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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa,  20 maja 2020 r.               

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 111) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa nowelizuje ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę 

z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw. 

Celem ustawy jest m.in.: 

1) dostosowanie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustaw regulujących problematykę 

podatku dochodowego do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 

i Usług (PKWiU); aktualna PKWiU została wprowadzona rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU) i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r., z tym że dla celów opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób 



– 2 – 

prawnych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, do dnia 31 grudnia 2020 r. 

stosuje się PKWiU obowiązująca do 31 grudnia 2015 r.; 

2) ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy 

rentowe;  PIT-40A nie będzie sporządzany w przypadku gdy suma zaliczek pobranych 

w roku podatkowym przewyższy kwotę podatku obliczonego za ten rok (tj. z obliczenia 

podatku dokonanego przez organ rentowy wynikała będzie nadpłata); w takim 

przypadku podatnicy otrzymają informacje PIT-11A; 

3) rozszerzenie skuteczności wniosku podatnika o niepomniejszanie zaliczki na podatek 

dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne, aż do jego 

wycofania; aktualnie wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został 

złożony; 

4) ograniczenie unikania opodatkowania podatkiem dochodowym; wyłącza się stosowanie 

przepisu uprawniającego do potrącenia hipotetycznych kosztów finansowania własnego 

w przypadku, gdy podatnik lub podmioty z nim powiązane dokonają nieuzasadnionych 

ekonomicznie czynności w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu 

podatkowym z tytułu podatku dochodowego; prawo do podwyższania kosztów dla 

celów rozliczenia podatku dochodowego nie będzie przysługiwało podatnikom, których 

głównym celem działania było uzyskanie korzyści podatkowej (dodawany art. 15cb 

ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych); 

5) wyłączenie negatywnych konsekwencji podatkowych z powodu dokonania przez 

podatnika zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników 

VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli 

zapłata taka: 

a) nastąpi na rachunek banku albo rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej: – służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten 

bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych, – wykorzystywany przez ten bank lub 

tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę 

towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości 

albo części dostawcy towarów lub usługodawcy lub – prowadzony przez ten bank 

lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym, 
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b) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, importu towarów, importu towarów lub dostawy towarów 

rozliczanej przez nabywcę,  

c) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług; 

6) ułatwienie składania zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy – 

Ordynacja podatkowa (zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż 

zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT); wydłuża się termin 

na złożenie zawiadomienia z 3 do 7 dni i zmienia właściwość naczelnika urzędu 

skarbowego, do którego składa się zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na 

właściwy dla płacącego należność; 

7) doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych 

praw własności intelektualnej (tzw. IP Box); 

8) umożliwienie korygowania złożonego zeznania z wykorzystaniem usługi polegającej na 

udostępnianiu przez organy podatkowe podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań 

podatkowych; 

9) rozszerzenie definicji pojęcia „deklaracja”, sformułowanej w art. 3 pkt 5 ustawy –

Ordynacja podatkowa o sprawozdania składane na podstawie art. 107 ustawy z dnia 

16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego 

opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych; 

10) rozszerzenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących indywidualnych rachunków 

podatkowych (art. 61b ustawy – Ordynacja podatkowa); przesądza się m.in., 

że wszystkie wpłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych mogą 

być dokonywane na mikrorachunek podatkowy, o ile uwarunkowania techniczno-

organizacyjne będą na to pozwalały; minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych 

należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku 

podatkowego; 

11) zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego 

otrzymywanego przez doktorantów; 

12) wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez 
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spółkę niemającą siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(zagraniczną spółkę celową), z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na 

zasadach określonych w art. 21 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa – co do zasady – wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Przepisy 

dostosowujące ustawy podatkowe do nowej PKWiU, przepisy doprecyzowujące regulacje 

o opodatkowaniu dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepis 

dodający nową klauzulę dotyczącą unikania opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych oraz przepis doprecyzowujący art. 44 ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (określa zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych) wejdą 

w życie 1 stycznia 2021 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r. Ustawa była 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 207). Sejm skierował projekt w dniu 12 lutego 

2020 r. do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu 

projektu na posiedzeniach w dniach 13 lutego i 5 maja 2020 r. rekomendowała uchwalenie 

ustawy w brzmieniu określonym w jej sprawozdaniu (druk sejmowy nr 351). Podczas 

II czytania projektu, które odbyło się w dniu 5 maja 2020 r. zgłoszono jedną poprawkę. Nie 

uzyskała ona akceptacji Sejmu. Ustawę poparło 447 posłów, 1 był przeciw, a 10 wstrzymało 

się od głosu. 

