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nie przedsi biorców. Zgodnie z definicj  zawart  w art. 4 ust. 1 i ust. 2 powy szej 
ustawy przedsi biorc  jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organiza-
cyjna nieb d ca osob  prawn , której odr bna ustawa przyznaje zdolno  prawn , 
wykonuj ca dzia alno  gospodarcz . Przedsi biorcami s  tak e wspólnicy spó ki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia alno ci gospodarczej.

WA NE: 

• obowi zek p atno ci za po rednictwem rachunku bankowego przy p atno ciach 
powy ej 15 000,00 z  dotyczy przedsi biorców;

• naruszenie ww. obowi zku skutkuje brakiem mo liwo ci uznania wydatku za 
koszt podatkowy.

 Obowi zek wynikaj cy z art. 19 ustawy Prawo przedsi biorców skierowany 
jest do podmiotów podlegaj cych obowi zkowi wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej albo rejestru przedsi biorców Krajowego 
Rejestru S dowego. Przepis ten dotyczy zatem przedsi biorców jednoosobowych, 
spó ek i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsi biorców w KRS, ale tak-
e wszystkich, którzy do takich rejestrów powinni by  wpisani, a nie dope nili tego 

obowi zku.

1. Przyk ady p atno ci obj tych limitem

Przyk ad 1
Stowarzyszenie, które wpisano do Krajowego Rejestru S dowego w Rejestrze sto-
warzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji(...) zamierza 
sprzeda  samochód osobowy. Nie prowadzi ono dzia alno ci gospodarczej, a co za 
tym idzie nie jest wpisane do rejestru przedsi biorców. Nabywc  jest osoba fizycz-
na prowadz ca dzia alno  gospodarcz . Przyj ta w umowie warto  samochodu 
wynosi 21.000 z . 

Pytanie
 Czy zap ata w gotówce za nabyty samochód mo e skutkowa  nie uwzgl dnie-
niem w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od naby-
tego pojazdu jako rodka trwa ego?

Odpowied
 Poniewa  Stowarzyszenie nie jest wpisane do rejestru przedsi biorców, jak rów-
nie  faktycznie nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej, nie jest traktowane jako 
przedsi biorca, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsi biorców. Dlatego 
nabywca samochodu prowadz cy dzia alno  mo e dokona  zap aty w gotówce, 
nawet je eli przekracza ona limit 15.000 z . Poniewa  dokonuje on zakupu samo-
chodu od nieprzedsi biorcy, poniesiony wydatek b dzie u niego kosztem uzyskania 
przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Limit transakcji gotówkowych stosuje si  równie  do:
•  fundacji, stowarzysze , izb gospodarczych, czy innych podmiotów, które wpisa-

ne s  jednocze nie w rejestrze przedsi biorców w KRS;
•  przedsi biorców zagranicznych prowadz cych dzia alno  gospodarcz  w Pol-

sce za po rednictwem oddzia  zarejestrowanego w KRS;
•  wspólników spó ki cywilnej;
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•  zagranicznego oddzia u polskiego przedsi biorcy – zgodnie z przepisami od-
dzia  nie jest traktowany jako odr bny przedsi biorca. Niezale nie od tego, 
w jakim kraju polski przedsi biorca zarejestruje swój oddzia , stosuje si  do nie-
go przepisy ustawy Prawo przedsi biorców, a tym samym obowi zki wynikaj ce 
z art. 19.

•  polskiego przedsi biorcy (czasowe transgraniczne wiadczenie us ug) dokonu-
j cego poza granicami Polski transakcji z przedsi biorc  zagranicznym (dzia al-
no  transgraniczna nie jest odr bnym przedsi biorstwem, co nie zmienia faktu, 
e dzia aj cy zagranic  przedsi biorca podlega polskiemu prawu).

