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Już 9 września 2014 r. przeczytasz o prawie pracy
Zajęcie komornicze 
wynagrodzenia 
emeryta

Komornik może również zająć 
inny majątek zadłużonego emeryta, 
w tym m.in. wynagrodzenie za pracę, 
jeśli emeryt jest zatrudniony na pod-
stawie stosunku pracy. W takiej sytu-
acji komornik wysyła pismo z zaję-
ciem do pracodawcy. Zawiadomienie 
komornika powinno zawierać infor-
mację o treści tytułu wykonawczego 
i wskazanie sposobu egzekucji. W za-
wiadomieniu tym wzywa się praco-
dawcę, aby ten nie wypłacał zajętego 
wynagrodzenia poza częścią wolną 
od zajęcia, lecz przekazywał je bez-
pośrednio wierzycielowi egzekwu-
jącemu dług, informując komornika 
o pierwszej wypłacie. Najczęściej jed-
nak komornik nakazuje przekazywa-
nie zajętego wynagrodzenia bezpo-
średnio do niego. Dokonując zajęcia 
wynagrodzenia, komornik powinien 
zaznaczyć, czy obejmuje ono tylko 
wynagrodzenie za pracę, czy rów-
nież inne wierzytelności związane ze 
stosunkiem pracy (np. świadczenia 
z zfśs).

Premia 
a wynagrodzenie 
urlopowe

Ustalając, czy premia powinna być 
wliczana do wynagrodzenia urlo-
powego pracownika, analizujemy 
przede wszystkim, czy ma charakter 
składnika wynagrodzenia oraz czy 

ma charakter periodyczny. Świadcze-
nia o charakterze nieperiodycznym 
nie są brane pod uwagę przy obli-
czaniu wynagrodzenia urlopowego. 
Jeśli otrzymane przez pracownika 
premie miały charakter uznaniowy 
– czyli były przyznawane przez pra-
codawcę na podstawie indywidual-
nych decyzji – nie będą uwzględniane 
w wynagrodzeniu urlopowym. Jeśli 
natomiast premie mają charakter re-
gulaminowy (choćby były wypłacane 
w nierównomiernych okresach) – na-
leży uwzględnić je w wynagrodzeniu 
urlopowym, ponieważ są świadcze-
niami periodycznymi. Premie wypła-
cane pracownikom co pewien czas za 
okresy zróżnicowane co do ich długo-
ści są świadczeniami periodycznymi, 
do których nie stosuje się wyłączeń 
dotyczących jednorazowych lub nie-
periodycznych wypłat za spełnienie 
określonego zadania bądź za określo-
ne osiągnięcie.

Wynagrodzenie 
za nadgodziny

Za pracę w godzinach nadliczbo-
wych zawsze przysługuje tzw. nor-
malne wynagrodzenie. Nie jest ono 
rekompensatą, lecz należnością za do-
datkowe godziny pracy, jaką jest praca 
w godzinach nadliczbowych. Za nor-
malne wynagrodzenie należy uznać 
takie wynagrodzenie, które pracow-
nik otrzymuje stale i systematycznie. 
Będzie nim zarówno wynagrodzenie 
zasadnicze, jak i inne składniki wyna-
grodzenia stale wypłacane pracowni-

kowi, np. dodatek stażowy. Za każdą 
godzinę pracy ponad normę pracow-
nicy mają prawo do godzinowej stawki 
normalnego wynagrodzenia. Stawkę 
godzinową normalnego wynagrodze-
nia oblicza się, dzieląc stałe pobory 
pracownika (w sektorze prywatnym 
będzie to najczęściej jego pensja) 
przez nominalną liczbę godzin przy-
padającą do przepracowania w danym 
miesiącu. Brak wypłaty należności 
może skończyć się sprawą sądową 
i koniecznością zapłaty nawet za 3 
lata wstecz. Tyle wynosi bowiem okres 
przedawnienia roszczeń ze stosunku 
pracy. Dniem wymagalności roszcze-
nia będzie przy tym dzień przepraco-
wania wyższego wymiaru godzin.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 34
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Prowadzenie działalności gospodarczej polega w dużej mierze na roz-
sądnym bilansowaniu zysków i wydatków. Na gruncie podatkowym naj-
ważniejsze wydatki to te, które można zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodu, ponieważ pozwalają one na znaczące zmniejszenie przycho-
du i na zgodne z prawem obniżenie zobowiązań podatkowych. Oprócz 
wydatków uprawniających do odliczenia VAT, wydatki zaliczane do 
kosztów stanowią jeden z najważniejszych elementów polityki podat-
kowej firmy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy najlepiej jest, jeśli wy-
datek pozwala jednocześnie na odliczenie VAT i podatku dochodowego, 
jednak najważniejszą kwestią jest to, co w ogóle może być zaliczone do 
kosztów. Przepisy ustaw podatkowych są tu bowiem niejednoznaczne, 
a praktyka urzędów skarbowych nakazuje podatnikom wykazywanie 
związku wydanych kwot z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem 
jego źródła.

Przed zaliczeniem do kosztów warto się zatem zastanowić, czy będzie-
my w stanie obronić nasz pogląd o konieczności poniesienia wydatku 
na wypadek kontroli przeprowadzanej przez organy skarbowe. „Porad-
nik” ma za zadanie pomóc Państwu w rozstrzygnięciu, co może stanowić 
koszt podatkowy. Zachęcamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 1 września 2014 r.WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Koszty uzyskania 
przychodu 
w pytaniach 
i odpowiedziach 
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Podatek dochodowy 
od osób prawnych 
Czy utracone wadium można zaliczyć do kosztów podatkowych

