
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 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie 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 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2020 r. 

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, 

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  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, głównie w celu uznania kwoty określonej w ust. 1 za koszt 

uzyskania przychodów.”; 

2)  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”; 

3)  w art. 12 w ust. 1 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyrazy „z mocą”; 

4)  w art. 13 po wyrazie „zmieniane” dodaje się wyrazy „w granicach określonych 

w art. 117ba § 5 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym”; 

5)  w załączniku do ustawy, w załączniku nr 2: 

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



– 2 – 

1998 r. (poz. …)””, 

b) na końcu dodaje się cudzysłów. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r. Senat rozpatrzył ustawę 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 i uchwalił do niej 5 poprawek. 

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 przepisu 

przyjęto poprawkę nr 1. Przepis w brzmieniu uchwalonym przez Sejm mógł sugerować 

w szczególności, że sformułowanie „których dokonano bez uzasadnionych przyczyn 

ekonomicznych” odnosi się wyłącznie do powiązanych czynności prawnych. 

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 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), przyjęto poprawkę nr 2. 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. 
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Mając na uwadze precyzję przepisu przejściowego oraz cel przepisu (nadaje on moc 

wsteczną jednemu ze skutków prawnych noweli) przyjęto poprawkę nr 3. W ocenie Senatu do 

przepisów nadających moc wsteczną określonym regulacjom, należy stosować odpowiednio 

§ 51 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej. 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 tego dnia. 

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). 

W trakcie prac nad ustawą w Senacie ustalono, że przy ewentualnej noweli rozporządzenia 

brana będzie pod uwagę delegacja w dotychczasowym brzmieniu (poprawka nr 4).  

Mając na uwadze dotychczasową technikę oznaczania załączników do ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (zob. tekst jednolity ustawy) z oznaczenia nowelizowanego załącznika nr 2 należy 

usunąć wyrazy „do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. (poz. …)”. Informacja o tym, że mamy 

do czynienia z załącznikami do określonej ustawy wynika z frazy zamieszczonej przed 
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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, przyjęto 

poprawkę nr 5. 

 

 


