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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r. 

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

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne 

(druk nr 40) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa 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 przepisami Krajowa Administracja Skarbowa, bez 

konieczności składania jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie przygotowuje i udostępnia 

podatnikom w wersji elektronicznej, w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym, od 15 

lutego, rozliczenie podatku, które w terminie zaakceptowania przez podatnika, lub 

w przypadku jego nieodrzucenia przez podatnika, z upływem terminu na złożenie zeznania, 

staje się zeznaniem podatkowym podatnika.  

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania podatkowe były dostępne dla podatników 

nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznania podatkowe na formularzu 

PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody kapitałowe, składających zeznania 

podatkowe na formularzu PIT-38. Od rozliczeń za 2019 r. (i w latach następnych) zeznania 

podatkowe miały być dostępne również dla podatników prowadzących działalność 
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gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 (działalność 

gospodarcza według skali), PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych), a także PIT-36S, PIT-36LS i PIT 28S (rozliczenia przedsiębiorstw w 

spadku). Zgodnie z opiniowaną ustawą organy podatkowe nie będą udostępniać wstępnie 

wypełnionych zeznań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą 

(także podatnikom będącym przedsiębiorstwami w spadku). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 15 lutego 2020 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu zmiany techniczno-legislacyjne. W trakcie drugiego czytania 

projektu (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono dodatkowych poprawek. Ustawa została 

uchwalona w brzmieniu przedłożenia rządowego wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 

Komisję Finansów Publicznych.  

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W obowiązującym stanie prawnym Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia 

podatnikom wstępnie wypełnione zeznania podatkowe od dnia 15 lutego roku rozliczenia 

podatku. Stąd aby zrealizować cel ustawy – wyłączenie z katalogu udostępnianych zeznań 

rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – ustawa powinna wejść 

w życie najpóźniej w dniu 15 lutego 2020 r. Tak też stanowi art. 4 opiniowanej ustawy.  

Zakładany termin wejścia w życie ustawy powinien uwzględniać wszystkie etapy 

procedury parlamentarnej oraz termin na jej podpisanie. Konstytucyjne terminy na 

rozpatrzenie ustawy przez Senat i podpisanie ustawy przez Prezydenta to odpowiednio 30 dni 

od dnia przekazania i 21 dni od dnia przedstawienia do podpisu. W przypadku opiniowanej 

ustawy, ze względu na kalendarz prac nad przedmiotową ustawą, należy pamiętać, że 

określenie dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, z pominięciem zagwarantowanego 

Prezydentowi terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy było kwestionowane przez 
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Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt Kp 1/13 oraz w wyroku 

z dnia lipca 2019 r., sygn. akt Kp 2/18. 
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