PYTANIE
Spółka w ramach prowadzonej działalności przystąpiła 
do przetargu na budowę budynku magazynowego. 
Zwycięzca przetargu miał zbudować specjalistyczny 
magazyn, a następnie oddać go w leasing zamawiające-
mu na okres 15 lat. Tak skonstruowane zamówienie 
wymagało, aby zwycięzca przetargu z własnych bądź 
pozyskanych na rynku środków sfinansował budowę 
przedmiotu zamówienia. Zainwestowane w ten sposób 
kwoty wraz ze stosownym zarobkiem odzyskałby 
w czasie trwania 15-letniej umowy.
Warunkiem skutecznego złożenia oferty była także 
wpłata wadium na wskazane konto zamawiającego. Po 
tym, jak spółka została poinformowana o zwycięstwie 
w przetargu, ustalono czas i miejsce zawarcia umowy. 
Niestety, na skutek okoliczności niezależnych od spół-
ki, niemal w ostatniej chwili, bank wycofał się z prome-
sy kredytowej i odmówił wypłaty kredytu. Po upływie 
terminu do zawarcia umowy i bezskutecznych próbach 
negocjacji spółka została poinformowana, że z powodu 
niedotrzymania terminu wniesione wadium nie podle-
ga zwrotowi.
1.  Czy wpłacone i niepodlegające zwrotowi wadium 

może stanowić dla spółki koszt uzyskania przycho-
du? Spółka zwraca uwagę, że przystąpienie do prze-
targu było działaniem w celu uzyskania przychodu, 
a wniesienie wadium było niezbędne dla realizacji 
takiego założenia (bez tego nie byłoby możliwości 
wzięcia udziału w przetargu, a zatem także możli-
wości generowania przychodu).

2.  Czy w związku z dokonaną wpłatą spółka powinna 
otrzymać od organizatora przetargu fakturę VAT?

ODPOWIEDŹ
1.  Niestety, wadium utracone w warunkach opisanych 

przez spółkę nie będzie kosztem podatkowym spół-
ki. Nie zmienia tego fakt, że zapłata wadium była ko-
nieczna dla realizacji przedsięwzięcia prowadzone-
go w celu uzyskania przychodu.

2.  Nie, ponieważ wpłata wadium nie stanowi czynnoś-
ci opodatkowanej VAT, nie jest traktowana jako 
uiszczenie zaliczki w myśl ustawy o VAT.

WYJAŚNIENIE
W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że 

przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod ry-
gorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi 

określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpie-
czenie jej zapłaty (wadium) – art. 704 k.c. Jeżeli uczestnik 
aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla 
się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnie-
nia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, 
organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę za-
chować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabez-
pieczenia. Z powyższego widać więc wyraźnie, że wa-
dium pełni funkcję zabezpieczającą oraz kompensacyjną, 
czyli może stanowić swego rodzaju zryczałtowane od-
szkodowanie.

Trzeba pamiętać, że postępowania w przypadku dużych 
przetargów angażują bardzo duże środki i trwają zazwy-
czaj (wraz z całym przygotowaniem prawnym, logistycz-
nym i technicznym poprzedzającym umieszczenie ogłosze-
nia) bardzo długo. Wadium musi więc zabezpieczyć 
sytuację, w której np. po 2-letnim procesie selekcji wybra-
ny partner wycofuje się bez powodu z podpisania umowy 
i całą procedurę należy rozpoczynać od nowa. Co niezwy-
kle istotne, cytowany przepis nie wskazuje, że fakt uchyla-
nia się od zawarcia umowy musi być skutkiem winy uczest-
nika aukcji. Innymi słowy, nawet w sytuacji gdy spółka nie 
jest w stanie podpisać umowy z przyczyn od niej niezależ-
nych, organizator ma prawo do anulowania przetargu.

Odnosząc się do kwestii wadium jako kosztu, po pierw-
sze, należy zauważyć, że w momencie wpłaty nie ma ono 
jeszcze charakteru ostatecznego. Jest to zatem świadcze-
nie warunkowe, które w razie przegrania przetargu podle-
ga zwrotowi. Ponieważ ostateczna kwalifikacja wadium 
nie może być znana w chwili jego wniesienia, więc do mo-
mentu rozstrzygnięcia przetargu przekazanie wadium nie 
wywołuje żadnego skutku podatkowego i nie stanowi ani 
kosztu uzyskania przychodu po stronie wnoszącego, ani 
przychodu podatkowego po stronie podmiotu organizują-
cego przetarg.

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatko-
wych wadium utraconego na skutek nieprzystąpienia do 
umowy z przyczyn niezależnych od oferenta, należy wska-
zać przepis art. 16 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.p.: (...) nie uważa 
się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) po-
wstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, 
zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (...).

Wątpliwości może budzić oczywiście fakt zrównania wa-
dium z wymienionymi w zacytowanym przepisie przedpła-
tami, zaliczkami i zadatkami. Trzeba jednak wskazać, że 
zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż 
w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga 
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strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od 
umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli 
sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W ra-
zie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet 
świadczenia strony, która go dała (art. 394 k.c.). Zabezpie-
czająca funkcja wadium została uregulowana na wzór za-
datku. W obu sytuacjach jedna ze stron zabezpiecza się na 
wypadek uchylania się od zawarcia umowy przez drugą 
stronę. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, 
traci wpłacony zadatek (wadium). Z uwagi na charakter 
obu instytucji zasadne jest objęcie regulacją zawartą w cy-
towanym art. 16 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.p. również przedpłat 
uiszczonych z tytułu wadium.

Potwierdza to także orzecznictwo sądów administracyj-
nych, czego przykładem jest wyrok z 21 kwietnia 2011 r., 
sygn. akt II FSK 2199/09, w którym NSA stwierdził, że: 
(...) Zasady wynikające z omówionych przepisów doprowa-
dziły sąd pierwszej instancji do ostatecznie prawidłowych 
wniosków, że wydatki niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.p. 
obejmują również wadium na zabezpieczenie zawarcia 
transakcji (art. 704 § 1 k.c.).

Podsumowując, jakkolwiek ze względów ekonomicz-
nych wadium utracone w związku z nieprzystąpieniem do 
umowy może być stratą w rozumieniu bilansowym, jednak 
zgodnie z regulacjami u.p.d.o.p. strata taka nie stanowi 
kosztu uzyskania przychodów. Została ona wymieniona 
wprost w katalogu wydatków niestanowiących kup.