W trakcie prac w Sejmie nad ustawą nie dokonano modyfikacji, które istotnie wpływały 

na treść przedłożenia. Zrezygnowano m.in. ze zmian, których ustawodawca dokonał 

wcześniej uchwaloną ustawą (dotyczy to noweli art. 144b ustawy – Ordynacja podatkowa 

i art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług; zmiana w odniesieniu do ustawy – Ordynacja 

podatkowa dotyczyła problematyki doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej, 

polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego 

w przesyłkę listową, zaś zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzała 

możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta; zmian 

takich dokonano ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw). Ponadto ustawodawca przesunął podstawowy termin wejścia w życie ustawy 

na 1 lipca 2020 r. (pierwotnie był to 1 kwietnia 2020 r.) i w następstwie skorygował terminy 

określone w przepisach przejściowych. Pozostałe zmiany miały charakter techniczno-

legislacyjny. 

  

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 2, art. 14 ust. 2h – przepis wymaga korekty redakcyjnej. Przymiotnik 

„potwierdzony” użyty został w złym przypadku. Nowelizowany art. 14 ust. 2 odnosi się 

do podatnika, „który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub 

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik 

VAT czynny albo z nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania 

należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub 

świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części 

dostawcy towarów lub usługodawcy”. W zależności od tego, czy potwierdzona fakturą 

ma być należność, czy dostawa towarów lub świadczenie usług, należy użyć 

przymiotnika „potwierdzony” w dopełniaczu w liczbie pojedynczej albo mnogiej 

(„pobrania należności …, potwierdzonej fakturą” albo „pobrania należności … za 

dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzonych fakturą”). Mając na względzie 

art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można założyć, 

że potwierdzone fakturą mają być dostawa towarów lub świadczenie usług. Fakt, że 

w dotychczas obowiązującym przepisie był błąd gramatyczny nie usprawiedliwia 

powielania tego błędu przy okazji kolejnych nowelizacji. Analogiczna uwaga odnosi się 

również do innych nowelizowanych przepisów. Zostały one wymienione w niżej 

zaproponowanej propozycji poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w: 

a) art. 1: 

– w pkt 2, w ust. 2h i w ust. 2i w pkt 3 w lit. b, 

– w pkt 4, w ust. 4 w pkt 2 w lit b, 

b) art. 2: 

– w pkt 1, w ust. 4i i w ust. 4j w pkt 3 w lit. b, 
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– w pkt 3, w ust. 4 w pkt 2 w lit. b, 

c) art. 4 w pkt 3, w art. 117ba w § 1 i 2 oraz w § 3 w pkt 3 w lit. b 

– wyraz „potwierdzone” zastępuje się wyrazem „potwierdzonych”; 

 

2) art. 2 pkt 2, art. 15cb ust. 10 zdanie pierwsze – ustawodawca wyłącza stosowanie 

art. 15cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli uznanie kwoty 

określonej w tym przepisie „za koszt uzyskania przychodów było głównym celem 

dokonania przez podatnika lub podmioty powiązane (…) z tym podatnikiem czynności 

prawnej albo powiązanych czynności prawnych, których dokonano bez uzasadnionych 

przyczyn ekonomicznych”. W celu oddania intencji prawodawcy w sposób prawidłowy 

oraz mając na uwadze poprawność językową dodawanego przepisu, należałoby dokonać 

niżej zaproponowanej korekty.   

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 2, w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik lub podmiot z nim powiązany 

w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 dokonał czynności prawnej albo powiązanych 

czynności prawnych bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, wyłącznie w celu 

uznania kwoty określonej w ust. 1 za koszt uzyskania przychodów.”; 

 

albo 

w art. 2 w pkt 2, w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli głównym celem dokonania przez podatnika lub 

podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 czynności prawnej albo 

powiązanych czynności prawnych było – bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych – 

uznanie kwoty określonej w ust. 1 za koszt uzyskania przychodów.”; 

 

3) art. 3 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 – w nowelizowanej definicji pojęcia „działalność 

usługowa” na końcu ustawodawca odsyła do definicji pojęć „działalność 

gastronomiczna” oraz „działalność usługowa w zakresie handlu” wykorzystując w tym 

celu sformułowanie „z zastrzeżeniem”. Istotą tego odesłania jest wyłączenie z zakresu 

szerokiego pojęcia „działalność usługowa” działalności gastronomicznej i działalności 
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usługowej w zakresie handlu. Mając na względzie Zasady techniki prawodawczej, 

dotyczące określania relacji między przepisami i formułowania definicji (np. § 151), 

poglądy doktryny (formuła „z zastrzeżeniem” nie jest jednoznaczna; w zależności od 

potrzeby należy stosować określenie „z wyjątkiem” albo „z uwzględnieniem”; nie 

określa się relacji przepisów w obrębie jednej jednostki redakcyjnej) oraz fakt, że 

definicja jest szczególnym środkiem techniki prawodawczej (definicja jest środkiem, za 

pomocą którego prawodawca dokonuje wykładni autentycznej; definiens musi 

jednoznacznie określać zakres definiendum), proponuje się przyjęcie poniższej 

poprawki. Fakt, że w dzisiaj obowiązującej definicji pojęcia „działalność usługowa” 

użyto nieprawidłowej techniki „z zastrzeżeniem”, nie uzasadnia utrzymywania tego 

stanu rzeczy przy okazji kolejnych noweli. Skoro ustawodawca zmuszony jest 

znowelizować definicję, jej nowe brzmienie powinno odpowiadać standardom dobrej 

legislacji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 1, w pkt 1 wyrazy „, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zastępuje się wyrazami 

