
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. 

ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w tytule rozdziału 10 po wyrazie „Przepisy” dodaje się wyraz „epizodyczne,”; 

2) po art. 52j dodaje się art. 52k w brzmieniu: 

„Art. 52k. Do zeznań podatkowych za rok podatkowy 2019 podatników 

składających zeznania w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością 

gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatników 

będących przedsiębiorstwem w spadku przepisów art. 45cd nie stosuje się.”.”; 

2)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. 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, 1495, 1649 i 2200) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w tytule rozdziału 6 po wyrazie „przepisy” dodaje się wyraz „epizodyczne,”; 

2) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. Do zeznań podatkowych za rok podatkowy 2019 podatników 

składających zeznania w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością 
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gospodarczą oraz podatników będących przedsiębiorstwem w spadku przepisów 

art. 21c nie stosuje się.”.”; 
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U Z A S A D N I E N I E  

Rozpatrzona przez Senat ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje zmianę zasad 

udostępniania przez organy podatkowe podatnikom podatku dochodowego od osób 

fizycznych (także zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne) wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, poprzez 

wyłączenie z katalogu udostępnianych zeznań rozliczeń związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą (pozarolniczą działalnością gospodarczą, działami specjalnymi 

produkcji rolnej, przedsiębiorstwami w spadku).  

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wprowadzonymi do systemu prawnego ustawą 

z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126 oraz z 2019 r. poz. 1835) Krajowa 

Administracja Podatkowa przygotowuje zeznania podatkowe dla wszystkich osób fizycznych 

składających zeznania podatkowe, zarówno podatników nieprowadzących działalności 

gospodarczej (uzyskujących dochody za pośrednictwem płatników), jak i podatników 

prowadzących działalność gospodarczą. Rozliczenia osób nieprowadzących działalności 

gospodarczej po raz pierwszy były dostępne za rok podatkowy 2018. Zeznania osób 

prowadzących działalność gospodarczą miały być udostępniane od rozliczeń za rok 

podatkowy 2019 r. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy istnieje ryzyko 

niedotrzymania terminu udostępnienia takich zeznań i powstania dużej ilości błędów. Stąd 

ustawa wyłącza z katalogu udostępnianych zeznań zeznania związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. Czyni to jednak zarówno w stosunku do zeznań składanych za 

bieżący rok podatkowy (2019) jak i do zeznań składanych za lata następne. 

Poprawki Senatu wyłączają z katalogu udostępnianych zeznań podatkowych rozliczenia 

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jedynie za rok 2019. Tym samym Senat 

stoi na stanowisku, że co do zasady osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

powinny mieć możliwość skorzystania z wypełnionego zeznania, zgodnie założeniami 

wprowadzonymi ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione przez 

projektodawców ustawy argumenty wskazujące na niebezpieczeństwo niedotrzymania 

terminu udostępnienia takich zeznań uzasadniają jedynie odroczenie stosowania tych 

rozwiązań na kolejny rok podatkowy. 


