie wstępu na grunt oraz do budynków, lokali 

lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego oraz dostępu do 

materiałów i korespondencji oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w 

urządzeniach lub w systemach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a także do 

sporządzania z nich notatek. 

Art. 13k. 

1. Kontrolujący może zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

czynności kontrolnych komendanta Policji o udzielenie pomocy, jeżeli istnieje 

uzasadnione przypuszczenie, że w toku czynności kontrolnych kontrolujący natrafi 

na opór, który utrudni lub uniemożliwi mu wykonywanie tych czynności. 
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2. Komendant Policji, o którym mowa w ust. 1, zapewnia pomoc przy przeprowadzeniu 

kontroli. 

3. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie pomocy kontrolujący występuje do komendanta 

Policji, o którym mowa w ust. 1, co najmniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia 

czynności kontrolnych. 

4. W pilnych przypadkach, jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla życia, zdrowia 

ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu przeprowadzania 

czynności kontrolnych albo uzasadnione podejrzenie wystąpienia takiego zagrożenia, 

albo w toku wykonywania czynności kontrolnych kontrolujący natrafił na opór, 

który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, wniosek, o 

którym mowa w ust. 3, może być złożony ustnie, bez zachowania określonego w ust. 3 

terminu, po okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji 

służbowej kontrolującego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kontrolujący, nie później niż w terminie 3 dni 

od dnia zakończenia czynności kontrolnych, przekazuje na piśmie potwierdzenie 

złożonego ustnie wniosku. 

6. Pomoc udzielana przez komendanta Policji, o którym mowa w ust. 1, polega na 

umożliwieniu przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie 

porządku w miejscu jej przeprowadzania oraz osobistego bezpieczeństwa osób 

obecnych w miejscu jej przeprowadzania, a także ustalenie tożsamości osób. 

7. Koszty poniesione przez Policję z tytułu udzielonej pomocy przy wykonywaniu 

czynności kontrolnych ponosi Prezes Urzędu. Koszty te ustala się w wysokości 1,5% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku za poprzedni miesiąc, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.), za każdy przypadek udzielenia 

pomocy. 

Art. 13l. 

1. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani do: 

1) udzielenia żądanych informacji; 

2) umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń 

oraz środków transportu kontrolowanego; 
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3) udostępnienia i wydania materiałów, o których mowa w art. 13j ust. 1 pkt 2, lub 

innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie; 

4) umożliwienia dostępu do informatycznych nośników danych, urządzeń lub 

systemów informatycznych, o których mowa w art. 13j ust. 1 pkt 2, w zakresie 

informacji zgromadzonych na tych nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, 

w tym do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić udzielenia informacji lub 

współdziałania w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonka, 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a 

także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo 

odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu 

małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Art. 13m. 

1. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu oraz osobom upoważnionym do udziału w 

kontroli warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w 

szczególności: 

1) sporządza we własnym zakresie kopie lub wydruki materiałów i korespondencji, 

o których mowa w art. 13j ust. 1 pkt 2, oraz informacji zgromadzonych na 

nośnikach, w urządzeniach lub systemach, o których mowa w art. 13j ust. 1 pkt 

2; 

2) zapewnia, w miarę możliwości, samodzielne, zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest 

to niezbędne do przeprowadzenia kontroli; 

3) zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych 

podczas kontroli przedmiotów; 

4) udostępnia, w miarę możliwości, środki łączności, którymi dysponuje, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania czynności kontrolnych. 

2. Kontrolowany dokonuje potwierdzenia za zgodność z oryginałem sporządzonych 

kopii dokumentów i wydruków. 

3. W przypadku odmowy przez kontrolowanego potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem sporządzonych kopii dokumentów i wydruków potwierdza je 

kontrolujący, o czym czyni wzmiankę w protokole kontroli. 



- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 13n. 

Do kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 13i ust. 1 stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 105a ust. 6 i 7, art. 105b ust. 4, art. 105f–105h, art. 105j i art. 105k ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Art. 13o. 

Czas trwania kontroli w ramach jednego postępowania nie może przekraczać 20 dni 

roboczych. 

Art. 13p. 

Do kontroli przeprowadzanej na podstawie art. 13i ust. 1 stosuje się odpowiednio 

przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z 

wyłączeniem przepisów art. 54 i art. 55 tej ustawy. 

 

Art. 13q. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do postępowania stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem 

przepisu art. 31. 

Art. 13r. 

Postępowanie powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia 

jego wszczęcia. 

Art. 13s. 

Prezes Urzędu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, nie później niż do końca 

pierwszego kwartału roku następnego, sprawozdanie z prowadzonych w roku 

poprzednim postępowań. 

Art. 13t. 1. 

Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot, o którym mowa w art. 2, 

także w przypadku gdy nie jest stroną transakcji handlowej, administracyjną karę 

pieniężną w wysokości do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym, ale nie więcej niż równowartość 50 000 000 euro, jeżeli podmiot ten: 

1) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 13f lub 

udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; 

2) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli, o której 

mowa w art. 13i. 
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2. Jeżeli nie można ustalić wysokości przychodu podmiotu, o którym mowa w ust. 1, lub 

podmiot ten nie osiągnął w poprzednim roku podatkowym przychodu, 

administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 

równowartość 50 000 000 euro. 

3. Równowartość, o której mowa w ust. 1 i 2, oblicza się według średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu 

roboczym roku poprzedzającego rok nałożenia kary. 

 

Art. 13u. 

Prezes Urzędu umarza postępowanie, w drodze postanowienia, w przypadku gdy nie 

stwierdzi nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez 

stronę postępowania. 

Art. 13v. 

1. W przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych przez stronę postępowania, Prezes Urzędu nakłada na nią, w drodze 

decyzji, administracyjną karę pieniężną. Ustalając wystąpienie nadmiernego 

opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, Prezes Urzędu pomija 

niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenia pieniężne, w przypadku których 

termin ich spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata przed dniem wszczęcia 

postępowania. 

2. Wysokość kary, o której mowa w ust. 1, obliczana jest jako suma jednostkowych kar 

za każde niespełnione oraz spełnione po terminie świadczenie pieniężne, które było 

wymagalne w okresie objętym postępowaniem, z pominięciem świadczeń 

pieniężnych, w przypadku których termin ich spełnienia upłynął wcześniej niż 2 lata 

przed dniem wszczęcia postępowania. Wysokość jednostkowej kary, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, jest obliczana według wzoru: 

 

JKP = WŚ × n/365 × OU 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

JKP –  jednostkową karę za niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie 

pieniężne, 

WŚ –  wartość niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, 
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n –  wyrażony w dniach okres, który upłynął od dnia wymagalności niespełnionego 

lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, do ostatniego dnia okresu 

objętego postępowaniem, albo do dnia jego spełnienia jeżeli świadczenie pieniężne 

zostało spełnione w okresie objętym postępowaniem, 

OU –  odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, ustalone na dzień 

wydania decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej. 

3. Prezes Urzędu obniża wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w 

ust. 1, obliczonej zgodnie z ust. 2, o: 

1) 20% – w przypadku gdy strona postępowania przed jego wszczęciem spełniła 

wszystkie świadczenia pieniężne, za które zgodnie z ust. 2 obliczono jednostkowe 

kary, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych 

lub spełniła je, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania; 

2) 10% – w przypadku gdy strona postępowania spełni warunek, o którym mowa w 

pkt 1, oraz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji uiści w całości 

administracyjną karę pieniężną obniżoną zgodnie z pkt 1, oraz zrzeknie się 

wobec Prezesa Urzędu prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, przy czym przepis art. 127a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Prezes Urzędu wydaje decyzję o zwrocie 

nadpłaconej kary. 

5. W przypadku gdy w okresie 2 lat od dnia, w którym decyzja o nałożeniu 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, Prezes 

Urzędu ponownie stwierdzi nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych przez podmiot, na który została nałożona ta kara, administracyjna kara 

pieniężna nakładana na ten podmiot w związku z ponownym stwierdzeniem 

nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez ten 

podmiot, obliczona zgodnie z ust. 2, ulega podwyższeniu o 50%. Przepisu ust. 3 nie 

stosuje się. 

6. Prezes Urzędu odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której 

mowa w ust. 1, i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli wartość niespełnionych lub 

spełnionych po terminie przez stronę postępowania świadczeń pieniężnych, za które 

zgodnie z ust. 2 obliczono by jednostkowe kary, jest równa lub mniejsza od wartości 



- 95 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

świadczeń pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych po terminie przez tę stronę 

postępowania w okresie objętym postępowaniem. Przy obliczaniu wartości świadczeń 

pieniężnych nieotrzymanych lub otrzymanych po terminie, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, nie uwzględnia się wartości świadczeń pieniężnych, w przypadku 

których termin spełnienia świadczenia pieniężnego upłynął wcześniej niż w terminie 

2 lat przed dniem wszczęcia postępowania. 

7. W przypadku gdy do nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń 

pieniężnych doszło na skutek działania siły wyższej Prezes Urzędu odstępuje od 

wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. 

8. W uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może odstąpić od wymierzenia 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1. 

9. Podmiotowi, na który została nałożona kara, służy wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Prezesa Urzędu. 

