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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 16. posiedzeniu w dniu 30 maja 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy o rachunkowości.

Łączę wyrazy szacunku

(-) Bronisław Komorowski



USTAWA

z dnia 30 maja 2008 r.

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:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz
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,”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki
partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku
następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i
operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie
polskiej 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
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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 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.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław KOMOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

........................................................................................................................................................................
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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,
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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 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
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