„z wyłączeniem działalności gastronomicznej i działalności usługowej w zakresie handlu”; 

albo  

w art. 3 w pkt 1, w pkt 1 wyrazy „, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zastępuje się wyrazami 

„z wyłączeniem działalności, o której mowa w pkt 2 i 3”; 

 

4) art. 12 ust. 1 – mając na uwadze precyzję przepisu przejściowego oraz cel przepisu 

(nadaje on moc wsteczną jednemu ze skutków prawnych noweli), proponuje się 

przyjęcie poniższej poprawki. Przepis art. 104 ust. 1 pkt 3 lit. k dodawany do ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie może z oczywistych powodów 

być stosowany od 1 października 2019 r. (ten dzień już był), niemniej nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby działał on z mocą wsteczną od dnia 1 października 2019 r.  

Propozycja poprawki: 

w art. 12 w ust. 1 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyrazy „z mocą”; 
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5) art. 13 – z § 34 Zasad techniki prawodawczej wynika, że nie nowelizuje się aktu 

wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta 

wyraźnie przewiduje taką możliwość. W związku z tym, że podstawą obowiązywania 

aktu wykonawczego czasowo utrzymanego w mocy jest przepis przejściowy, który 

utrzymał akt w mocy oraz mając na uwadze, że przepis upoważniający do zmiany 

rozporządzenia musi być (tak jak każdy przepis upoważniający) zgodny z art. 92 ust. 1 

Konstytucji (powinien wskazywać organ wydający, zakres spraw przekazanych do 

uregulowania oraz wytyczne), za nieprawidłową należy uznać technikę zastosowaną 

w analizowanym przepisie przejściowym (posłużenie się na końcu przepisu 

przejściowego sformułowaniem „i mogą być zmieniane.”). 

    Przepis art. 13 nie wyznacza granic kompetencji prawotwórczej w zakresie 

nowelizowania dotychczasowego rozporządzenia. Nie jest znany zakres spraw 

przekazanych do uregulowania (zakres potencjalnej noweli) ani wytyczne (wskazówki 

odnoszące się do treści potencjalnej noweli). Ich określenie pozostawia się de facto 

uznaniu wydającego akt. Nie da się tego pogodzić z konstytucyjną instytucją 

szczegółowego upoważnienia. Konstytucja nie dopuszcza formułowania upoważnień 

blankietowych.  

    W doktrynie uznaje się, że prawidłowość przepisu można zapewnić poprzez 

odesłanie do delegacji, którą należałoby wziąć pod uwagę szukając odpowiedzi na 

pytania, kto ma kompetencję prawotwórczą, co można uregulować w rozporządzeniu 

(zakres spraw) i jak ukształtować jego treść (wytyczne).
1)

 

Propozycja poprawki:  

w art. 13 po wyrazie „zmieniane” dodaje się wyrazy „w granicach określonych w art. 117ba 

§ 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 

 

6) załącznik do ustawy – mając na uwadze dotychczasową technikę oznaczania 

załączników do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z oznaczenia nowelizowanego załącznika 

                                                 

1)
 Zob. np. art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. poz. 836). Treść przepisu przejściowego została ustalona poprawką Senatu. 
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nr 2 należy usunąć wyrazy „do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (poz. …)”. Informacja 

o tym, z załącznikami do której ustawy mamy do czynienia wynika z frazy 

zamieszczonej przed załącznikiem nr 1. Kolejne załączniki oznaczane są po prostu jako: 

załącznik nr 1, załącznik nr 2, itd. Ponadto zamknięcie cudzysłowu po oznaczeniu 

załącznika nr 2 może rodzić pytanie, czy treść, która znalazła się poza cudzysłowem 

objęta jest zakresem załącznika, czy nie. Mając na względzie zapewnienie konsekwencji 

co do sposobu oznaczania załączników w nowelizowanej ustawie oraz wyeliminowanie 

wątpliwości co do treści załącznika, proponuje się następującą poprawkę 

Propozycja poprawki: 

w załączniku do ustawy, w załączniku nr 2: 

a) w oznaczeniu załącznika skreśla się wyrazy „do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. 

(poz. …)””, 

b) na końcu dodaje się cudzysłów. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


