
 
 

 
 

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 

 

 

 

 

   

POJĘCIA TRANSAKCJI I JEDNORAZOWA WARTOŚĆ TRANSAKCJI W ŚWIETLE 

ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW 

 

Zwracamy Państwa uwagę na odpowiedź na interpelację nr 9279 z dnia 8.02.2017 r. 

(DD6.054.5.2017), w której Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów z upoważnienia Ministra 

Rozwoju i Finansów (dalej: MRiF) wyjaśnia wątpliwości w zakresie określenia limitów płatności 

gotówkowych zawartych w znowelizowanych przepisach o swobodzie działalności gospodarczej oraz 

ustawach o podatku dochodowym. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT i ustawy o PIT obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., w przypadku 

gdy podatnik dokona płatności bez pośrednictwa rachunku bankowego w stosunku do transakcji, 

której jednorazowa 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.   

 

Z wyjaśnień MRiF wynika, iż pod pojęciem transakcji należy rozumieć taką czynność prawną (umowę) 

zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której 

dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Jednocześnie zostało podkreślone, że w praktyce mogą 

wystąpić sytuacje, w których jedna transakcja będzie obejmowała transfery pieniężne dokonywane 

przez podatników w ciągu kilku lat (np. w przypadku zawarcia umowy realizowanej etapami, takiej jak 

umowa wdrożeniowa czy umowa o roboty budowlane).  

 

W konsekwencji, przez „jednorazową wartość transakcji” należy rozumieć ogólną wartość 

wierzytelności bądź zobowiązań, która została określona w umowie zawartej pomiędzy stronami. 

Jednorazowość transakcji nie odnosi się zatem do liczby dokonanych płatności, lecz stanowi 

odniesienie do wszystkich świadczeń dokonanych w ramach jednego stosunku umownego. 

 

Ponadto w wyjaśnieniach zostało wskazane, iż w przypadku umów o stałe świadczenie usług 

zawartych na czas nieokreślony, w sytuacji gdy umowa ta nie określa całkowitej wartości transakcji 

należy przyjąć, iż pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów 

rozliczeniowych, za które to wynagrodzenie przysługuje. 

 

W praktyce dla podatników oznacza to, iż np. umowy leasingowe, czy też umowy określające 

harmonogram realizacji dostaw należy traktować jako jedną transakcję. W konsekwencji limit 

15 tys. PLN w przypadku powyższych świadczeń będzie odnosił się do wszystkich wypłat 

objętych jedną umową a nie do pojedynczej zapłaty. W przypadku natomiast usług o 

charakterze ciągłym takich jak np. obsługa księgowa, zawartych na czas nieokreślony, limity 

zawarte w znowelizowanych przepisach odnosić się będą do poszczególnych okresów 

rozliczeniowych, za które wynagrodzenie jest wypłacane. 

 

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. 


