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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o rachunkowości. 
 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Finansów. 

 

  

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

U S T A W A   

              z dnia                                              

o zmianie ustawy o rachunkowości 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  

z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 oraz w ust. 2 wyrazy 

„800 000 euro” zastępuje się wyrazami „1 200 000 euro”. 

Art. 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie, które na dzień 1 stycznia 2008 r. były obowiązane 

do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu 

przychodów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie są obowiązane do ich prowadzenia, mogą 

dokonać w 2008 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych na ostatni dzień miesiąca, w którym 

weszła w życie niniejsza ustawa. Przepisy ustawy wymienionej w art. 1, dotyczące 

zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 3.  1.  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie, które na dzień 1 stycznia 2008 r. były obowiązane 

do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w związku z podwyższeniem limitu 

przychodów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie są obowiązane do ich prowadzenia, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła 

w życie niniejsza ustawa, mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, 

na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.  

Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)). W takim przypadku dochód stanowiący podstawę 

obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  ustala się w sposób 

przewidziany dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i 

rozchodów, z uwzględnieniem dochodu wynikającego z uprzednio prowadzonych ksiąg 
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rachunkowych. Do określenia podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2008 r. przyjmuje się dochód ustalony na podstawie prowadzonych ksiąg 

rachunkowych i podatkowej księgi przychodów i rozchodów.  

 2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pisemne zawiadomienie 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o 

założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów na 2008 r.   następuje nie  

później niż w terminie  do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszła w życie niniejsza ustawa.  

 3.  Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób 

fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie, o 

którym mowa w ust. 2, składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego 

właściwego według miejsca zamieszkania każdego z nich.  

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2003 r. Nr 60, poz. 535, 

Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz.1535, 
Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 
oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, 
Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. 
Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, 
poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, 
poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89,  
poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200,  
poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84,  
poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, 
Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,  
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163,  
Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,  
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262,  
Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, 
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poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484  
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 157,  
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz  
z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181,  
poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 211, poz. 1549 i Nr 225, poz. 1673. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/02/BS 



U Z A S A D N I E N I E  

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie 

barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich 

przedsiębiorców przez podniesienie wysokości progu przychodów netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych, po przekroczeniu którego osoby 

fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości.  

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o rachunkowości, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 

finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły u osób fizycznych, spółek cywilnych 

osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich co 

najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro, to podmioty te mają 

obowiązek stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, a więc obowiązek 

prowadzenia tzw. pełnej rachunkowości w formie ksiąg rachunkowych. Stosownie 

natomiast do treści art. 3 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, wielkości wyrażone w euro 

przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank 

Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. 

Obserwowany od kilku lat postępujący proces umacniania się złotego, w połączeniu 

ze wzrostem gospodarczym o nienotowanym dotychczas poziomie, skutkują 

zwiększaniem się grupy podmiotów tracących uprawnienie do prowadzenia  

tzw. uproszczonej rachunkowości w formie podatkowej księgi przychodów  

i rozchodów. Prowadzenie tzw. pełnej księgowości wiąże się z koniecznością 

zatrudnienia wyspecjalizowanych służb finansowo-księgowych lub powierzenia 

prowadzenia pełnej księgowości firmom zewnętrznym. Obsługa firmy prowadzącej 

pełną księgowość jest bardziej czasochłonna, a przez to też i droższa. Tym samym, 

ze względu na wzrost kosztów obsługi finansowo-księgowej, rosną koszty 

prowadzenia przedsiębiorstw (również w ich najprostszej formie organizacyjnej). Ze 

względu na aprecjację złotego także przedsiębiorcy, którzy nie byli w poprzednim 

roku beneficjentami dużej dynamiki wzrostu gospodarczego, są obowiązani do 

poniesienia wyższych kosztów prowadzonej działalności. Zatem nawet osiągając 

niższe obroty niż w latach ubiegłych, wielu przedsiębiorców stanęło przed 

koniecznością założenia i prowadzenia ksiąg rachunkowych, co znacznie zwiększyło 

koszty prowadzenia działalności. 



Powyższa sytuacja powoduje postulowaną także przez przedsiębiorców konieczność 

podwyższenia ustawowego progu przychodów z kwoty 800 000 euro na kwotę 

1 200 000 euro (nie był on podwyższany od ośmiu lat i w obecnej wysokości 

obowiązuje od 1999 r.). W tym czasie gospodarka uległa znacznym przeobrażeniom. 

Projektowana zmiana jest zatem uzasadniona wprowadzaniem ułatwień w zakresie 

wykonywania działalności gospodarczej i ma na celu zmniejszenie obciążeń 

związanych z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz uniknięcie 

dodatkowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jest ona elementem 

systemu znoszenia barier organizacyjno-prawnych dla rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw, w myśl zasady, która swój normatywny wyraz znalazła w art. 103 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowiącym, że „państwo stwarza, 

z   poszanowaniem zasad równości i konkurencji korzystne warunki dla funkcjono-

wania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców(...)”. 

Jednostki, którym, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2, przysługuje prawo do prowadzenia 

rachunkowości w formie uproszczonej, to podmioty zaliczane do tej właśnie grupy.  