Warto dodać, że istnieją uzasadnione podstawy prze-
mawiające za stwierdzeniem, iż przedsiębiorca w wyjąt-
kowych przypadkach może zaliczyć wydatek z tytułu 
utraconego wadium do kosztów podatkowych. Jest tak 
w razie odstąpienia od zawarcia kontraktu w celu ograni-
czenia strat (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w War-
szawie w interpretacji z 30 marca 2009 r., sygn. 
IPPB1/415-19/09-2/ES). W pewnych sytuacjach można 
zatem ubiegać się o sklasyfikowanie wadium jako kosztu 
podatkowego. Warto jednak potwierdzić taką możliwość 
interpretacją indywidualną. W związku z rozbieżnymi 
stanowiskami organów podatkowych i sądów administra-
cyjnych należy się bowiem liczyć z ryzykiem sporu. 
W opisanym przypadku trudno jednak przypuszczać, aby 
organ podatkowy zaakceptował prawo spółki do zalicze-
nia zapłaconego wadium do kosztów podatkowych, po-
nieważ do odstąpienia od umowy doszło wskutek niespeł-
nienia przez spółkę warunków przetargu. W opinii 
redakcji nie ma więc możliwości zaliczenia utraconego 
wadium do kosztów.

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi 
otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, 
zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy 
o VAT). Wpłata wadium w momencie dokonania nie ma 
charakteru definitywnego, między podmiotami nie istnieje 
żadna umowa i nie wiadomo, czy w ogóle zostanie zawarta 
akurat z podmiotem dokonującym wpłaty. Nie możemy 
więc mówić o dokonaniu wpłaty zaliczki czy przedpłaty 
w myśl ww. przepisu. Potwierdzają to także interpretacje 

przepisów prawa podatkowego. Jako przykład można 
wskazać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
cach z 19 czerwca 2012 r., sygn. IBPP1/443-304/12/AW, 
w której czytamy: (...) Wniesienie wadium nie gwarantuje 
przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właś-
ciciel. Pomimo że wadium może być zaliczone na poczet 
wartości dostawy lub usługi, to w momencie jego wnoszenia 
pomiędzy organizatorem przetargu a przystępującym do 
niego uczestnikiem nie dochodzi jeszcze do porozumienia 
w zakresie dokonania dostawy towarów bądź wykonania 
usługi (również w przyszłości) (...).

Podsumowując, zamawiający w chwili wpłaty wadium 
nie miał obowiązku wystawienia spółce faktury VAT. Do-
piero w momencie wygrania przetargu wadium tego ofe-
renta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowa-
ne na poczet ceny nabycia, tym samym przybiera postać 
zaliczki na przyszłą dostawę, z tytułu której powstaje obo-
wiązek podatkowy. Takie stanowisko potwierdził także Na-
czelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 22 września 
2009 r., sygn. akt I FSK 1434/09, oraz z 20 marca 2012 r., 
sygn. akt I FSK 834/11. Jak stwierdził NSA w ostatnim 
z przywołanych wyroków: (...) Wybór w przetargu oferenta 
stanowi jednoznaczne określenie dostawy towaru pod wzglę-
dem podmiotowo-przedmiotowym, a gdy towarzyszy mu za-
liczenie wadium na poczet ceny nabycia, oznacza uiszczenie 
części ceny przed wykonaniem dostawy towaru, co – stosow-
nie do art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług – rodzi w podatku od towarów i usług po-
wstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu (...).

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, w momencie za-
warcia umowy spółka prawdopodobnie otrzymałaby zwrot 
wpłaconego wadium. Po stronie spółki nie istnieje bowiem 
obowiązek zapłaty ceny, lecz obowiązek wybudowania za-
mawianego budynku. Obowiązek zapłaty ceny będzie obcią-
żał w tym przypadku zamawiającego. Wadium spełniłoby 
w tym momencie swoją funkcję zabezpieczającą i nie prze-
kształcałoby się w zaliczkę. Nie byłoby więc podstaw, aby za-
mawiający wystawił fakturę na zaliczkę.

Zamawiający nie wystawi też faktury VAT w momencie, 
gdy spółka zrezygnuje z zawarcia umowy i utraci w ten 
sposób wadium. Wadium stanie się w tej sytuacji odszko-
dowaniem, które nie podlega opodatkowaniu VAT. Opo-
datkowaniu tym podatkiem podlegają co do zasady należ-
ności za dostawy i usługi, a wadium taką należnością nie 
będzie. W konsekwencji nie zostanie też udokumentowane 
fakturą VAT przez zamawiającego.

PRZYKŁAD

Miasto Legionowo ogłosiło przetarg ograniczony 
(do podmiotów prowadzących działalność gospodar-
czą w zakresie leasingu) na odkupienie od miasta 
lokalnej oczyszczalni ścieków, a następnie oddanie 
jej do używania miastu na podstawie umowy leasin-
gu na 15 lat. Warunkiem skutecznego przystąpienia 
do przetargu było m.in. wpłacenie wadium w wy-
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sokości 500 000 PLN (maj 2014 r.). Do przetargu 
przystąpiły trzy podmioty, przy czym jako najkorzyst-
niejsza została wybrana 1 września 2014 r. oferta 
WODOBUD LEAS Sp. z o.o. Planowano, że do 
5 wrześ nia zostanie wpłacona reszta ceny nabycia 
oraz będzie zawarta umowa sprzedaży i leasingu 
zwrotnego. Niestety, na skutek nagłego wycofania 
się, już po wyborze ofert, kluczowego współinwesto-
ra WODOBUD LEAS nie był w stanie zorganizować fi-
nansowania i nie przystąpił do zawarcia umowy.
Czy utracone w tych okolicznościach wadium stanowi 
koszt podatkowy WODOBUD LEAS? W którym mo-
mencie zapłacone wadium stałoby się kosztem podat-
kowym, gdyby umowa została jednak podpisana? Czy 
wpłacone wadium stanowi zaliczkę, która powinna 
zostać udokumentowana fakturą VAT (przyjmijmy, 
iż w tej sytuacji miasto działa jako podatnik VAT)?
Utracone wadium nie stanowi kosztu podatkowego 
WODOBUD LEAS, ponieważ wydatek taki został 
wprost wyłączony przez przepisy u.p.d.o.p.
W zakresie VAT należy stwierdzić, że wpłata wadium 
nie jest czynnością opodatkowaną i nie wystąpił 

w związku z tym obowiązek udokumentowania tej 
czynności fakturą. W momencie zaliczenia wadium 
na poczet ceny (1 września – moment wygrania prze-
targu) przekształciłoby się ono w zaliczkę, co powin-
no zostać udokumentowane wystawioną przez mia-
sto fakturą zaliczkową.
W sytuacji gdyby umowa została jednak zawarta, 
a wadium zaliczone na poczet ceny nabycia, stałoby 
się ono kosztem WODOBUD LEAS we wrześniu 
2014 r. (miesiąc zawarcia umowy), a nie w maju 
2014 r., gdy zostało wpłacone.

