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dotyczy: rzadowego pro jektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych, ustawy o zrvczattowanym podatku dochodowym 

od niekt6rvch przychod6w osigganych przez osoby fizyczne oraz niekt6rych innych ustaw (druk 

se jmowy numer 207) 

~)?oLJrJa-- r;L/Q/? 1 , Alfl--~~ 
/ 

w dniu 5 lutego 2020 r. w do Sejmu wptym1t rzctdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od os6b fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych, 

ustawy o zryczaftowanym podatku dochodowym od niekt6rych przychod6w osiqganych przez 

osoby fizyczne oraz niekt6rych innych ustaw (druk sejmowy nr 207, dalej: projekt ustawy, projekt). 

Jak wynika z uzasadnienia jednym z cel6w projektu ustawy jest rozszerzenie wyjqtkow w 

odniesieniu do zaliczania przychodow, kosztow oraz odpowiedzialnosci solidarnej w przypadku 

ptatnosci na rachunek niezamieszczony w wykazie podatnikow VAT1
• Proponowane zmiany maj'l 

umozliwic niestosowanie przepis6w dotyczctcych zwi~kszania przychod6w lub wytC~czania z koszt6w 

uzyskania przychod6w w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz przepis6w dotyczctcych 

odpowiedzialno5ci solidarnej w VAT, jeieli zaptata naleinosci przez podatnika zostata dokonana ( ... ) 

przelewem na rachunki. niezamieszczone w wykazie podatnik6w VAT, o kt6rvm mowa wart. 96b ust. 

1 ustawy o VAT: 

- stuiqce do przeprowadzania rozliczeri z tytutu nabywanych przez bank lub sp6tdzielcz<4 kas~ 

oszcz~dnosciowo-kredytowq wierzytelnosci pieni~inych (tzw. rachunki cesyjne) lub 

- wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez bank/SKOK dziatalnosci, o kt6rej mowa 

wart. 14 ust. 2h ustawy o PIT i art. 12 ust. 4i ustawy o CIT (dziatalnosc faktoringowa), lub 

- na rachunki banku lub SKOK, nieb~d<4ce rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do 

cel6w gospodarki wtasnej banku lub SKOK2
• 

1 Uzasadnienie, s. 10; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328509/katalog/12652611#12652611 
2 Tamze. 
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Jak wskazano w uzasadnieniu cyt. ,Celem zapewnienia ochrony prawnej podatnik6w w 

przypadkach dokonywania platnosci no takie rachunki (niezamieszczone w wykazie podatnik6w VAT) 

wprowadza sit: wylqczenie stosowania sankcji w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialnosci 

solidarnej w VAT dla podatnik6w dokonujqcych platnosci na te rachunki, jeieli bank, SKOK bqdi 

podmiot bt:dqcy wystawcq faktury, za kt6rq zaplata bt:dzie dokonywana na rachunek, wraz z 

informacjq o tym numerze rachunku do zaplaty, poinformujq podatnika, ie rachunek wskazany do 

zaplaty jest rachunkiem cesyjnym lub rachunkiem wykorzystywanym do ce/6w dzialalnosci 

faktoringowej lub gospodarki wlasnej.". 

W zwiClzku z powyiszym Kasa Krajowa pragnie przede wszystkim wskazac, ie analogiczne 

wyf<~czenie powinno dotyczyc odpowiednio r6wniez tych sytuacji, kiedy zaptata naleznosci przez 

podatnika zostaje dokonana na rachunek Krajowej Sp6tdzielczej Kasy Oszczt:dnosciowo

Kredytowej. Kasa Krajowa pefni w sektorze SKOK funkcj~ zbliionil do tej, jakil w stosunku do bank6w 

sp6fdzielczych petniil banki zrzeszajilce - m.in. przyjmuje lokaty kas, udziela im poiyczek i kredyt6w, 

posredniczy w przeprowadzaniu rozliczen cztonk6w kas. 0 ile jednak na gruncie projektu podatnik 

dokonujqcy zaptaty na rachunek banku zrzeszajilcego rna zapewnionq ochron~ (poj~cie ,bank 

zrzeszajilcy" miesci si~ bowiem w og61nym poj~ciu "bank"), o tyle wydaje si~, ie podatnik 

dokonujCICY zaptaty na rachunek Kasy Krajowej nie zostat obj~ty takCl ochronCl, pomimo ie rachunki 

Kasy Krajowej - identycznie jak rachunki bank6w i kas - nie sq raportowane w ramach STIR i jako 

takie nie podlegajq umieszczeniu w Wykazie podatnik6w. Kasa Kra jowa nie jest w swietle 

obowiazu jqcych przepis6w sp6tdzielczg kasg oszczednosciowo-kredytowq, w zwigzku z czym 

przewidziane w pro jekcie wyfaczenie dotyczace pfatnosci na rachunki kas jej nie obe jmuje. 