Przyk ad 2
Niemiecka spó ka zamierzaj ca prowadzi  dzia alno  na terytorium Polski, otwo-
rzy a na jej terytorium oddzia , który wpisany zosta  do Krajowego Rejestru S dowe-
go. Spó ka dokona a zakupu wyposa enia biur oddzia u. 

Pytanie
 Czy dokonuj c p atno ci za dokonane zakupy w cz ci gotówk  a w cz ci prze-
lewem, musi Spó ka bra  pod uwag  obowi zek wynikaj cy z art. 19 ustawy Prawo 
przedsi biorców?

Odpowied
 Wprawdzie oddzia  Spó ki niemieckiej nie jest odr bnym przedsi biorc , bo-
wiem przedsi biorc  jest powy sza spó ka, to jednak z faktu dokonania rejestra-
cji oddzia u w rejestrze przedsi biorców w KRS, jego dzia alno  podlega  b dzie 
polskiemu prawu, w tym limitowi transakcji gotówkowych wynikaj cych z ustawy 
Prawo przedsi biorców.

WA NE: 

• limitu dotycz cego obrotu gotówkowego nie stosuje si , ze wzgl du na niespe -
nienie przes anki z art. 19 pkt 1 ustawy Prawo przedsi biorców w przypadku 
p atno ci dokonywanej zagranicznemu przedsi biorcy, posiadaj cemu taki sta-
tus na podstawie rejestracji w innym kraju, pod warunkiem, e nie prowadzi on 
dzia alno ci na terytorium kraju;

• powy szego limitu nie stosujemy w stosunku rolnika, poniewa  w rozumieniu 
art. 6 ust. 1 pkt 1  powy szej ustawy, nie stosuje si  jej do dzia alno ci wytwór-
czej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierz t, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, le nictwa i rybactwa ródl dowego. 

Przyk ad 3
Jan Kowalski prowadzi restauracj  we Wroc awiu. Trzy razy w tygodniu dokonuje 
zakupów wie ych warzyw do swojej restauracji bezpo rednio u producenta b -
d cego rolnikiem. Zgodnie z umow  zawart  z rolnikiem rozliczenia za dokonane 
zakupy dokonuje w okresach miesi cznych, do 25 dnia ka dego miesi ca. Warto  
dostaw tygodniowych wynosi ok 5.000 z . Natomiast kwota jak  p aci rolnikowi do 
25 dnia przekracza przekracza kwot  15.000 z .

Pytanie
 Czy dokonuj c p atno ci za zakupione warzywa gotówk  p acon  do r k rolni-
ka, b dzie móg  uj  powy sze koszty jako koszty podatkowe?
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Odpowied
 W niniejszym przypadku  przedsi biorca mo e zap aci  producentowi warzyw 
za dokonane zakupy gotówk , mimo e warto  zakupów w umówionym okresie 
rozliczeniowym (miesi cu) przekroczy a limit ustawowy, tj 15.000 z , poniewa  
producent warzyw jest rolnikiem i nie jest on obj ty uregulowaniami ustawy Prawo 
przedsi biorców, a tym samym nie przedsi biorc  w jej rozumieniu.

Podmiotami nie obj tymi limitem p atno ci gotówkowych s  równie :
•  osoby fizyczne dokonuj ce zakupu przedmiotów w zwi zku z przysz  dzia al-

no ci  gospodarcz  ale jeszcze przed zarejestrowaniem tej dzia alno ci gospo-
darczej, a które nast pnie zostan  uj te w maj tku prowadzonego przedsi bior-
stwa w tym w ewidencji rodków trwa ych prowadzonej przez nich dzia alno ci 
gospodarczych (taka osoba nie spe nia definicji przedsi biorcy);

•  komornicy – poniewa  nie s  przedsi biorcami w rozumieniu ustawy Prawo 
przedsi biorców;

•  przedsi biorcy zarejestrowani poza Polsk , wiadcz cy us ugi na terytorium RP 
(w ramach czasowego transgranicznego wiadczenia us ug).