Marcin Gawlik
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),

■ art. 704 i art. 394 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy-
wilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

Kiedy sfinansowanie szkolenia dla członka zarządu 
jest kosztem podatkowym

PYTANIE
Zgromadzenie wspólników spółki zamierza powołać 
do zarządu udziałowca, prokurenta, który z wykształ-
cenia jest prawnikiem. Ma on się zajmować m.in. anali-
zą dokumentacji księgowej spółki. W związku z tym 
planowane jest wysłanie go na studia podyplomowe 
z zakresu rachunkowości po powołaniu do zarządu 
spółki. Czy spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów 
podatkowych wydatki poniesione na sfinansowanie 
tych studiów?

ODPOWIEDŹ
Wydatki poniesione na sfinansowanie studiów pody-

plomowych z zakresu rachunkowości dla udziałowca, 
prokurenta, będącego członkiem zarządu i który ma 
się zajmować analizą dokumentacji księgowej, mogą 
być zaliczone do kosztów podatkowych spółki.

WYJAŚNIENIE
Kosztów podatkowych nie stanowią wydatki związane 

z dokonywaniem jednostronnych świadczeń, m.in. na 
rzecz udziałowców (art. 16 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.p.). Należy 
przy tym zaznaczyć, że nie każde świadczenie na rzecz 
udziałowca musi mieć charakter jednostronny. Jak stwier-
dził NSA w Warszawie w wyroku z 28 lipca 2005 r., sygn. 
akt FSK 1720/04: (...) Jednostronne świadczenie spółki na 
rzecz jej udziałowca w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 38 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to takie, 
któremu nie odpowiada wzajemne świadczenie udziałowca 
na rzecz spółki (...) wykonywane przez takiego udziałowca 
czynności faktyczne na rzecz spółki pozbawiają tego wyna-
grodzenia cechy jednostronności (...).

Z jednostronnymi świadczeniami nie będziemy mieli do 
czynienia np. w przypadkach dwustronnie zobowiązują-
cych umów cywilnoprawnych zawieranych między spółką 
i jej udziałowcem, na podstawie których z jednej strony 
spółka dokonuje zapłaty na rzecz udziałowca, a z drugiej 
strony udziałowiec wykonuje świadczenia na rzecz spółki. 
Z pytania wynika, że tak będzie. Ukończenie studiów po-
dyplomowych z zakresu rachunkowości na pewno będzie 
pomocne w dokonywanej przez udziałowca analizie doku-
mentacji księgowej.

Z całą pewnością wydatki na studia podyplomowe dla 
udziałowca, prokurenta są świadczeniami dwustronnymi, je-
żeli uzyskana wiedza ma być wykorzystana na rzecz spółki.

Warto zauważyć, że kosztów podatkowych nie stano-
wią wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad 
nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stano-
wiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wy-
płacanych z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust. 1 
pkt 38a u.p.d.o.p.).

W przedstawionym stanie faktycznym art. 16 ust. 1 
pkt 38a u.p.d.o.p. nie znajdzie jednak zastosowania. Zgod-
nie z przepisami k.s.h. zarząd stanowi bowiem organ wyko-
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nawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem 
jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. W związ-
ku z tym nie można go uznać za organ stanowiący spółki.

W konsekwencji wydatek spółki należy ocenić na podsta-
wie zasady ogólnej wyrażonej w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. 
Z całą pewnością wydatki na studia podyplomowe dla 
udziałowca, prokurenta pozostają w związku z przychoda-
mi osiąganymi przez spółkę. Oznacza to, że wydatki ponie-
sione na sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu 
rachunkowości dla udziałowca, prokurenta jako członka 
zarządu, który po powołaniu ma zajmować się m.in. anali-

zą dokumentacji księgowej spółki, mogą być zaliczone do 
kosztów podatkowych spółki.

Andrzej Hajto
konsultant podatkowy, 

autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 851; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915).

Czy upadła spółka obowiązana jest zmniejszać 
koszty podatkowe o zaliczone do nich kwoty 
wynikające z nieopłaconych faktur

PYTANIE
Sąd ogłosił upadłość spółki z o.o. Czy mimo to syndyk 
w imieniu spółki jest obowiązany zmniejszać koszty 
uzyskania przychodów o zaliczone do tych kosztów 
kwoty wynikające z nieopłaconych faktur?

ODPOWIEDŹ
Tak, syndyk w imieniu upadłej spółki jest obowiąza-

ny zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczo-
ne do kosztów podatkowych kwoty wynikające z nie-
opłaconych faktur. Syndyk ma także obowiązek 
regulować wynikłe z tych korekt zobowiązania podat-
kowe.

WYJAŚNIENIE
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy nakazujące 

podatnikom zmniejszać koszty uzyskania przychodów 
o zaliczone przez nich do kosztów uzyskania przychodów 
kwoty nieuregulowane w terminie 30 dni od daty upływu 
terminu płatności (art. 15b ust. 1 u.p.d.o.p.). W przypad-
ku terminów płatności dłuższych niż 60 dni obowiązek 
korekty dotyczy kwot nieuregulowanych przez 90 dni od 
daty zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów 
(art. 15b ust. 2 u.p.d.o.p.). Przepisy te należy stosować 
odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia 
środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych 
i prawnych do tej części odpisów amortyzacyjnych, które 
podatnik zaliczył do kosztów podatkowych (art. 15b 
ust. 6 u.p.d.o.p.).

