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UZASADNIENIE 

I. Wprowadzenie

 Zgodnie z zapisem art. 47 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909.), 
przepisy wydane na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  zachowują moc nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w 
życie ww. ustawy.

Projekt przedłożonego rozporządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną przez art. 39  ustawy 
z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Celem projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej 
ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia samorządu terytorialnego jest wykonanie ustawowej delegacji określonej w 
art. 10a ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na warunkach i zasadach 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest możliwe pod 
warunkiem, że tzw. małe organizacje pozarządowe:

- działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy,

- nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2018 r. poz. 646),

- nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

- osiągną, w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów, przychody w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł, wyłącznie 
z przychodów, których katalog został określony w art. 10a ust. 1 pkt 4 tej ustawy. 
Powyższe ograniczenie wielkości przychodu nie ma zastosowania w roku podatkowym, w 
którym jednostka rozpoczęła działalność.

Wybór uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, o której mowa w art. 10a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie oznacza zwolnienia z rozliczania z 
budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, tym samym zobowiązuje 
organizacje pozarządowe do stosowania ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036).

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są 
obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w 
sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i 
wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, informacji niezbędnych do 
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obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a – 16m tej 
ustawy. Odrębnymi przepisami niezbędnymi do prowadzenia ewidencji rachunkowej, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w tym 
przypadku przede wszystkim przepisy ustawy o rachunkowości.

Uwzględniając ustawową delegację art. 10a ust. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu do spraw 
Pożytku Publicznego przygotował rozporządzenie, które zastępuje ustawę o rachunkowości w 
zakresie ewidencji rachunkowej służącej do ustalenia, w organizacjach pozarządowych, 
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, rozdysponowania 
dochodów zwolnionych od podatku oraz rozliczeniu z budżetem z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych.

II. Regulacje proponowane w projekcie rozporządzenia  

1. Przepisy rozporządzenia określają sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji 
przychodów i kosztów przez organizacje pozarządowe oraz warunki jakie powinna 
spełniać ta ewidencja, aby stanowiła podstawę do obliczenia zobowiązań 
podatkowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

W rozporządzeniu określono sposób dokonywania w ewidencji zapisów zdarzeń (operacji), 
księgowania ewentualnych błędów (omyłek), tak aby ewidencja spełniała wymogi ewidencji 
rzetelnej i niewadliwej. Określone zostały dokumenty, które stanowią podstawę dokonywania 
zapisów w uproszczonej ewidencji.

Uproszczona ewidencja obejmuje następujące zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów):

1) zestawienie przychodów i kosztów (załącznik nr 1);

2) zestawienie przepływów finansowych w organizacji pozarządowej prowadzącej 
uproszczoną ewidencję (załącznik nr 2);

3) karty przychodów pracownika;

4) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z 
prowadzoną działalnością.

W zestawieniu przychodów i kosztów organizacje pozarządowe prowadzące uproszczoną 
ewidencję wykazują przychody z tytułu otrzymanych środków pieniężnych i z innych 
środków finansowych ze źródeł określonych w art. 10a ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  z 
tytułu  składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów 
pochodzących z ofiarności publicznej, a także z działalności odpłatnej z tytułu sprzedaży 
towarów i usług oraz ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątku oraz odsetek 
będą rozpoznawane na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Także koszty organizacji pozarządowej związane z realizacją zadań określonych w art. 10a 
ust. 1 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w tym także koszty 
świadczeń statutowych organizacji pozarządowej, będą rozpoznawane na zasadach 
określonych w ustawie o podatku dochodowym. Decydującym czynnikiem pozwalającym 
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zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu 
osiągniecia przychodu bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym 
każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod 
kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania organizacji 
pozarządowej. Wszystkie zatem poniesione przez organizację pozarządową wydatki, po 
wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku 
przyczynowo - skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo 
zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Zestawienie przepływów finansowych, stosownie do przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych ma na celu rozliczenie zwolnionych dochodów 
przeznaczonych na cele statutowe lub inne cele określone w przepisach art. 17 ust. 1 tej 
ustawy. Przy czym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 
1b) zwolnienie ma zastosowanie jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – 
wydatkowany na cele określone w tym przepisie w tym także na nabycie środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz 
na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Równocześnie na 
podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy 
po spełnieniu warunków wynikających z tych przepisów są zwolnieni z obowiązku wpłacania 
na rachunek urzędu skarbowego zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy w wysokości 
różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 
podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Sporządzanie przez organizacje pozarządowe zestawienia przepływów finansowych w 
organizacji pozarządowej prowadzącej uproszczoną ewidencję (załącznik nr 2), służy zatem 
celom dowodowym i kontrolnym, głównie do oceny prawidłowego ustalania, deklarowania i 
wydatkowania dochodów zwolnionych od podatku, a także wydatkowania dochodu 
zwolnionego na cele inne niż preferowane w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych (art. 25 ust. 4 ustawy).   