WA NE: Poniewa  zagraniczny podmiot formalnie jest przedsi biorc  zarejestro-
wanym w innym kraju UE, a w Polsce nie prowadzi dzia alno ci – wiadczy us ugi 
na podstawie przepisów szczególnych – nie stosuje si  do niego limitu obrotu 
gotówkowego. 

 Pami taj jednak, e dotyczy to tylko tych sytuacji, w których aktywno  zagra-
nicznego przedsi biorcy spe nia warunki uznania jej za transgraniczne wiadcze-
nie. Je eli przedsi biorca zagraniczny mia  obowi zek zarejestrowa  w Polsce swój 
oddzia , a tego nie zrobi  – transakcja przekraczaj ca limit ustawowy powinna by  
op acona w formie bezgotówkowej.

Przyk ad 4
Osoba fizyczna ponios a  koszty organizacji i rejestracji dzia alno ci, w szczególno-
ci koszty nabycia wyposa enia, otwarcia rachunku bankowego, op at skarbowych, 

uzyskiwania porad prawnych, korzystania z pomocy notariusza przy zawarciu 
umowy najmu budynku oraz wydatków na szkolenie przygotowuj ce do zawodu, 
oznaczenie siedziby firmy, przygotowanie piecz tek, tablic informacyjnych, rekla-
mowych. Niektóre z wydatków przekraczaj  kwot  15.000 z .

Pytanie
 Czy w stosunku do wydatków poniesionych na rzecz przysz ej dzia alno ci go-
spodarczej ale przed jej rejestracj  obowi zuje limit p atno ci gotówkowych okre-
lony w art. 19 ustawy Prawo przedsi biorców?

Odpowied
 Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawieraj  
unormowania, które zabrania oby zaliczenia do kosztów, wydatków ponoszonych 
przed rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej. Jednak e obowi zek udowodnie-
nia powi zania poniesionego wydatku ze ród em przychodu spoczywa na podat-
niku. Zatem koszty poniesione przed rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej, ale 
maj ce zwi zek z uzyskiwanym pó niej przychodem stanowi  koszty uzyskania 
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przychodu prowadzonej dzia alno ci gospodarczej.
 Do stwierdzenia, czy wydatki poniesione przed dat  rozpocz cia dzia alno ci, 
mo na zaliczy  do kosztów uzyskania przychodów, istotnym jest ustalenie, czy ta-
kie wydatki s  potrzebne w prowadzonej dzia alno ci i maj  zwi zek z t  dzia alno-
ci , czy te  wydatki te nie s  zwi zane z dzia alno ci  gospodarcz , a wi c takie, 

które co do zasady maj  charakter osobisty. 
 Do kosztów uzyskania przychodu mo na zaliczy  tak e wydatki, dzi ki którym 
firma b dzie funkcjonowa . Do tej grupy wydatków zaliczymy rodki trwa e, wypo-
sa enie, warto ci niematerialne i prawne, jak równie  zakupione towary i materia y.

 Podkre li  jednak nale y, i  pomimo, mo liwo ci uj cia powy szych wydatków 
w kosztach uzyskania przychodów przysz ej dzia alno ci, to wydatki te nie s  po-
noszone przez podatnika jako przedsi biorcy, poniewa  nie dokona  on jeszcze 
rejestracji swojej dzia alno ci w CEIDG. Tym samym nie stosuje si  do niego po-
stanowie  ustawy Prawo przedsi biorców jako do przedsi biorcy. Mo e on zatem 
dokonywa  p atno ci gotówkowych bez uwzgl dniania limitu okre lonego w art. 19 
powy szej ustawy. 

Przyk ad 5
Firma zatrudni a na umow  zlecenia lektora j zyka angielskiego. Zgodnie z umo-
w  mia  on przeprowadzi  kurs j zyka angielskiego w wymiarze 120 godzin lek-
cyjnych. Za przeprowadzenie kursu lektor otrzyma  ma wynagrodzenie w kwocie 
16.200 z . Obejmuje ono wynagrodzenie za przeprowadzone zaj cia indywidual-
ne, konsultacje z uczestnikami kursu, przygotowywane materia y i testy sprawdza-
j ce oraz nale no  za podr czniki.

