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Nowa wysokość limitu dla wymogu dokonywania płatności za 

pośrednictwem rachunku płatniczego 
 
 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: „Ustawa”) 

obniżająca wartość transakcji, w odniesieniu do których przedsiębiorca ma obowiązek 

dokonywać i przyjmować płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego 

(bankowego) – z 15 000 EUR do 15 000 PLN, przy czym transakcje wyrażone w 

walutach obcych są przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 

dzień dokonania transakcji. 

Sankcje za naruszenie obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku 

płatniczego 

Od 1 stycznia 2017 roku przepisy przewidują sankcje za naruszenie przepisów ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku dokonywania 

(przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego (płatniczego).  

Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie o 

podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzone zostają jednobrzmiące regulacje 

(odpowiednio art. 22p i 15d): 

1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) ) została 

dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 
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2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego, podatnicy: 

1)   zmniejszają koszty uzyskania przychodów; albo 

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – 

zwiększają przychody; 

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego. 

Ustawa nie przewiduje sankcji dla przedsiębiorców otrzymujących/przyjmujących 

płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

Przepisy przejściowe 

Zasady określone w Ustawie nie będą stosowane względem płatności wynikających z 

transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., dla których obowiązywać będzie 

dotychczasowy próg kwotowy, czyli 15 000 EUR.  

 

Dla uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: 

info@investmentsgroup.net 
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