Wskazane przepisy nie przewidują żadnych wyjątków, 
jak również nie uzależniają obowiązku zmniejszania kosz-
tów podatkowych od okoliczności innych niż wspomniane. 
W szczególności nie ma przepisu wyłączającego stosowa-
nie art. 15b u.p.d.o.p. do podatników, którym obowiązują-
ce przepisy określają sposób bieżącego regulowania zobo-
wiązań, np. do upadłych podatników. A zatem również 
upadli podatnicy (a ściślej – syndycy w imieniu upadłych 

podatników) obowiązani są zmniejszać koszty uzyskania 
przychodów na podstawie art. 15b u.p.d.o.p.

Co więcej, działający w imieniu upadłych podatników 
syndycy mają obowiązek na bieżąco regulować wynikające 
z takich korekt zobowiązania podatkowe. Przypadające za 
czas po ogłoszeniu upadłości podatki i inne daniny publicz-
ne należą bowiem do kosztów postępowania upadłościo-
wego (art. 230 ustawy – Prawo upadłościowe i napraw-
cze), które to koszty są pokrywane na bieżąco z masy 
upadłości (art. 231 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe 
i naprawcze). Taka sytuacja może dziwić (stąd podjęta 
przez Krajową Izbę Syndyków uchwała nr 1/1/2013 r. 
z 17 stycznia 2013 r., w której Izba uznaje omawiane prze-
pisy za szkodliwe dla postępowań upadłościowych w Pol-
sce), lecz brzmienie przepisów nie pozwala na odmienną 
interpretację.

Udzielona odpowiedź ma odpowiednie zastosowanie do 
obowiązku korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego 
wynikającej z nieopłaconych faktur (art. 89b ust. 1 ustawy 
o VAT). Również w tym zakresie (z analogicznych powo-
dów) syndycy mają obowiązek dokonywać w imieniu po-
datników stosownych korekt oraz regulować wynikające 
z takich korekt zobowiązania podatkowe.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. 
Dz.U. poz. 915),

■ art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613).
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Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wydatki 
związane z utworzeniem strony internetowej

PYTANIE
Spółka poniosła koszty utworzenia strony interneto-
wej, tj. koszty domeny internetowej, hostingu, praw 
autorskich do opracowań umieszczonych na stronie, 
wynagrodzeń dla pracowników własnych i zewnętrz-
nych zaangażowanych w projekt.
1. Czy wymienione koszty utworzenia strony interneto-
wej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przy-
chodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od 
osób prawnych?
2. Jeśli tak, to czy poniesione wydatki powinny być za-
liczone bezpośrednio do kosztów bilansowych i podat-
kowych, czy może należy zaliczyć je do wartości niema-
terialnych i prawnych i ujmować w kosztach przez 
odpisy amortyzacyjne?

ODPOWIEDŹ
Ad 1. Utworzenie strony internetowej służy w sposób 

pośredni osiągnięciu, zachowaniu lub zabezpieczeniu 
źródła przychodów, dlatego wydatki poniesione w tym 
celu mogą być uznane za stanowiące koszty podatkowe.

Ad 2. Jedynie nabyte autorskie prawa majątkowe do 
opracowań umieszczonych na stronie będą stanowiły 
wartość niematerialną i prawną i zostaną zaliczone 
do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Pozostałe 
z wymienionych wydatków stanowią koszty działal-
ności operacyjnej i podlegają bezpośrednio zaliczeniu 
do kosztów zarówno bilansowych, jak i podatkowych.

WYJAŚNIENIE
W obecnych czasach niemalże każda firma posiada włas-

ną stronę www. Jest to skuteczny i dość tani sposób na re-
klamę własnych produktów lub usług, ale także dobre na-
rzędzie do nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami.

Koszty związane z utworzeniem strony internetowej 
można (tak jak zrobił to Czytelnik) podzielić zasadniczo na 
trzy grupy, tj.:

■ koszty związane z zakupem domeny internetowej; dome-
na internetowa to unikalny, niepowtarzalny adres serwi-
su internetowego, najczęściej składający się z nazwy fir-
my (np. www.infor.pl) lub z nazwy produktu/usługi 
(np. www.monitorksiegowego.pl),

■ koszty związane z hostingiem, a więc dotyczące wynaj-
mu miejsca na serwerze, na którym strona internetowa 
będzie przechowywana,

■ koszty związane z wyglądem i zawartością strony inter-
netowej, a więc m.in. wskazane w pytaniu wydatki na 
prawa autorskie do opracowań umieszczonych na stro-
nie czy wynagrodzenia pracowników zaangażowanych 
w utworzenie strony.

Czy wydatki związane 
z utworzeniem strony internetowej 
są kosztami uzyskania przychodów

Nie ulega wątpliwości, że utworzenie strony internetowej 
ma w pośredni sposób służyć osiągnięciu, zachowaniu lub 
zabezpieczeniu źródła przychodów, przez co zostaje speł-
niony warunek ogólny z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych. Jeśli dodatkowo weźmie się 
pod uwagę fakt, że wydatki na utworzenie strony nie są wy-
mienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów po-
datkowych z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., to oznacza, że co do za-
sady będą one mogły być uznawane za podatkowe.

Czy wydatki związane 
z utworzeniem strony internetowej 
należy bezpośrednio zaliczać do kosztów, 
czy też tworzą wartość niematerialną i prawną

W celu dokonania właściwej kwalifikacji wymienionych 
wydatków (rachunkowo i podatkowo) należy zwrócić uwa-
gę na definicje wartości niematerialnych i prawnych za-
warte w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku do-
chodowym.

Tabela. Porównanie definicji wartości niematerialnych i prawnych
Definicja wartości niematerialnej i prawnej 

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 14 u.o.r.
Definicja wartości niematerialnej i prawnej 

na podstawie art. 16b ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.

1 2

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, za-
liczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się 
do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone 
do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
1)  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, 

koncesje,
2)  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, 

wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

Wartości niematerialne i prawne to nabyte, nadające się 
do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do uży-
wania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 
rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwią-
zane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą 
albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej 
(sublicencji), najmu, dzierżawy lub umowy leasingu:
1)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal-

nego,
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1 2

3)  know-how,
4)  nabyta wartość firmy,
5)  koszty zakończonych prac rozwojowych,
6)  prawa majątkowe przyjęte do używania na podstawie 

umowy spełniającej warunki leasingu finansowego.