10. Przepisów działu IVa w tytule VII, księdze pierwszej, części pierwszej ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z 

późn. zm.) nie stosuje się. Od decyzji Prezesa Urzędu, o których mowa w ustawie, 

przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

11. W sprawie zakończonej prawomocną decyzją o nałożeniu administracyjnej kary 

pieniężnej, o której mowa w ust. 1, na wniosek strony postępowania, wznawia się 

postępowanie, jeżeli na skutek prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego 

wartość niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego okazała 

się niższa niż przyjęta zgodnie z ust. 2 dla obliczenia jednostkowej kary za 

niespełnione lub spełnione po terminie świadczenie pieniężne. W takim przypadku 

Prezes Urzędu wydaje decyzję o zwrocie nadpłaconej kary. 

 

Art. 13w. 

Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów treść postanowienia o wszczęciu postępowania oraz decyzji, o których 

mowa w ustawie, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

oraz innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

Publikacja treści decyzji jest opatrzona informacją, czy decyzja jest prawomocna. 
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Art. 13x. 

1. Środki finansowe pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa 

w art. 13t i art. 13v, stanowią dochód budżetu państwa, i są wnoszone na rachunek 

bieżący dochodów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 13t i art. 13v, uiszcza się w 

terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna. 

3. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, administracyjna kara 

pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

4. W przypadku nieterminowego uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej odsetek 

nie nalicza się. 

Art. 13y. 

W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu 

administracyjnej kary pieniężnej, albo zmiany tej decyzji polegającej na obniżeniu jej 

wysokości, uiszczona kara albo jej odpowiednia część podlega zwrotowi w terminie 30 

dni od dnia doręczenia wezwania do jej zwrotu. Jeżeli uchylenia decyzji lub 

stwierdzenia jej nieważności dokonał sąd administracyjny, do wezwania dołącza się 

odpis wyroku sądu i, w uzasadnionym przypadku, postanowienie stwierdzające jego 

prawomocność. W przypadku zwrotu kary lub jej odpowiedniej części odsetek nie 

nalicza się. 

Art. 13z. 

1. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 13a ust. 1, nie przekazuje w terminie 

sprawozdania, o którym mowa w tym przepisie, 

podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega ten, kto utrudnia lub udaremnia wywiązanie się z 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 13za. 

Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 4c, nie składa oświadczenia, o którym 

mowa w tym przepisie, albo składa oświadczenie niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

podlega karze grzywny. 
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Art. 13zb. 

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 13z i art. 13za, następuje w 

trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 i 1123).> 

 

 

USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603) 

 

Art. 15. 

1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek 

komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych przez: 

1)   centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.; 

2)   
(4)

 innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o 

wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, od dnia 18 października 2018 r. 

[3)   
(5)

 innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o 

wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, od dnia 1 stycznia 2020 r.] 

<3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o 

wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, od dnia 1 stycznia 2021 r.> 

2. Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia 

stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 

Art. 18a.
 

[W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych 

zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w 

art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.:] 
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<W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez 

innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 

2021 r.:> 

1)   komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

2)   wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; 

3)   jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania; 

4)   oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy zmienianej w art. 1, 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo - za zgodą zamawiającego 

- w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

5)   w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może 

wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub 

podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia 

alternatywne środki dostępu do takich narzędzi. 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

517) 
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Art. 7. 

1. Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w 

potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem 

nabywcy. 

2. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi 

obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. 

3. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na: 

1)   nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy; 

2)   przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia 

od niej lub jej wypowiedzenia; 

3)   uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez 

jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego 

związku z przedmiotem umowy; 

[4)   nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub 

spożywcze.] 

<4) nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty rolne 

lub spożywcze, w szczególności z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 i …).> 

 

 

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

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647, 1544, 1629 

i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) 

Art. 6. 

1. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych 

podlegających wpisowi. Wpis do CEIDG jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w 

CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG 

wniosku o wpis, z wyjątkiem art. 10 ust. 5 i 6. 

2. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje 

wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie przedsiębiorcy albo zmiana 

wpisu. 

3. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie: 
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1)   wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON); 

2)   zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

3)   zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu 

ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. 

4. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć: 

1)   w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek: 

a)  zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do 

ubezpieczenia zdrowotnego, 

b)  zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, 

c)  zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b, 

d)  zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b; 

2)   zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku 

od towarów i usług; 

3)   żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie 

opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy 

opodatkowania; 

[4)   żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu 

wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; 

5)   żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;] 

6)   żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

5. Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa w 

art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650), dokonuje się 

wyłącznie w sposób wskazany w przepisach tej ustawy. 
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do 

CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w 

zgłoszeniach, wymagane przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. 

zm.), inne niż te, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastosowanie mają terminy, o których 

mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 650). 

[8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 3-6, zastosowanie mają terminy, o których 

mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 r. poz. 650).] 

<8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 6, zastosowanie mają terminy 

określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), w ustawie z dnia 20 listopada 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 i …) oraz w ustawie z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).> 

9. Dołączone do wniosku o wpis żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany, o których mowa w 

ust. 4, stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG. 

 


