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PŁATNOŚCI POWYŻEJ 15 000 ZŁ TYLKO ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO 

 

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o PIT oraz ustawy o CIT, która ma na 

celu ograniczenie zjawiska pomijania przez przedsiębiorców przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, nakazujących dokonywanie istotnych kwotowo płatności pomiędzy 

przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego. 

 

Obecnie limit płatności, którego przekroczenie powinno skutkować dokonaniem zapłaty za 

pośrednictwem rachunku bankowego wynosi 15 000 euro, jednakże projektowana nowelizacja 

przewiduje jego obniżenie do kwoty 15 000 zł. 

 

Zgodnie z projektem nowelizacji brak dochowania obowiązku dokonania płatności pomiędzy 

przedsiębiorcami na kwotę przekraczających 15 000 zł za pośrednictwem rachunku bankowego, 

skutkować będzie brakiem możliwości rozpoznania przedmiotowej płatności jako kosztu uzyskania 

przychodów dla potrzeb PIT i CIT. 

 

Jednocześnie projekt nowelizacji przewiduje zasady zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w 

przypadku uprzedniego zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych faktur (lub innych dokumentów na 

podstawie których rozpoznany został koszt), za które podatnik dokonał płatności z naruszeniem 

znowelizowanych postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Planowany termin wejścia w życie nowelizacji to 1 stycznia 2017 r. 

 

O postępach prac nad nowelizacją będziemy informowali Państwa na bieżąco. 

 

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. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 