Pytanie
 Czy zap ata gotówk  dokonana przez firm  dla lektora za przeprowadzenie kur-
su  podlega  b dzie limitowi p atno ci gotówkowej zgodnie z art. 19 ustawy Prawo 
przedsi biorców?

Odpowied
 W tym przypadku zwróci  nale y tu uwag  na zapis art. 19 w ustawie Prawo 
Przedsi biorców. Z tre ci tego przepisu wynika, e obowi zek p acenia przelewem 
powstanie w momencie gdy spe nione zostan  cznie dwa warunki w tym przepi-
sie wymienione.
 
 Pierwszy z nich wynika, i  stron  transakcji ma by  inny przedsi biorca. Dla 
przypomnienia przedsi biorc , w my l niniejszej ustawy jest osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nieb d ca osob  prawn , której odr bna usta-
wa przyznaje zdolno  prawn , wykonuj ca dzia alno  gospodarcz . 
 Natomiast dzia alno ci  gospodarcz  albo pozarolnicz  dzia alno ci  gospodar-
cz  – jest dzia alno  zarobkowa:
a) wytwórcza, budowlana, handlowa, us ugowa,
b) polegaj c  na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze z ó ,
c) polegaj c  na wykorzystywaniu rzeczy oraz warto ci niematerialnych i prawnych
- prowadzon  we w asnym imieniu bez wzgl du na jej rezultat, w sposób zorgani-
zowany i ci g y, z której uzyskane przychody nie s  zaliczane do innych przycho-
dów ze róde  wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
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 Oznacza to, i  w tym przyk adzie firma nie b dzie zobligowana do przestrzega-
nia postanowie  art. 19 ustawy prawo przedsi biorców, poniewa  zleceniobiorca 
nie jest przedsi biorc  w rozumieniu przepisów tej ustawy.
  
2. Kompensaty

 Przedsi biorcy prowadz c dzia alno  gospodarcz  poza tradycyjnymi formami 
regulowania zobowi za  w postaci gotówki lub przelewu bankowego dla rozlicze-
nia si  z kontrahentem dokonuj  p atno ci w drodze potr cenia (kompensaty) czy 
te  przy pomocy bankowych kart p atniczych. Czy w stosunku do tego rodzaju form 
p atno ci zastosowanie b dzie mia  limit p atno ci z art. 19 ustawy Prawo przedsi -
biorców?
 Stosownie do tre ci art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego gdy dwie osoby s  jednocze-
nie wzgl dem siebie d u nikami i wierzycielami, ka da z nich mo e potr ci  swo-

j  wierzytelno  z wierzytelno ci drugiej strony, je eli przedmiotem obu wierzy-
telno ci s  pieni dze lub rzeczy tej samej jako ci oznaczone tylko co do gatunku, 
a obie wierzytelno ci s  wymagalne i mog  by  dochodzone przed s dem lub przed 
innym organem pa stwowym. Wskutek potr cenia obie wierzytelno ci umarzaj  si  
nawzajem do wysoko ci wierzytelno ci ni szej – § 2 powy szego artyku u.
 W trakcie prac legislacyjnych, (jeszcze na etapie ustawy o swobodzie dzia alno-
ci gospodarczej) na etapie konsultacji publicznych zg oszono m in. konieczno  