W karcie przychodów pracownika powinny być zawarte  informacje służące dokonaniu przez 
organizację pozarządową rozliczenia z budżetem - jako płatnika - podatku dochodowego od 
osób fizycznych, z tytułu wynagrodzeń pracowników (§ 3). 

W wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych organizacje 
pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej pomimo, że nie zaliczają do kosztów 
uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych powinny wykazywać środki trwałe i wartości niematerialne 
nabyte służące działalności statutowej (§ 4). Wykaz ten stanowi ciągłość zapisów 
wynikających z ewidencji tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W sytuacji gdy podatnik utraci 
prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów informacje zawarte w 
wykazie będą niezbędne do kontynuowania zapisów w ewidencji prowadzonej na podstawie 
ustawy o rachunkowości.
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Pozostałe przepisy rozporządzenia regulują kwestie dotyczące rzetelności i prawidłowości 
prowadzenia uproszczonej ewidencji oraz dokumentowania. Podstawą zapisów w ewidencji 
uproszczonej są dowody księgowe wymienione w § 7-9 rozporządzenia, przede wszystkim 
faktury, rachunki oraz inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji zgodnie z jej 
rzeczywistym przebiegiem, zawierające wiarygodne dane dotyczące wystawcy dokumentu, 
daty jego wystawienia oraz przedmiotu zdarzenia. 

W ewidencji uproszczonej jest dopuszczalne korygowanie błędów w zapisach oraz korekta 
kosztów związana z uchyleniem w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych art. 
15b (tzw. „zatory płatnicze”) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). W 
związku z powyższą zmianą Ordynacji podatkowej w § 7 ust. 3 pkt 2 uwzględniono 
dokumenty, które umożliwiają dokonanie zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na 
podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co może nastąpić, w 
różnych przypadkach w odniesieniu do podatników, po wejściu w życie rozporządzenia. 

W przypadku powierzenia prowadzenia uproszczonej ewidencji, w drodze umowy, 
podmiotowi prowadzącemu usługowo księgi rachunkowe albo inne ewidencje, podatnik 
informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zawiadomieniu o prowadzeniu 
uproszczonej ewidencji (§ 5 ust. 4).

Uproszczona ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.  

2. Załącznik Nr 1 zawiera tabelę do prowadzenia zestawienia przychodów i kosztów, 
którymi są przychody i koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Dla prawidłowego rozliczenia z budżetem z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku 
podatnik oblicza sumę przychodów i kosztów uzyskania przychodów. 

W poz. 7 wykazywane będą przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. W 
poz. 8 wykazywane będą przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu 
sprzedaży towarów i usług. W poz. 9 i 10 wykazywane będą pozostałe przychody organizacji 
pożytku publicznego oraz ogółem przychody organizacji pożytku publicznego. W poz. 11 i 12 
wykazywane będą ogółem koszty uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów.

Przepisy rozporządzenia nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bowiem jego wejście w życie nie spowoduje 
konieczności ponoszenia przez sektor finansów publicznych żadnych wydatków.

3. Załącznik Nr 2 służy do zestawienia dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku w 
roku podatkowym i z lat poprzednich, w okresie sprawozdawczym oraz razem od początku 
roku, zadeklarowanych przez podatnika jako dochody przeznaczone na cele statutowe 
zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Zestawienie określa poniesione wydatki na cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, dochód wolny od podatku z lat ubiegłych i wydatki 
pokryte z tego dochodu. Zestawienie umożliwia obliczenie wydatków niestanowiących 
kosztów uzyskania przychodów, poniesionych z dochodów zwolnionych od podatku 
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dochodów na realizację celów określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. 
Zestawienie zawiera przychody ogółem w tym przychody w zakresie działalności statutowej, 
pochodzące ze składek członkowskich oraz z dotacji.

Przepisy rozporządzenia nie stanowią pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bowiem jego wejście w życie nie spowoduje 
konieczności ponoszenia przez sektor finansów publicznych żadnych wydatków.

III. Wejście z życie

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w dniu 30 września 2018 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 
Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie 
zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 
aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia 
właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach 
określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii 
Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia został ujęty pod pozycją 709 w Wykazie prac legislacyjnych 
dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra Finansów dla działów: budżet, finanse 
publiczne i instytucje finansowe, sporządzonym stosownie do art. 4 ustawy o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, udostępnionym na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów.

Przedkładany projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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