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USTAWA

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o rachunkowoÊci oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60,
poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186) w art. 2
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „i spó∏ek cywilnych osób fi-
zycznych” zast´puje si´ wyrazami „oraz spó∏ek cy-
wilnych osób fizycznych, spó∏ek jawnych osób fi-
zycznych i spó∏ek partnerskich,”;

2) w ust. 2 wyrazy „lub spó∏ka cywilna osób fizycz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „ , spó∏ka cywilna
osób fizycznych, spó∏ka jawna osób fizycznych
i spó∏ka partnerska”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961 i Nr 89, poz. 968) w art. 24a:
1) w ust. 1 wyrazy „Osoby fizyczne i spó∏ki cywilne

osób fizycznych” zast´puje si´ wyrazami „Osoby
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fizyczne, spó∏ki cywilne osób fizycznych, spó∏ki
jawne osób fizycznych oraz spó∏ki partnerskie”,

2) w ust. 4 wyrazy „osób fizycznych i spó∏ek cywilnych
osób fizycznych” zast´puje si´ wyrazami „osób fi-
zycznych, spó∏ek cywilnych osób fizycznych, spó-
∏ek jawnych osób fizycznych oraz spó∏ek partner-
skich”,

3) w ust. 5 wyrazy „Osoba fizyczna lub spó∏ka cywilna
osób fizycznych” zast´puje si´ wyrazami „Osoba
fizyczna, spó∏ka cywilna osób fizycznych, spó∏ka
jawna osób fizycznych lub spó∏ka partnerska”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) po
art. 10 dodaje si´ art. 101 w brzmieniu:

„Art. 101. Je˝eli spó∏ka osobowa nie jest obowiàzana
do prowadzenia ksiàg rachunkowych na
podstawie ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591,
z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272,
Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139,
poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94,
poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r.
Nr 102, poz. 1117) przepisy kodeksu, które
przewidujà koniecznoÊç sporzàdzania spra-
wozdania finansowego, wykonuje si´
w oparciu o podsumowanie zapisów w po-
datkowej ksi´dze przychodów i rozchodów
oraz innych ewidencji prowadzonych przez
spó∏k´ dla celów podatkowych, spis z natu-
ry, a tak˝e inne dokumenty pozwalajàce na
sporzàdzanie tego sprawozdania.”

Art. 4. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmia-
nie ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 113, poz. 1186)
w art. 1 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 1:
a) w lit. a) w drugim tiret pkt 2 otrzymuje brzmie-

nie:
„2) osób fizycznych, spó∏ek cywilnych osób fi-

zycznych, spó∏ek jawnych osób fizycznych

oraz spó∏ek partnerskich, je˝eli ich przycho-
dy netto ze sprzeda˝y towarów, produktów
i operacji finansowych za poprzedni rok ob-
rotowy wynios∏y co najmniej równowartoÊç
w walucie polskiej 800 000 EURO,”

b) w lit. b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

„Osoby fizyczne, spó∏ki cywilne osób fizycz-
nych, spó∏ki jawne osób fizycznych oraz spó∏ki
partnerskie mogà stosowaç zasady rachunko-
woÊci okreÊlone ustawà równie˝ od poczàtku
nast´pnego roku obrotowego, je˝eli ich przy-
chody netto ze sprzeda˝y towarów, produktów
i operacji finansowych za poprzedni rok obroto-
wy sà ni˝sze ni˝ równowartoÊç w walucie pol-
skiej 800 000 EURO.”;

2) w pkt 2 w lit. d):
a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „ust. 4 i 5” zast´pu-

je si´ wyrazami „ust. 4—6”,
b) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie fi-
nansowe korzystajàcego nie podlega obo-
wiàzkowi badania i og∏aszania w myÊl art. 64
ust. 1, to mo˝e on dokonywaç kwalifikacji
umów, o których mowa w ust. 4, wed∏ug za-
sad okreÊlonych w przepisach podatkowych
i nie stosowaç ust. 4 i 5.”;

3) w pkt 11 w lit. a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Mo˝na nie zamykaç i nie otwieraç ksiàg rachun-

kowych w przypadku przekszta∏cenia spó∏ki
osobowej oraz spó∏ki cywilnej w innà spó∏k´
osobowà, jak równie˝ w przypadku po∏àczenia
jednostek, gdy w myÊl ustawy rozliczenie prze-
j´cia jednostki nast´puje metodà ∏àczenia
udzia∏ów i nie powoduje powstania nowej jed-
nostki.”

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 4, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.
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