doprecyzowania tre ci proponowanych przepisów z uwagi na to, i  rozliczenia 
pomi dzy przedsi biorcami mog  by  dokonywane w innych formach, np. dro-
dze potr cenia/kompensaty. W odpowiedzi na powy sze Minister Finansów uzna  
uwag  za niezasadn . Zdaniem Ministra Finansów: „Przepisy art. 22 ustawy SDG 
odnosz  si  do p atno ci gotówkowych/ bezgotówkowych, a nie do regulowania 
zobowi za  (które to poj cie ma szerszy zakres). W przypadku p atno ci mo e ona 
by  dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Je eli zatem ma miejsce 
uregulowanie lub wyga ni cie zobowi zania z innych powodów ni  dokonanie 
p atno ci, wówczas omawianych przepisów nie stosuje si ”.
 Niniejsze stanowisko potwierdzone zosta o przez Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 pa dziernika 2016 r., sygn. 
2461-IBPB-1-2.4510.772.2016.1.AK, w której stwierdzono, i  „Spó ka mo e doko-
nywa  kompensaty wzajemnych wierzytelno ci bez wzgl du na ograniczenia kwo-
towe wynikaj ce z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT i rozliczone w drodze kompensaty 
zobowi zania spó ki b d  stanowi y koszt uzyskania przychodów w ca o ci pod 
warunkiem spe nienia wszystkich przes anek wynikaj cych z art. 15 ust. 1 ustawy 
o CIT”.
 Regulacje o limicie transakcji gotówkowych nie maj  zastosowania równie  
w przypadku form regulowania zobowi za  za pomoc  instrumentów p atniczych 
takich jak:      
•  karty p atnicze,
• p atno ci elektroniczne typu DotPy, PayByNet, PayPal, PayU itp.
 W takich sytuacjach bowiem, b d  uznawane za dokonanie zap aty za po red-
nictwem rachunku p atniczego. „Zap ata kart  p atnicz  jest obecnie powszechnie 
stosowan  form  bezgotówkowego regulowania zobowi za , pomimo i  s u y  
mo e równie  do wp aty i wyp aty gotówki (art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierp-
nia 2011 r. o us ugach p atniczych – tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 873 ze 
zm.). Rozliczenie transakcji uregulowanych kart  p atnicz  nast puje na podstawie 
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wyci gu bankowego, na którym zarejestrowany jest wp yw rodków pieni nych 
z tytu u sprzeda y. Zatem i w odniesieniu do tej formy p atno ci ww. okoliczno-
ci zwi zane z procesem legislacyjnym i wyja nienia MF potwierdzaj , e zap ata 

przy u yciu karty p atniczej nie b dzie stanowi a podstawy do stosowania art. 15d 
Ustawy CIT” – interpretacja indywidualn  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z dnia 25 pa dziernika 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.803.2016.1.MW.

WA NE: Regulacje o limicie transakcji gotówkowych nie maj  zastosowania 
w przypadku form regulowania zobowi za  za pomoc :

• kompensaty;
• karty p atnicze;
• p atno ci elektroniczne typu DotPy, PayByNet, PayPal, PayU itp.

3. Inne przyk ady p atno ci gotówkowych

Przyk ad 6
Pan Marek Nowak prowadzi ma  firm  „oponiarsk ” zajmuj c  si  g ównie wy-
mian  opon z zimowych na letnie i z letnich na zimowe. Dodatkowo prowadzi on 
w ramach tych us ug sprzeda  opon oraz ich naprawy. Dzia alno  prowadzona jest 
sezonowo w okresie od pa dziernika do kwietnia. W pozosta ej cz ci roku dzia al-
no  jest zawieszona. W okresie gdy dzia alno  jest zawieszona Pan Marek Nowak 
postanowi  zakupi  nowe urz dzenie do wywa ania kó . Cena takiego urz dzenia 
wyniesie 16.250 z .

Pytanie   
 Czy w trakcie zawieszenia dzia alno ci gospodarczej istnieje obowi zek doko-
nywania p atno ci za po rednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy p at-
no ci, przekracza kwot  15.000 z .

Odpowied
 Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo przedsi biorców przedsi biorca wpisany 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej mo e zawiesi  
wykonywanie dzia alno ci gospodarczej na czas nieokre lony albo okre lony, nie 
krótszy jednak ni  30 dni. Natomiast przedsi biorca wpisany do rejestru przedsi -
biorców Krajowego Rejestru S dowego mo e zawiesi  wykonywanie dzia alno ci 
gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesi cy ust. 2 powy szego artyku u. 

