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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. ustawę

o zmianie ustawy o rachunkowości.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 10 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy o rachunkowości1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) w ust. 1:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;”,
– w pkt 4 uchyla się lit. c,
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.”;
2) w art. 3:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) jednostce mikro – rozumie się przez to:
a) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem lit. c,
oraz inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 3, jednostek zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o
zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o
1)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek,
zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, s. 19), w odniesieniu do jednostek mikro.
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których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów
publicznych – jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten
rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły, z zastrzeżeniem lit. e, co najmniej dwóch z następujących
trzech wielkości:
– 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
– 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
– 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
b) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby
gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli
nie prowadzą działalności gospodarczej,
c) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób
fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły
równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie
więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg
rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym,
w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,
d) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób
fizycznych, spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości
na podstawie art. 2 ust. 2
– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46
ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust.
4 lub art. 49 ust. 4,
e) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem lit. c,
oraz inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 3, jednostek zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o
zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów
publicznych – które:
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– za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe
z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48
ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 oraz
– w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły
dwie z wymienionych w lit. a wielkości;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1 pkt 1a lit. c oraz w
art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.”;
3) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b, może zrezygnować
z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów.”;
4) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
„Art. 28a. Przepisu art. 28 nie stosuje się do jednostek mikro w zakresie wyceny
aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny
nabycia.”;
5) w art. 46 w ust. 5:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro – w załączniku nr 1 do ustawy;”,
b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy.”;
6) w art. 47:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami
a kosztami jednostki mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b,
zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica
dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego.”,
b) w ust. 4:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro – w załączniku nr 1 do ustawy, w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki;”,
– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy.”;
7) w art. 48 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, o której mowa
w ust. 1, pod warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu
określone w załączniku nr 4 do ustawy.”;
8) w art. 48a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu)
własnym, o którym mowa w ust. 1.”;
9) w art. 48b dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jednostka mikro może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych,
o którym mowa w ust. 1.”;
10) w art. 49 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a i e, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może
nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji)
własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy.”;
11) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:
„Art. 49a. Przyjmuje się, że sprawozdanie finansowe sporządzone przez jednostkę mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4,
art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy tej jednostki.”;
12) w art. 80 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy.”;
13) w art. 82 uchyla się pkt 1;
14) w załączniku nr 1 do ustawy tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
„Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro”;
15) dodaje się załącznik nr 4 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.
Art. 2.
1. Ustawa ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.
2. W przypadku jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy wymienionej w art. 1, z wyłączeniem jednostek rozpoczynających działalność, ustawa ma
zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok
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obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy, pod warunkiem że w tym
roku obrotowym oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy jednostki te nie
przekroczyły co najmniej dwóch z wymienionych w tym przepisie wielkości.
3. Jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy wymienionej w art. 1,
oraz jednostki inne niż wymienione w tym przepisie, które prowadziły rachunkowość według przepisów wydanych na podstawie art. 82 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, prowadzą rachunkowość i sporządzają
sprawozdanie finansowe według przepisów dotychczasowych za rok obrotowy
kończący się po dniu wejścia w życie ustawy oraz za kolejny rok obrotowy.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ewa Kopacz

Załącznik do ustawy
z dnia 10 czerwca 2014 r.
„Załącznik nr 4

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MIKRO

Informacje ogólne:
1) nazwa (firma) i siedziba oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,
2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru.

Bilans
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe
B. Aktywa obrotowe, w tym:
– zapasy
– należności krótkoterminowe
Aktywa razem
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Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:
– kapitał (fundusz) podstawowy
– należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwy na zobowiązania
– zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

Informacje uzupełniające do bilansu:
1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz
jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,
2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,
3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a)

przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b)

liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym
udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość
księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje)
reprezentują,

c)

w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d)

liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych,
jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.
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Rachunek zysków i strat
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
I. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:
I. Aktualizacja wartości aktywów
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:
I. Aktualizacja wartości aktywów
E. Podatek dochodowy
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E )
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. a, c–e ustawy)
lub
F. Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)
(dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy)”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

