USTAWA OGRANICZAJĄCA OBRÓT GOTÓWKOWY OPUBLIKOWANA
W dniu 4 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa nowelizująca przepisy
ustawy o PIT, CIT oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie ograniczenia
obrotu gotówkowego pomiędzy przedsiębiorcami, o której informowaliśmy Państwa w Newsletterze
14/2016.
Znowelizowane przepisy zmniejszają limit istotnej kwotowo płatności pomiędzy przedsiębiorcami, po
przekroczeniu którego zapłata musi zostać dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego - z
obecnie obowiązujących 15 tys. EUR do 15 tys. PLN.
W przypadku gdy podatnik dokona płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego w stosunku do
transakcji, której wartość przekracza 15 tys. PLN wówczas nie będzie miał prawa do rozpoznania w
kosztach podatkowych wydatku, którego dotyczyła ta płatność – w tej części, w jakiej płatność została
dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego..
W przypadku ujęcia w kosztach podatkowych kosztu, za który płatność zostanie dokonana bez
pośrednictwa rachunku płatniczego, pomimo takiego obowiązku, wystąpi obowiązek dokonania
korekty zmniejszającej koszty podatkowe (lub w przypadku braku kosztów podatkowych,
zwiększającej przychody podatkowe). Korekta ma dotyczyć tej części kosztu, w stosunku do której
płatność została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Obowiązek korekty wystąpi w
miesiącu, w którym podatnik dokonał płatności z pominięciem rachunku płatniczego.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do
płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.
Zgodnie z przepisami przejściowym nowe przepisy nie mają zastosowania do płatności dotyczących
kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2017 r.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
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powyższych informacji.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IVp.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

T +48 61 643 45 50
F +48 61 643 45 51
office@wtssaja.pl
www.wtssaja.pl

Prezes Zarządu:
Magdalena Saja

NIP: 778-141-77-66
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000206176
Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.
Budynek Delta IVp.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

T +48 61 643 45 50
F +48 61 643 45 51
office@wtssaja.pl
www.wtssaja.pl

Prezes Zarządu:
Magdalena Saja

NIP: 778-141-77-66
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000206176
Kapitał zakładowy: 200.000 PLN