2)  spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
3)  prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni miesz-

kaniowej,
4)  autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
5)  licencje,
6)  prawa określone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo 

własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410),
7)  know-how.
Bez względu na przewidywany okres używania przez po-
datnika mogą być zaliczone do wartości niematerialnych 
i prawnych podlegających amortyzacji:
1)  wartość firmy,
2)  koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem po-

zytywnym.

Jak wynika z prezentowanych definicji, warunki uznania 
danego prawa majątkowego za wartość niematerialną 
i prawną podlegającą amortyzacji są rachunkowo i podat-
kowo jednakowe (różnią się jedynie wykazem składników 
zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, przy 
czym wykaz ten jest otwarty w przypadku uregulowań 
ustawy o rachunkowości, zaś w przepisach o podatku do-
chodowym stanowi on wykaz zamknięty). Muszą to być 
(jak podkreśla się w definicjach):
■ prawa nabyte (a nie wytworzone we własnym zakresie),
■ nadające się do wykorzystania na potrzeby prowadzonej 

działalności,
■ o okresie użytkowania, poza wartością firmy i kosztami 

prac rozwojowych dla celów podatkowych, przekracza-
jącym rok.
Przykładowy katalog wartości niematerialnych i praw-

nych podany w definicjach nie zawiera kategorii strony 
internetowej. Zawiera jednak autorskie prawa majątko-
we. W związku z tym wydatek poczyniony przez Czytel-
nika na nabycie praw autorskich do opracowań umiesz-
czonych na stronie internetowej powinien zostać 
zaliczony do kategorii praw autorskich, a tym samym 
uznany za wartość niematerialną i prawną (jeżeli oczy-
wiście wydatek ten spełnia pozostałe kryteria uznania 
za wartość niematerialną i prawną, tj. prawo to nadaje 
się do wykorzystania na potrzeby prowadzonej działal-
ności, a okres jego użytkowania przekracza rok). Sto-
sownie do art. 16m ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. czas amortyzo-
wania praw majątkowych nie może być krótszy niż 
24 miesiące (tj. roczna stawka amortyzacji nie może być 
wyższa niż 50%).

Pozostałe z wymienionych przez Czytelnika kosztów, 
a więc koszty zakupu domeny internetowej, hostingu, 
wynagrodzeń dla pracowników własnych i zewnętrz-
nych zaangażowanych w projekt, stanowią koszty bieżą-
cej działalności operacyjnej i powinny być ujęte w ewi-
dencji jednorazowo lub przez okres, którego dotyczą. 
W rachunku podatkowym wydatki te stanowić będą 
koszty pośrednie i będą podlegać zaliczeniu do kosztów 
podatkowych w dniu poniesienia. Jak stanowi art. 15 
ust. 4e u.p.d.o.p., dzień poniesienia kosztów to dzień, 

na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksię-
gowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), 
albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego do-
wodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjąt-
kiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty 
rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosz-
tów.

W interpretacjach indywidualnych wydawanych przez 
organy podatkowe przeważa pogląd, zgodnie z którym 
dzień zaksięgowania w księgach rachunkowych to dzień, 
w którym dany wydatek został ujęty w ewidencji rachun-
kowej na koncie kosztowym, a nie na jakimkolwiek kon-
cie, np. rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dyrektor 
Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 7 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB3/423-478/13-2-JG) zgo-
dził się z podatnikiem, który twierdził, że: (...) wydatki 
stanowiące pośrednie koszty uzyskania przychodów (m.in. 
wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych, prenume-
rat, czy utrzymanie infrastruktury portowej) powinny być 
ujmowane w poczet podatkowych kosztów uzyskania przy-
chodów na podstawie art. 15 ust. 4e w zw. z art. 15 ust. 4d 
u.p.d.o.p. na moment ich ujęcia jako koszt w księgach, rozu-
miany jako moment obniżenia wyniku księgowego. Tym sa-
mym wydatki te będą rozpoznawane dla celów podatko-
wych w czasie, proporcjonalnie do ustalonego dla celów 
rachunkowych okresu ich rozliczenia (...).

Inny natomiast pogląd prezentowany jest głównie 
przez sądy administracyjne. I tak np. w wyroku 
z 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2002/12) Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podał, że: 
(...) Za dzień poniesienia kosztu należy zatem uznać dzień 
wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podstawie 
faktury. Skoro w księgach rachunkowych winny być wpi-
sane chronologicznie wszystkie zdarzenia, które nastąpiły 
w okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 ustawy o ra-
chunkowości), to dzień wpisania faktury (dzień wpisania 
wydatku) jest dniem poniesienia kosztu. Ustawodawca 
przyjął bowiem w tym przypadku metodę memoriałową, 
a nie kasową (wyrok NSA z dnia 24 marca 2011 r., II FSK 
240/11, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Brak jest 
w związku z tym podstaw do uznania za dzień poniesienia 
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kosztu uzyskania przychodu dnia, w którym obciążono 
tym wydatkiem wynik finansowy spółki (...).

Na potrzeby przykładu przyjmujemy, że dniem poniesie-
nia kosztu dla celów podatkowych jest dzień zaksięgowa-
nia faktury/rachunku w koszty w księgach rachunkowych 

(a więc zgodnie z przeważającym stanowiskiem prezento-
wanym przez organy podatkowe). Choć jest to stanowisko 
organów podatkowych, Czytelnikom sugerujemy wystą-
pienie do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej z wnio-
skiem o interpretację indywidualną.

