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Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w 

art. 13g ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020). 

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649). 

Ustawa ta wprowadziła m.in. zmianę w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych (nowy tytuł: ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), na podstawie której minister 

właściwy do spraw gospodarki uzyskał upoważnienie do wydania przedmiotowego 

rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 13 g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze 

spełnianiem świadczeń pieniężnych żądać od podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy, 

prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazania 

całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Dokumenty powinny być 

przekazywane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa 

w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900, z późn. zm.), ze wskazaniem na rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego 

dotyczą. 

W projekcie określono sposób przekazywania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci 

elektronicznej, oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na 

których księgi mogą być zapisane i przekazywane.  

Księgi będą mogły być przekazywane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej albo na informatycznych nośnikach danych.  

Informatyczne nośniki danych, na których księgi będą mogły być przekazywane powinny 

być oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika; 

przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami 

odczytującymi i dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy 

wilgotności względnej 40-50%. Ponadto informatyczne nośniki danych powinny zapewniać 

możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych 

producentów, właściwych dla danego typu nośnika. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  
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Zgodnie z art. 4 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych 

Ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 24. 

Stosownie do art. 5 ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa oraz art. 52 § 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 

r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w BIP Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacji.  

Zawarte w projekcie rozporządzenia regulacje nie stanowią przepisów technicznych w 

rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.), w związku z tym projekt rozporządzenia nie będzie podlegał 

notyfikacji. 

Termin wejścia w życie rozporządzenia powinien zostać skorelowany z wejściem w życie 

zmian w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(nowy tytuł: ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych). W związku z powyższym, rozporządzenie powinno wejść w 

życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jest to zgodne z uchwałą Nr 20 Rady Ministrów z 18 

lutego 2014 r. (M. P. poz. 205) w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie 

niektórych aktów normatywnych. 

 

 