 Wed ug art. 25 ust. 1 w/w ustawy w okresie zawieszenia wykonywania dzia al-
no ci gospodarczej przedsi biorca nie mo e wykonywa  dzia alno ci gospodarczej 
i osi ga  bie cych przychodów z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej. 
 W okresie zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca:
1) mo e wykonywa  wszelkie czynno ci niezb dne do zachowania lub zabezpie-

czenia ród a przychodów, w tym rozwi zywania zawartych wcze niej umów;
2) mo e przyjmowa  nale no ci i jest obowi zany regulowa  zobowi zania, po-

wsta e przed dat  zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospodarczej;
3) mo e zbywa  w asne rodki trwa e i wyposa enie;
4) ma prawo albo obowi zek uczestniczy  w post powaniach s dowych, post po-

waniach podatkowych i administracyjnych zwi zanych z dzia alno ci  gospo-
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darcz  wykonywan  przed dat  zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospo-
darczej;

5) wykonuje wszelkie obowi zki nakazane przepisami prawa;
6) mo e osi ga  przychody finansowe, tak e z dzia alno ci prowadzonej przed 

dat  zawieszenia wykonywania dzia alno ci gospodarczej;
7) mo e zosta  poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsi biorców 

wykonuj cych dzia alno  gospodarcz ;
8) mo e powo a  albo odwo a  zarz dc  sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 5 lipca 2018 r. o zarz dzie sukcesyjnym przedsi biorstwem osoby fizycz-
nej (Dz. U. Poz. 1629).

 Jak wynika z powy szych uregulowa  ustawodawca w stosunku do podatni-
ka, który zawiesi  prowadzon  dzia alno  nadal pos uguje si  terminem przed-
si biorca. Zawieszenia dzia alno ci nie traktuje si  na równi jak jej rozwi zanie. 
Oznacza to, e w okresie zawieszenia podatnik nadal spe nia przes anki z art. 19 
ustawy. Tym samym przedsi biorca nabywaj c now  maszyn  do wywa ania kó  
musi przestrzega  obowi zku p atno ci za po rednictwem rachunku p atniczego, 
w przypadku gdy p atno , przekracza kwot  15.000 z .

Przyk ad 7
Klient za po rednictwem internetu zakupi  dla swojej firmy system monitoruj cy 
i antyw amaniowy o warto ci 17.000 z . Towar ma by  przes any za po rednic-
twem firmy kurierskiej, z p atno ci  w momencie odbioru przesy ki „za pobraniem”. 
Klient chce sprawdzi , czy sprzedawany towar jest wyprodukowany przez produ-
centa podanego w ofercie.

Pytanie
 W jakiej formie winna nast pi  p atno  aby mo liwe by o zaliczenie poniesio-
nego wydatku do kosztów uzyskania przychodów?

Odpowied
 Je eli warto  transakcji (dostawy) mi dzy przedsi biorcami przekracza limit 
ustawowy czyli kwot  15.000 z , p atno  musi by  dokonana u kuriera w formie 
bezgotówkowej. W takim przypadku najlepiej b dzie dokona  p atno ci za po red-
nictwem karty p atniczej. I nie ma tu znaczenia, e firma kurierska rozliczy si  ze 
sprzedaj cym czyli nadawc  przesy ki bezgotówkowo. Bo to nabywca czyli adresat 
musi zachowa  si  zgodnie z dyspozycj  normy prawnej z art. 19 ustawy Prawo 
przedsi biorców.