Z uwagi na nieskomplikowaną formę organizacyjną ustawodawca założył też 

istnienie pewnych uproszczeń w ich funkcjonowaniu, przyjmując konieczność 

odformalizowania ich działalności przez uproszczone obowiązki ewidencyjne  

i sprawozdawcze. Regulacje w zakresie tych uproszczeń pozostają w zgodności  

z zaleceniami Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

i Sprawozdawczości przy ONZ, w myśl których małe przedsiębiorstwa nie są 

przygotowane na stosowanie złożonych regulacji finansowo-księgowych. Ponadto 

praktyka wskazuje, że koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych są trzy-, 

czterokrotnie droższe. Obok utrudnień w prowadzeniu działalności rosną zatem 

znacząco koszty jej prowadzenia.  

Pozytywnym skutkiem wprowadzenia projektowanej regulacji będzie: 

1) odformalizowanie zasad prowadzenia działalności przez przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi, 

2) obniżenie (lub utrzymanie na niezmienionym poziomie) kosztów obsługi 

finansowo księgowej, a zatem kosztów prowadzenia działalności, 
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3) ograniczenie szarej strefy związanej z nieujawnianiem całości przychodów, w celu 

utrzymania uprawnienia do prowadzenia księgowości w formie księgi podatkowej  

przychodów i rozchodów. 

Należy zwrócić uwagę, że stwarzanie uproszczeń ewidencyjnych nie musi prowadzić 

do uchylania się od obowiązków podatkowych. Demokratyczne państwo prawne nie 

może czynić założenia, że każdy obywatel jest potencjalnym przestępcą skarbowym. 

Nie może też w myśl takich założeń tworzyć barier organizacyjno-prawnych. 

Nieuprawniony jest zatem wniosek, że stwarzanie uproszczeń ewidencyjnych  

w prosty sposób prowadzi do uchylania się od obowiązków podatkowych. Samo 

zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z uproszczonych form 

prowadzenia rachunkowości uchyli niebezpieczeństwo powiększania się szarej strefy 

w zakresie, w jakim jej powstanie jest wynikiem obawy przed nałożeniem obowiązku 

prowadzenia pełnej księgowości. 

W ustawie zostały zawarte przepisy umożliwiające wprowadzenie projektowanej 

zmiany w trakcie roku obrotowego (art. 2-3 projektu), uwzględniające konsekwencje 

określone w prawie podatkowym.  

Tym niemniej należy zauważyć, że wprowadzenie projektowanej zmiany w trakcie 

2008 r., tj. w trakcie roku podatkowego, spowoduje, że podatnicy prowadzący od 

początku roku podatkowego księgi rachunkowe, którzy następnie w trakcie tego roku 

wybiorą, zgodnie z zaproponowanymi regulacjami, prowadzenie podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów, będą w jednym roku podatkowym prowadzili dwa rodzaje 

ewidencji księgowej. Na podstawie tych dwóch ewidencji będą ustalali dochód do 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy do czasu 

wejścia w życie nowych rozwiązań będą prowadzili księgi rachunkowe, a następnie, 

jeżeli dokonają takiego wyboru, podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przejściem z jednej 

ewidencji na drugą, tj. obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji, zamknięcia 

ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, może skutkować 

małym zainteresowaniem wykonania tych czynności w trakcie roku. 

Projektowana ustawa nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji albo uzgodnienia. 
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Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

Projektowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1.  Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje regulacja 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie 

barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych  

i średnich przedsiębiorców przez podniesienie wysokości progu przychodów netto 

ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po przekroczeniu 

którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia pełnej 

rachunkowości.  

Projektowana ustawa będzie miała bezpośredni wpływ na przedsiębiorców, którzy 

będą mogli skorzystać ze zmiany zaproponowanej w art. 1 projektu ustawy 

(osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych 

oraz spółki partnerskie).  

2.   Konsultacje społeczne 

Przedmiotowy projekt ustawy wychodzi naprzeciw postulatom od lat zgłaszanym 

przez organizacje przedsiębiorców. Na etapie przygotowywania projektu 

wszystkie organizacje przedsiębiorców i pracodawców o statusie krajowym miały 

możliwość zapoznania się z projektem. Postanowienia projektu ustawy 

odpowiadają na postulaty przedsiębiorców zgłoszone w 2008 r. w ramach dialogu 

społecznego prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki z Komisją 

Trójstronną oraz przez PKPP „Lewiatan” w ogłoszonym w styczniu 2008 r. 

dokumencie pt. „Czarna Lista Barier”. 

W trakcie konsultacji żadna organizacja nie zgłosiła zastrzeżeń do projektowanej 

ustawy. 

3.  Wyniki analizy wpływu proponowanych zmian na: 

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 

Brak negatywnego wpływu na sektor finansów publicznych. Projektowana ustawa 

może mieć pozytywny wpływ na budżet państwa przez zminimalizowanie 
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podatkowej szarej strefy i innych  niezgodnych z prawem działań 

przedsiębiorców. W związku z tym przewiduje się pozytywny wpływ na budżet 

państwa i budżety samorządów terytorialnych. 

b) rynek pracy 

Projektowana ustawa może spowodować jedynie pozytywne skutki na rynku 

pracy. 

c) konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na konkurencyjność 

gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku. Ułatwienie, które 

ustawa wprowadza, w istotny sposób ułatwi małym i średnim przedsiębiorcom 

spełnianie i przestrzeganie obowiązków fiskalnych. 

d) sytuację i rozwój regionalny 

Brak negatywnego wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

4.  Wskazanie źródeł finansowania, jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenia 

budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowana ustawa nie powoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu 

państwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/02/BS 
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