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Pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 
 

 

STANOWISKO 

Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska 

(„IAB Polska”) dotyczące projektu ustawy z dnia 14 września 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 

 

Szanowni Państwo, 

 

w toku trwających obecnie konsultacji projektu z dnia 14 września 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady 

Ministrów: UD 429, dalej jako „Projekt”), IAB Polska pragnie przedstawić swoje stanowisko 

w tym zakresie.  

 

I. IAB Polska z satysfakcją przyjmuje propozycję wprowadzenia możliwości 

pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania (podatku PIT i CIT) 

o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta 

w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego 

w umowie lub na fakturze, tzw. „złe długi” (art. 2 Projektu). 

 

II. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż propozycję dodania przepisu (art. 26h ust. 1 pkt 1 

w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych), zgodnie z którym nałożenie na 

dłużnika obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty 

nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 

120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie, 

należy doprecyzować tak, aby uniknąć trudności o naturze praktycznej. 
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Podkreślamy, że podobne rozwiązanie obowiązywało kilka lat temu i rodziło wiele 

problemów technicznych, m.in. w przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od 

środków trwałych / WNiP (wartości niematerialnych i prawnych) nabywanych na raty, 

ustalenia kosztów własnych sprzedaży (KWS) dla towarów na magazynie, czy ustalenia 

KWS dla materiałów zużywanych w procesie produkcji. 

 
Powyższe trudności mogłyby zostać wyeliminowane np. poprzez wskazanie, że 

termin płatności, od którego liczy się termin 120 dni, liczony jest od daty 

wymagalności poszczególnych rat. 

 

III. Sygnalizujemy, że przewidziana zmiana ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych (dodanie art. 13a; art. 10 Projektu), wprowadzająca 

obowiązek corocznego przekazywania sprawozdania o stosowanych terminach 

zapłaty nakłada uciążliwy obowiązek biurokratyczny, nieproporcjonalny do celu, który 

ma realizować. Sam fakt wprowadzenia raportowania nie zmniejszy w żaden sposób 

zatorów płatniczych, a zwiększa jedynie nakład pracy. Ponadto, formularz, na którym 

należy składać sprawozdania, jest bardzo szczegółowy i może prowadzić do ujawnienia 

newralgicznych informacji, m.in. o strukturze długu. Jeśli celem tego przepisu jest 

wywarcie presji na dłużników, wystarczający byłby obowiązek podania informacji 

o stosowanych standardowo terminach zapłaty. Postulujemy usunięcie tego 

obowiązku. 

 
 

Z poważaniem,  

 

___________________________ 

Włodzimierz Schmidt 

Prezes Zarządu 
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