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USTAWA 

z 29 września 1994 r.

o rachunkowości 

(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255)

Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone:

– ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (.Dz.U. z 2016 r. poz. 2255)

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2 ust. 1. [Stosowanie przepisów ustawy]

(…) 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;

Art. 2 ust. 1. [Stosowanie przepisów ustawy]

(…) 2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycz-

nych 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 2 000 000 euro;

Art. 2 ust. 2. [Stosowanie przepisów ustawy]

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, produk-

tów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walu-

cie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem 

roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego 

w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek 

cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobo-

dzie działalności gospodarczej.

Art. 2 ust. 1. [Stosowanie przepisów ustawy]

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 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpo-

częciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, 

właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub 

wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 2 ust. 2a. [Stosowanie przepisów ustawy]

Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły 

mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują zasad rachun-

kowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a.

Art. 2 ust. 2a. [Stosowanie przepisów ustawy]

Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto 

ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wy-

niosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują zasad 

rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a.

Art. 3 ust. 1a. [Definicje]

(…) 3) Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

(…) 3)  osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, pro-

duktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 

1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypad-

ku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych 

w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność 

albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,

Art. 3 ust. 1a. [Definicje]

uchylony
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 70a. [Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawo-

zdania finansowego]

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której 

przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 

obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która nie 

stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w są-

dzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia koń-

czącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego 

sprawozdania finansowego.

Art. 70a. [Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawo-

zdania finansowego]

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, któ-

rej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 

rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która 

nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa 

w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od 

dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia 

rocznego sprawozdania finansowego.

Komentarz: Zmiana została wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Przepis wszedł w życie 1 stycznia 

2017 r.

Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło pomiar obciążeń regulacyjnych, który wskazał, że obowiązki związane z księgowością są jednymi z najbardziej obciążających dla przedsiębiorców. 

Limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, nie był waloryzowany od 2008 r. (wówczas 

został podniesiony z 800 000 euro do 1 200 000 euro), mimo że stale zwiększa się wolumen obrotu gospodarczego przedsiębiorstw w Polsce.

W związku z tym podniesiono limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów 

z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

Przed wejściem w życie omawianej nowelizacji status jednostki małej mogły uzyskać m.in. osoby fizyczne oraz niektóre spółki cywilne i osobowe osiągające przychody netto w przedziale 

5,16 mln zł (równowartość 1,2 mln euro przy kursie 4,3) – 34 mln zł.

Obecnie status jednostki małej będą mogły uzyskać m.in. osoby fizyczne oraz niektóre spółki cywilne i osobowe osiągające przychody netto w przedziale 8,6 mln zł (równowartość 2 mln 

euro przy kursie 4,3) – 34 mln zł.