PRZYKŁAD

Jednostka poniosła następujące koszty związane z utworzeniem strony internetowej:
1) domeny internetowej na okres 3 lat  9000,00 zł
2) hostingu na okres 3 lat  3060,00 zł
3) wykonania opracowań tematycznych zamieszczonych na stronie  10 000,00 zł
4) praw autorskich do opracowań tematycznych zamieszczonych na stronie  4000,00 zł
5) projektowania i wykonania strony internetowej  18 000,00 zł
6) wynagrodzeń pracowników własnych zaangażowanych w projekt, zatrudnionych w dziale obsługi klienta (wyna-

grodzenia zostały ujęte na podstawie listy płac na koncie „Koszty sprzedaży”)  2000,00 zł
7) składek ZUS od wynagrodzeń, o których mowa wyżej  400,00 zł
Ewidencja księgowa
1.  01.06.2014 r. FV za zakup domeny internetowej na okres od 01.06.2014 r. do 31.05.2017 r.: 9000,00 zł netto, 

2070,00 zł VAT, 11 070,00 zł brutto
Wn konto 402 „Usługi obce”  1750,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  1750,00 zł
Wn konto 505 „Koszty zarządu”  1750,00 zł
Wn konto 644 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne”  7250,00 zł
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony”  2070,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  11 070,00 zł

Zgodnie z przyjętymi do stosowania zasadami (polityką) rachunkowości jednostka stosuje uproszczenie polegające 
na jednorazowym odpisie kosztów w ciężar kosztów działalności operacyjnej w miesiącu ich poniesienia w części 
dotyczącej danego roku obrotowego.
2.  01.06.2014 r. FV za zakup hostingu na okres od 01.06.2014 r. do 31.05.2017 r.: 3060,00 zł netto, 703, 80 zł VAT, 

3763,80 zł brutto
Wn konto 402 „Usługi obce”  595,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  595,00 zł
Wn konto 505 „Koszty zarządu”  595,00 zł
Wn konto 644 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne”  2465,00 zł
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony”  703,80 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  3763,80 zł

3.  21.06.2014 r. FV za wykonanie opracowań zamieszczonych na stronie internetowej: 10 000,00 zł netto, 2300,00 zł 
VAT, 12 300,00 zł brutto
Wn konto 402 „Usługi obce”  10 000,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  10 000,00 zł
Wn konto 505 „Koszty zarządu”  10 000,00 zł
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony”  2300,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  12 300,00 zł

4.  21.06.2014 r. FV za prawa autorskie do opracowań zamieszczonych na stronie internetowej: 4000,00 zł netto, 
920,00 zł VAT, 4920,00 zł brutto
Wn konto 030 „Wartości niematerialne i prawne”  4000,00 zł
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony”  920,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  4920,00 zł

5.  30.06.2014 r. FV za zakup usługi projektowania i wykonania usługi internetowej: 18 000,00 zł netto, 4140,00 zł 
VAT, 22 140,00 zł brutto
Wn konto 402 „Usługi obce”  18 000,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  18 000,00 zł
Wn konto 505 „Koszty zarządu”  18 000,00 zł
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony”  4140,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  22 140,00 zł
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6.  30.06.2014 r. Przeksięgowanie z kosztów sprzedaży wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt 
2000,00 zł
Wn konto 505 „Koszty zarządu”  2000,00 zł
Ma konto 510 „Koszty sprzedaży”  2000,00 zł
Techniczny zapis ujemny dla zachowania czystości obrotów
Wn konto 510 „Koszty sprzedaży”  (–) 2000,00 zł
Ma konto 510 „Koszty sprzedaży”  (–) 2000,00 zł

7.  30.06.2014 r. Przeksięgowanie z kosztów sprzedaży składek ZUS w części finansowanej przez pracodawcę od wy-
nagrodzeń (400,00 zł) z pkt 4
Wn konto 505 „Koszty zarządu”  400,00 zł
Ma konto 510 „Koszty sprzedaży”  400,00 zł
Techniczny zapis ujemny dla zachowania czystości obrotów
Wn konto 510 „Koszty sprzedaży”  (–) 400,00 zł
Ma konto 510 „Koszty sprzedaży”  (–) 400,00 zł

202 – Rozrachunki z dostawcami 402 – Usługi obce
644 – Rozliczenia międzyokresowe 

kosztów – czynne

 11 070,00 (1 1) 1750,00 1) 7250,00

 3763,80 (2 2) 595,00 2) 2465,00

 12 300,00 (3 3) 10 000,00

 4920,00 (4 5) 18 000,00

 22 140,00 (5

223 – Podatek VAT naliczony 490 – Rozliczenie kosztów 505 – Koszty zarządu

1) 2070,00 1750,00 (1 1) 1750,00

2) 703,80 595,00 (2 2) 595,00

3) 2300,00 10 000,00 (3 3) 10 000,00

4) 920,00 18 000,00 (5 5) 18 000,00

5) 4140,00 6) 2000,00

7) 400,00

030 – Wartości niematerialne 
i prawne 510 – Koszty sprzedaży

4) 4000,00  xxx 2000,00 (6

6) (–) 2000,00 (–) 2000,00 (6

7) (–) 400,00 400,00 (7

(–) 400,00 (7

Wydatki na utworzenie strony internetowej wyniosły 46 460,00 zł, z czego bilansowo i podatkowo:
– 4000,00 zł stanowi wartości niematerialne i prawne,
– 32 745,00 zł stanowi koszty bieżącego okresu,
– 9715,00 zł pozostało do rozliczenia w przyszłych latach obrotowych.

Anna K. Kowal
biegły rewident, ekspert w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 768),
■ art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4e, art. 16 ust. 1, art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-

nych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 915).
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Jak rozliczyć poczęstunek dla klientów 
z okazji jubileuszu firmy

PYTANIE
Firma zorganizowała jubileusz z okazji 30-lecia ist-
nienia. W związku z tym nabyła artykuły spożywcze 
(ciastka, tort) z przeznaczeniem na poczęstunek dla 
gości, tj. klientów firmy, którzy danego dnia przyszli 
na zakupy. Czy od takiego nabycia można odliczyć 
VAT, a koszty netto zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów? Czy przekazanie ciastek/tortu należy 
opodatkować VAT i wystawić fakturę wewnętrzną?

ODPOWIEDŹ
Od dokonanych zakupów artykułów spożywczych 

firma może odliczyć VAT, a wydatki netto na te zaku-
py zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Prze-
kazania ciastek oraz tortu klientom spółki nie trzeba 
opodatkowywać VAT ani wystawiać w związku z tym 
żadnych dokumentów.

WYJAŚNIENIE
Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim 

towary i usługi nabywane przez podatników są wykorzy-
stywane do wykonywania czynności opodatkowanych 
(art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Dla istnienia prawa do od-
liczenia podatku naliczonego nie jest przy tym konieczny 
bezpośredni związek między zakupami a wykonywanymi 
przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Może 
to być również związek pośredni, jeśli dokonywane zaku-
py związane są bezpośrednio z działalnością opodatko-
waną podatnika (zob. przykładowo wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 29 marca 2011 r., sygn. akt 
I FSK 571/10).