MajC~c na uwadze powyisze uprzejmie proszt: PaniC~ Marszalek o rozwaienie moiliwosci 

uwzglt:dnienia wprost rachunk6w Kasy Krajowej, obok rachunk6w bank6w i kas, 

w projektowanych przepisach przewidujC~cvch rozszerzenie wyj<1tk6w w odniesienlu do zaliczania 

przychod6w, koszt6w oraz odpowiedzialnosci solidarnej w przypadku ptatnosci na rachunek 

niezamieszony w wykazie podatnik6w VAT. 

Jednoczesnie Kasa Krajowa pragnie wskazac, ie wyfqczenie z obowiqzku raportowania do 

STIR rachunk6w bank6w, kas i Kasy Krajowej ma w swietle art. 119zh ustawy- Ordynacja podatkowa 

charakter generalny. Tymczasem zgodnie z projektowanym art. lSd ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od os6b prawnych3 rozszerzenie wyjC}tk6w w odniesieniu do zaliczania przychod6w, 

koszt6w oraz odpowiedzialnosci solidarnej w przypadku pfatnosci na rachunek niezamieszczony w 

wykazie podatnik6w VAT zostato ograniczone wyfC}cznie do pfatnosci dokonanych na rachunek: 

a) stuzctcv do dokonywania rozliczen z tytufu nabywanych przez ten bank lub t~ kas~ 

wierzytelnosci pieni~inych lub 

b) wykorzystywany do dokonywania przez ten bank lub t~ kas~ czynnosci, o kt6rych 

mowa wart. 12 ust. 4i, lub 

c) prowadzony przez ten bank lub t~ kas~ w ramach gospodarki wfasnej, nieb~dctCY 

rachunkiem rozliczeniowym. 

W ocenie Kasy Krajowej na gruncie zaproponowanych w projekcie rozwiClzan moie w praktyce 

powstac W<Itpliwosc co do prawidtowosci zakwalifikowania danego rachunku do kategorii, o kt6rej 

3 Analogiczne rozwiqzanie wprowadzone zostato takie w art. 12 ustawy CIT, jak r6wniei w odpowiednich 
przepisach ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych oraz ustawy- Ordynacja podatkowa. 

2 



mowa w pkt c. Po pierwsze, brak jest w systemie obowiqzujqcego prawa definicji legalnej ,rachunku 

gospodarki wfasnej". Po drugie, o ile z Objasnien podatkowych w sprawie Wykazu Podatnik6w VAT' 

wynika, ze rachunkiem gospodarki wtasnej jest m.in. rachunek cesyjny i rachunek wykorzystywany do 

rozliczen z tytutu dziafalnosci faktoringowet, o tyle w swietle projektowanego art. 15d ust. 4 pkt 2 

ustawy CIT (i jego odpowiednik6w) wydaje si~, ze rachunki te stanowiq odr~bnq od rachunk6w 

gospodarki wfasnej kategori~, co moie powodowac Wqtpliwosc w zakresie aktualnosci Objasnien 

podatkowych takze w pozostafym zakresie odnoszqcym si~ do interpretacji poj~cia ,rachunek 

gospodarki wfasnej". Nie jest tei zatem jasne, czy intencjq projektodawcy jest przesqdzenie, ie jesli 

rachunek jest otwierany z zamierzenia w ramach gospodarki wtasnej, to taki rachunek nie rna 

charakteru rachunku rozliczeniowego (takie wtedy, gdy rachunek taki jest prowadzony przez inny 

podmiot, np. inny bank i kiedy w celu otwarcia i prowadzenia tego rachunku zostata zawarta umowa 

o prowadzenie rachunku rozliczeniowego, a rachunek posiada numer rozliczeniowy w formacie NRB) 

czy tez u podstaw tej regulacji lezy zatoienie, ie rachunek gospodarki wtasnej maze miec zar6wno 

charakter rachunku rozliczeniowego, jak i rachunku nie maj(lcego takiego charakteru, przy czym 

wyfqczenie negatywnych konsekwencji podatkowych dotyczy wedle intencji projektodawcy tylko tej 

drugiej sytuacji - w tym ostatnim przypadku jak najbardziej aktualne wydaj(l si~ bye Wqtpliwosci 

zwiqzane wtasnie z art. 119zh Ordynacji podatkowej, kt6ry poprzez obj~cie swoim zakresem 

wszystkich rachunk6w m.in. SKOK, Kasy Krajowej i bank6w powoduje, ze iaden z rachunk6w tych 

podmiot6w co do zasady nie moie znalezc si~ w wykazie podatnik6w VAT. 