4. Definicja transakcji dla potrzeb realizacji p atno ci

 Zarówno ustawa o swobodzie dzia alno ci gospodarczej jak i ustawy o podatku 
dochodowym nie zawiera definicji transakcji. W opracowaniach dotycz cych ni-
niejszego tematu mo na znale  wyja nienia dotycz ce powy szego terminu.
 Przez transakcj  nale y rozumie  umow  cywilnoprawn  zawieran  w zwi zku 
z prowadzon  przez strony dzia alno ci  gospodarcz . Transakcja zawiera nast pu-
j ce cechy:
• wyst puj  w niej co najmniej dwie strony,
• jest to czynno  prawna wywo uj ca okre lony w prawie skutek prawny,
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• ma zwi zek z wykonywan  dzia alno ci  gospodarcz ,
• mo e przewidywa  dokonanie jednej lub wi cej p atno ci,
• zawarta jest w dowolnej formie (zgodnej z przepisami prawa), tak e ustnie.

 Przez warto  transakcji nale y rozumie  warto  transakcji okre lon  w umo-
wie. W art. 17 ust. 1c-1e ustawy o podatku od towarów i us ug zawarto poj cie 
jednolitej gospodarczo transakcji. Zgodnie z ich tre ci  za jednolit  gospodarczo 
transakcj , o której mowa w ust. 1c, uznaje si  transakcj  obejmuj c  umow , 
w ramach której wyst puje jedna lub wi cej dostaw towarów wymienionych w poz. 
28a–28c za cznika nr 11 do ustawy, nawet je eli s  one dokonane na podstawie 
odr bnych zamówie  lub wystawianych jest wi cej faktur dokumentuj cych po-
szczególne dostawy. 
 Za jednolit  gospodarczo transakcj , o której mowa w ust. 1c, uznaje si  rów-
nie  transakcj  obejmuj c  wi cej ni  jedn  umow , o której mowa w ust. 1d, 
je eli okoliczno ci towarzysz ce tej transakcji lub warunki, na jakich zosta a ona 
zrealizowana, odbiega y od okoliczno ci lub warunków zwykle wyst puj cych 
w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c za cznika nr 11 do ustawy. 
 Natomiast w ustawie o terminach zap aty w transakcjach handlowych w art. 4 
pkt 1 zdefiniowano poj cie transakcji handlowej, wed ug której transakcja handlo-
wa oznacza umow , której przedmiotem jest odp atna dostawa towaru lub odp atne 
wiadczenie us ugi, je eli strony, o których mowa w art. 2, zawieraj  j  w zwi zku 

z wykonywan  dzia alno ci . 
 Z powy szych okre le  dla wyja nienia poj cia jednorazowa warto  transakcji 
bardziej przydatna b dzie definicja transakcji handlowej zawarta w ustawie o ter-
minach zap aty w transakcjach handlowych. Za jej wyborem przemawia fakt, i  
w odpowiedzi na interpelacj  poselsk  z dnia 4 pa dziernika 2004 r. stwierdzono, i : 
„Pod poj ciem jednorazowa warto  transakcji nale y rozumie  ogóln  warto  na-
le no ci lub zobowi za , okre lon  w umowie zawartej mi dzy przedsi biorcami”. 
 Z powy szych regulowa  wynika  b dzie zatem, i  w przypadku gdy warto  
transakcji zosta a okre lona w umowie wówczas jednorazow  warto ci  transakcji 
b dzie kwota okre lona w umowie niezale nie od ilo ci dokonanych wp at. Nato-
miast w przypadku gdy w umowie nie okre lono kwoty zobowi zania, jednorazow  
warto  transakcji stanowi  b dzie suma dokonanych wp at. Ka da z nich bowiem 
realizowana jest na podstawie jednej umowy (dotyczy  b dzie jednej transakcji). 
 W wyroku Naczelnego S du Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2016 r. sygn. 
akt 1536/14 stwierdzono, i : „W ocenie Naczelnego S du Administracyjnego nie 
mo na jednak interpretowa  powy szego przepisu (dotyczy dawnego art. 22 usta-
wy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej) w ten sposób, e w przypadku sta ego 
wiadczenia us ug – co w praktyce mia o miejsce w analizowanym przypadku – nie 

