Projekt z dnia 05 lipca 2007 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia.........................................2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów
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)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.3)) w § 14 w
ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty oraz opłat sądowych i notarialnych;”.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31
grudnia 2008 r.
Minister Finansów

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

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, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420,
Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, 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 i Nr 99, poz. 658.

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282,
poz. 2807 oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229.

UZASADNIENIE
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.), Minister Finansów został
upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów, szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby
stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych oraz szczegółowego
zakresu obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminów zawiadomienia
naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.
Wykonując powyższą delegację Minister Finansów wydał w dniu 26 sierpnia 2003 r.
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr
152, poz. 1475, z późn. zm.).
Proponuje się zmianę rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i
rozchodów z uwagi na uchwaloną przez Sejm RP w dniu 13 czerwca 2007 r. ustawę o zmianie
ustawy o opłacie skarbowej, która wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia
(druk nr 1663). Ustawa ta przywraca na okres do 31 grudnia 2008 r. możliwość zapłaty opłaty
skarbowej znakami opłaty skarbowej.
Możliwość uiszczania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej została zniesiona ustawą z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Od 1 stycznia 2007r.
zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo
na rachunek tego organu. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa
oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W związku z powyższym rozporządzeniem z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr
36, poz. 229), zlikwidowano możliwość dokumentowania dowodami wewnętrznymi wydatków z
tytułu opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty. Wydatek z tytułu opłaty skarbowej
stanowi koszt podatkowy na podstawie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
Dowody wewnętrzne mogą być sporządzane na udokumentowanie zapisów w podatkowej
księdze przychodów i rozchodów, dotyczących niektórych kosztów (wydatków). Dowody te
powinny być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków oraz
określać: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych
przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).
Przywrócenie możliwości uiszczania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej uzasadnia
przywrócenie możliwości dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
wydatków z tego tytułu dowodami wewnętrznymi.
Z tego względu w projekcie rozporządzenia, proponuje się zmianę brzmienia § 14 ust. 2 pkt 8.
Proponuje się, by rozporządzenie weszło w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, stosownie do przepisu art. 4 ust. 2, w uzasadnionych
przypadkach, dopuszcza możliwość skrócenia okresu wejścia w życie aktu normatywnego. Dla
uzyskania faktycznej możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi wydatków z tytułu
opłat uiszczanych znakami opłaty skarbowej uzasadnione jest, aby projektowane rozporządzenie
weszło w życie jak najszybciej. Istotne znaczenie ma również okoliczność, że uchwalona przez
Sejm w dniu 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej została skierowana do
prezydenta do podpisu w dniu 14 czerwca 2007 r. Ustawa ta wchodzi w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia.
Mając na uwadze, że ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
możliwość zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej, przywraca na okres do
31 grudnia 2008 r., proponuje się, aby projektowane rozporządzenie obowiązywała również do
31 grudnia 2008 r.
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Ocena skutków regulacji.
I.

Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie
Rozporządzenie ma zastosowanie do podatników, którzy ewidencjonują zdarzenia
gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

II.

Cel wprowadzenia rozporządzenia.
Rozporządzenie ma na celu umożliwienie podatnikom ewidencjonującym zdarzenia
gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumentowania wydatków z
tytułu opłaty skarbowej uiszczanej znakami opłaty skarbowej, dowodami wewnętrznymi.

III. Konsultacje społeczne.
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został przesłany do Krajowej
Rady Doradców Podatkowych.
Ponadto projekt zostanie zamieszczony – w trybie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) - na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
III. Zakres oceny skutków regulacji.
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów dla budżetu państwa, jak również
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
IV Skutki wprowadzenia rozporządzenia:
1) Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek
samorządu terytorialnego – rozporządzenie nie wpłynie na finanse publiczne.
2) Wpływ regulacji na rynek pracy – rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.
3) Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw – rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość.
4) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny – rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i
rozwój regionalny.
5) Wstępna ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej – problematyka, której dotyczy
rozporządzenie nie jest regulowana w prawie wspólnotowym, pozostaje zatem w gestii
państw członkowskich i nie podlega harmonizacji.
Opracował:
Mirosław Wojciechowski
Główny specjalista w Ministerstwie Finansów
Departament Podatków Dochodowych
Wydział podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
tel. 6944940

3