W celu unikni~cia wskazanych Wqtpliwosci Kasa Krajowa uprzejmie prosi o rozwazenie 

mozliwosci uwzgl~dnienia w projekcie ustawy rozwiqzania wskazujctcego, ze ptatnosc na rachunki, 

kt6re z mocy prawa nie podlegajq potwierdzeniu przez STIR i naleiq do okreslonych podatnik6w, inne 

niz rachunki jui bezposrednio uwzgl~dnione w projekcie nie niesie ze sobq negatywnych 

konsekwencji w zakresie zar6wno podatk6w dochodowych, jak i odpowiedzialnosci solidarnej w 

podatku VAT. Przyj~cie takiego rozwiqzania z catq pewnosciq uproscitoby spos6b rozliczen 

dokonywanych przez podmioty, kt6rych rachunki nie sq potwierdzane przez STIR i tym samym nie 

znajdujq si~- co wynika z obowictzujqcych przepis6w - w wykazie podatnik6w VAT. Rozwictzanie to 

mogtoby polegac na dodaniu w art. 15d ust. 4 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od os6b prawnych (oraz mutatis mutandis w jego odpowiednikach) nowego punktu obejmujctcego 

dokonanie pfatnosci przelewem na rachunek, o kt6rym mowa w art. 119zh ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r.- Ordynacja podatkowa, inny nii wymieniony w pkt 2. 

Podsumowujac powyzsze rozwazania pozwalam sobie przedstawic nastepujace propozycje 

legislacyjne: 

4 Objasnienia podatkowe z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz podatnik6w VAT. 
5 

,( ••• ) banki /SKOK prowadzq w ramach gospodarki wtasnej rachunki, kt6re SCI wykorzystywane przez 

bank/SKOK do dokonywania rozliczen wtasnych, zwiqzanych ze sprzedai.q towar6w i ustug, jak r6wniei: do 

dokonywania rozliczen z tytutu nabywanych przez bank/SKOK wierzytelnosci pieni~i:nych (cesje wierzytelnosci), 

swiadczenia ustug finansowych lub SCI wykorzystywane w zakresie prowadzonej przez te podmioty dziatalnosci 

faktoringowej.( ... )". Objasnienia podatkowe, s. 7. 
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W art. 1Sd ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych: 

1) w ust. 4 dodaje si~ pkt 5 w brzmieniu: 

,5) zostata dokonana przelewem na rachunek, o kt6rym mowa w art. 119zh ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6in. 

zm.), lnny niz wymieniony w pkt 2.". 

2) dodaje siE: ust. 6 w brzmieniu: 

"6. Przepisy ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 stosuje si«: odpowiednio w przypadku ptatnosci 

dokonanej przelewem na rachunek Krajowej Sp6tdzielczej Kasy Oszcz«:dnosciowo

Kredytowej". 

Analogiczne zmiany (z uwzglednieniem dostosowania numeracii wtasciwych jednostek 

redakcyjnych l powinny zostac wprowadzone r6wniez w art. 12 ustawy CIT, a takze w ustawie o 

podatku dochodowym od os6b fizycznych (art. 14 i art. 22pl oraz w ustawie - Ordynacja podatkowa 

{art. 117ba}. 

Zestawienie proponowanych poprawek uwzgl~dniaj~ce zmiany we wszystkich wskazanych 

wyiej jednostkach redakcyjnych opiniowanego projektu pozwalam sobie przekazac w zatqczniku do 

niniejszego pisma. 

Przedstawiajqc powyzsze pragnE: jednoczesnie zapewnic PaniC( Marszatek o gotowosci Kasy 

Krajowej do wsp6tpracy i udzielania wszelkiej pomocy w toku prac legislacyjnych dotyczqcych sektora 

sp6tdzielczych kas oszczE:dnosciowo-kredytowych. 