istnieje obowi zek regulowania p atno ci za po rednictwem rachunku bankowego 
w sytuacji, w której jednorazowa warto  faktury nie przekracza a wskazanej wy ej 
kwoty, podczas gdy warto  faktur z danego dnia, a co wi cej z danego miesi ca 
przekracza a wielokrotnie wskazan  kwot .”
 S dy wykluczaj  mo liwo  sztucznego dzielenia transakcji aby omin  przepi-
sy dotycz ce limitu obrotu gotówkowego, natomiast ka dy przypadek winien by  
oceniany indywidualnie.
 W przypadku gdy kontrahenci zawieraj  umow , w której okre laj  warto  
transakcji mno c  miesi czn  kwot  do zap aty przez liczb  miesi cy obowi -
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zywania, suma p atno ci za ca y okres wa no ci umowy stanowi  b dzie warto  
transakcji podlegaj ca p atno ci. 

Przyk ad 8
Spó ka zawar a umow  leasingu urz dzenia przemys owego, w której miesi czna 
rata wynosi 2.500 z . Umowa zosta a zawarta na okres 5 lat. Suma wszystkich rat za 
ca y okres trwania umowy wynosi 150.000 z .

Pytanie
 Od której raty na leasingobiorcy b dzie spoczywa  obowi zek dokonywania 
p atno ci za po rednictwem rachunku p atniczego?

Odpowied
 Obowi zek dokonywania p atno ci w niniejszym przypadku obowi zuje ju  od 
pierwszej raty. Wynika to z faktu, i  warto  transakcji stanowi suma wszystkich rat, 
która znacznie przekracza kwot  limitu p atno ci bezgotówkowej.
Je eli natomiast w umowie nie wskazano warto ci transakcji, a umow  zawarto na 
czas nieokre lony, wówczas w przypadku takiej umowy dla celów przestrzegania 
limitu p atno ci bezgotówkowych, konieczne jest sumowanie wszystkich p atno ci 
dokonywanych przez przedsi biorc .

Przyk ad 9
Firma ma zawart  umow  z biurem rachunkowym na prowadzenie jej ksi gowo ci 
i dokonywania rozlicze  podatkowych z urz dem skarbowym oraz rozlicze  z Za-
k adem Ubezpiecze  Spo ecznych. Umowa zosta a zawarta na czas nieokre lony z 
miesi czn  op at  w wysoko ci 2.000 z .

Pytanie
 W którym momencie wyst pi obowi zek dokonania zap aty za us ug  ksi gow  
za po rednictwem rachunku p atniczego?

Odpowied
 W przypadku umowy zawartej na czas nieokre lony, w której nie wskazano war-
to ci transakcji, a p atno ci dokonywane s  w terminach miesi cznych, przy p at-
no ci miesi cznej w wysoko ci 2.000 z  obowi zek dokonania zap aty za us ug  
ksi gow  za po rednictwem rachunku p atniczego nast pi w 8 miesi cu obowi zy-
wania umowy, poniewa  w tym miesi cu nast pi przekroczenie limitu 15.000 z  dla 
p atno ci bezgotówkowych.

Przyk ad 10
Natomiast w przypadku gdyby powy sza umowa na czas nieokre lony bez poda-
nia warto ci transakcji zosta a zawarta z trzymiesi cznym okresem wypowiedzenia, 
a miesi czna kwota wiadczenia wynios a minimum 5.000,01 z , w takim przy-
padku pomimo i  nie jest znany okres trwania tej umowy, to zawarcie w niej po-
wy szego zapisu dotycz cego okresu jej wypowiedzenia skutkuje obowi zkiem 
dokonywania p atno ci za po rednictwem rachunku p atniczego ju  od pierwszego 
miesi ca, poniewa  minimalny okres jej trwania wynosi 3 miesi ce (odpowiada 
okresowi wypowiedzenia, w przypadku gdy jej wypowiedzenie nast pi w pierw-
szym dniu jej obowi zywania).




