UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 20 listopada
1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) w swojej treści odwołują się do
klasyfikacji PKWiU.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
(Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222,
poz. 1753). Rozporządzenie to wprowadza nową klasyfikację PKWiU.
Zgodnie z § 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia do celów opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz
zryczałtowanym

podatkiem

dochodowym

w

formie

ryczałtu

od

przychodów

ewidencjonowanych oraz karty podatkowej do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską
Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.). Z powyższego wynika, że po
dniu 31 grudnia 2010 r. brak będzie podstawy prawnej do odwoływania się w wielu
przypadkach

w

przepisach

podatkowych

do

klasyfikacji

PKWiU

określonej

ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r.
Projekt zakłada zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmianie podlegają te przepisy wskazanych
ustaw, które obecnie w swej treści odwołują się do klasyfikacji PKWiU z 1997 r. Po wejściu
w życie przedmiotowego projektu zmienione przepisy będą odwoływać się do nowo
wprowadzonej klasyfikacji PKWiU z 2008 r.
Najistotniejszym założeniem projektu jest, aby wejście w życie nowych przepisów nie
wpłynęło w żaden sposób na zmianę statusu prawnopodatkowego podatników.
Należy podkreślić, iż celem projektu jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw
grupowań PKWiU z 2008 r., bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Ponadto projekt w art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 5 lit. b tiret drugie zawiera zmiany porządkowe.
Są one konsekwencją wprowadzenia ust. 4 w art. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowiącego
objaśnienie, iż ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego
grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony
w tym grupowaniu.
Mając na uwadze, iż zakres przedmiotowy wprowadzanych zmian do przepisów
poszczególnych ustaw dotyczących podatków dochodowych jest we wszystkich ustawach taki
sam, przyjęto, że jedną nowelizacją zmienia się wszystkie ustawy z zakresu podatków
dochodowych.
Wejście w życie ustawy
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2011 r. Do końca 2010 r. na
potrzeby podatków dochodowych obowiązuje klasyfikacja PKWiU z 1997 r.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje ustawa
Ustawa będzie miała zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatku dochodowego od osób prawnych i zryczałtowanego podatku dochodowego od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
2. Cel wprowadzenia ustawy
Dostosowanie przepisów do nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 r.
3. Konsultacje społeczne
Projekt ustawy został przesłany do konsultacji społecznych organizacjom zrzeszającym
przedsiębiorców oraz związkom zawodowym.
Projekt otrzymali:
1. Business Centre Club
2. Konfederacja Pracodawców Polskich
3. Polska Rada Biznesu
4. Krajowa Izba Gospodarcza
5. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
6. Związek Banków Polskich
7. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
8. Krajowa Rada Doradców Podatkowych
9. Krajowa Izba Radców Prawnych
10. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
11. Związek Rzemiosła Polskiego
12.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

13.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt został zamieszczony
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na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – www.mofnet.gov.pl
Od tego momentu każdy mógł zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem (art. 7 ust. 1
ww. ustawy).
Uwag do projektu nie zgłoszono.
4.

Skutki wprowadzenia ustawy

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek
samorządu terytorialnego – brak wpływu.
Wpływ regulacji na rynek pracy – brak wpływu.
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw – brak wpływu.
Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów – brak wpływu.
Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – proponowany projekt ustawy jest
zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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