Do wiadomoscl: 

Pan Henryk Kowalczyk- Przewodniczqcy Komisji Budzetu i Finans6w Publicznych 
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Zatqcznik 

Poprawka 

do rzildowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych, ustawy o zryczaftowanym podatku 

dochodowym od niekt6rych przychod6w osiiiBanych przez osoby fizyczne 

oraz niekt6rych innych ustaw 

(druk sejmowy numer 207) 

W art. 1: 

1) w pkt 2: 

a) w nowefizowanym lit. a ust. 2i art. 14 ustawy PIT po pkt 5 dodaje si~ pkt 6 w brzmieniu: 

,6) zostata dokonana przelewem na rachunek, o kt6rym mowa w art. 119zh ustawy z 

dnia 29 slerpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6zn. zm.), 

inny niz wymieniony w pkt 2."; 

b) po lit. b, wprowadzajqcej ust. 2j w art. 14 ustawy PIT, dodaje si~ lit. c w brzmieniu: 

11C) po ust. 2j dodaje si~ ust. 2k w brzmieniu: 

,2k. Przeplsy ust. 2i pkt 3 oraz ust. 2j stosuje sit: odpowiednio w przypadku 

ptatnosci dokonanej przelewem na rachunek Krajowej Sp6tdzielczej Kasy 

Oszczt:dnosciowo-Kredytowej" .". 

2) wpkt4: 

5 



Wart. 2: 

a) w zmienianym lit. a ust. 4 art. 22p ustawy PIT po pkt 4 dodaje siE: pkt 5 w 
brzmieniu: 

,5) zostata dokonana przelewem na rachunek, o kt6rym mowa w art. 119zh 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2019 r. poz. 

900, z p6zn. zm.), inny niz wymieniony w pkt 2."; 

b) po lit. b, wprowadzajilcej ust. 5 wart. 22p ustawy PIT, dodaje siE: lit. c w brzmieniu: 

11C) dodaje siE: ust. 6 w brzmieniu: 

,6. Przepisy ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 stosuje si~ odpowiednio w 

przypadku ptatnosci dokonanej przelewem na rachunek Krajowej 

Sp6tdzielczej Kasy Oszcz~dnosciowo-Kredytowej" ." . 

1) w pkt 1: 

a) w lit. a w nowelizowanym ust. 4j art. 12 ustawy CIT po pkt 5 dodaje siE: pkt 6: 

11 6) zostata dokonana przelewem na rachunek, o kt6rym mowa wart. 119zh ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Oz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6in. zm.), 

inny niz wymieniony w pkt 3.". 

po lit. b, wprowadzajqcej ust. 4k wart. 12 ustawy CIT dodaje siE: lit. c w brzmieniu: 

,c) po ust. 4k dodaje si~ ust. 41 w brzmieniu: 

,41. Przepisy ust. 4j pkt 3 oraz ust. 4k stosuje si~ odpowiednio w przypadku ptatnosci 

dokonanej przelewem na rachunek Krajowej Sp6tdzielczej Kasy Oszcz~dnosciowo

Kredytowej"."; 
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2} w pkt 3: 

a) w lit. a, nowelizujctcej ust. 4 art. 15d ustawy CIT, po pkt 4 dodaje siE: pkt 5 w brzmieniu: 

,5) zostata dokonana przelewem na rachunek, o kt6rym mowa wart. 119zh ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6in. zm.), 

inny nii wymieniony w pkt 2.". 

b) po lit. b, wprowadzajqcej ust. 5 wart. 15d ustawy CIT, dodaje si~ lit. c w brzmieniu: 

,c) dodaje si~ ust. 6 w brzmieniu: 

"6. Przepisy ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5 stosuje si~ odpowiednio w przypadku ptatnosci 

dokonanej przelewem na rachunek Krajowej Sp6tdzielczej Kasy Oszcz~dnosciowo

Kredytowej" ." . 

Wart. 4 w pkt 3: 

a) w § 3 nowelizowanego art. 117ba po pkt 5 dodaje siE: pkt 6 w brzmieniu: 

,6) zostata dokonana przelewem na rachunek, o kt6rym mowa w art. 119zh ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z p6in. zm.), inny nii 

wymieniony w pkt 2.". 

b) po § 4 nowelizowanego art. 117ba dodaje si~ § 4a w brzmieniu: 

,§ 4a. Przepisy § 3 pkt 3 oraz § 4 stosuje si~ odpowiednio w przypadku ptatnosci dokonanej 

przelewem na rachunek Krajowej Sp6tdzielczej Kasy Oszcz~dnosciowo-Kredytowej" .". 
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