Podatnicy mogą odliczać podatek naliczony przy naby-
waniu towarów i usług na cele reklamy, reprezentacji 
oraz promocji, jeśli cele te dotyczą opodatkowanej dzia-
łalności podatników. Dotyczy to m.in. dokonywanych 
przez podatników prowadzących działalność opodatko-
waną zakupów związanych z organizacją jubileuszu 
(zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2013 r., sygn.
IPPP3/443-89/13-3/KB) czy dokonywanych przez takich 
podatników zakupów towarów przekazywanych lub zu-
żywanych jako poczęstunek dla kontrahentów (zob. 
przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 11 lipca 2013 r., sygn. 
IPPP2/443-533/13-2/MAO). W ostatniej z interpretacji 
organ podatkowy potwierdził, że: (...) opisane w stanie 
faktycznym przekazania napojów i artykułów spożywczych 
dokonywane są w związku z wykonywanymi przez Spółkę 
czynnościami opodatkowanymi i mają związek z prowa-
dzonym przedsiębiorstwem.

Nabywane przez Wnioskodawcę napoje, które przezna-
czone są do zużycia dla pracowników Spółki w trakcie pra-
cy oraz nabywane napoje i artykuły spożywcze, zużywane 

na drobny poczęstunek dla zewnętrznych kontrahentów 
oraz pracowników Spółki w czasie spotkań służbowych 
w ramach prowadzonej działalności, mają związek pośred-
ni z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Nabywa-
ne towary nie służą dalszej odsprzedaży, ani nie są wyko-
rzystywane do wytworzenia wyrobów i usług będących 
przedmiotem obrotu, lecz są wykorzystywane przez pra-
cowników i współpracowników w trakcie pracy, a więc 
w trakcie czynności świadczonych na rzecz pracodawcy.

Reasumując, Wnioskodawca może dokonać obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
w związku z nabyciem dla pracowników Spółki napojów, 
który to obowiązek wynika z przepisów prawa pracy oraz 
w związku z nabyciem napojów i artykułów spożywczych 
przeznaczonych do zużycia dla kontrahentów oraz dla pra-
cowników i współpracowników Spółki podczas spotkań 
służbowych, ze względu na fakt, iż poniesione wydatki słu-
żą Spółce do wykonywania czynności opodatkowanych po-
datkiem od towarów i usług (...).

A zatem nie ulega wątpliwości, że w przedstawionej sy-
tuacji firma może odliczyć podatek naliczony z faktur do-
kumentujących zakupy artykułów spożywczych.

Wydatki na nabycie artykułów spożywczych można za-
liczyć do kosztów uzyskania przychodów. Minister Finan-
sów w interpretacji ogólnej z 27 listopada 2013 r. (sygn. 
DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521) wyjaśnił, iż: (...) nie 
podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na 
podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 
pkt 23 u.p.d.o.f. ponoszone przez podatników wydatki na 
drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje 
(np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki 
(np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania 
(w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas 
prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wyko-
nawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podat-
ników działalności gospodarczej (...).

W tym przypadku również nie ulega wątpliwości, że 
wydatki netto na nabycie artykułów spożywczych firma 
może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Są to 
bowiem koszty ponoszone przez firmę w celu osiągnięcia 
przychodów, które nie zostały wymienione wśród kosz-
tów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 
(art. 22 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15 ust. 1 ustawy 
o CIT).

Jednocześnie przyjmuje się, że przekazywanie drob-
nych artykułów spożywczych do zużycia przez kontra-
hentów (oraz samo zużycie przez te osoby) nie podlega 
opodatkowaniu VAT (tj. nie dochodzi do podlegającej 
opodatkowaniu nieodpłatnej dostawy towarów, o której 
mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Potwierdzają to or-
gany podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego 
przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 stycznia 2013 r. 
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(sygn. ILPP2/443-1016/12-2/MN) czy interpretacja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 grud-
nia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-678/13-4/MK). W drugiej 
ze wskazanych interpretacji czytamy, że: (...) nie podle-
gają opodatkowaniu nieodpłatne czynności zużycia towa-
rów na cele związane z prowadzoną działalnością, w przy-
padku gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy 
(potencjalny kontrahent) – osoba trzecia, niebędąca pra-
cownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną 
w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy (...).

A zatem w związku z częstowaniem gości artykułami 
spożywczymi firma nie jest obowiązana do naliczania 
VAT, mimo że – jak zostało wskazane – przysługuje jej 
prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ich 
nabycia. Oczywiście firma nie jest również obowiązana 
do wystawienia z tego tytułu faktury wewnętrznej. Dzie-
je się tak nie tylko dlatego, że do opodatkowania VAT nie 
dochodzi, ale przede wszystkim dlatego, że od 1 stycznia 

2014 r. przepisy nie przewidują wystawiania faktur we-
wnętrznych. 

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 7 ust. 2 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),

■ art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 915).

Jak wykazać rentę dożywotnią w księgach rachunkowych

PYTANIE
Nieruchomość (grunt zabudowany starym budynkiem 
mieszkalnym) obciążona jest dożywotnią służebnością. 
Spółka (stosuje zasady MSR i MSSF) planuje inwestycję 
na tym gruncie i chce zamienić służebność na rentę do-
żywotnią wypłacaną w zamian za wyprowadzenie się 
uprawnionego z tytułu służebności z tego budynku. Czy 
wypłacana dożywotnio renta będzie stanowiła dla spółki 
koszt podatkowy? Czy należy zwiększać wartość tej nie-
ruchomości? Czy jeżeli spółka sprzeda tę nieruchomość, 
a nadal będzie wypłacać rentę, to będzie ona kosztem 
podatkowym? Jakich ujawnień/prezentacji wymaga do-
żywotnia renta w sprawozdaniach finansowych? Jak 
ująć rentę dożywotnią w księgach rachunkowych? Czy 
powinna być utworzona rezerwa na tę rentę?

ODPOWIEDŹ
Renta wypłacana w zamian za służebność osobistą 

będzie stanowić koszt podatkowy dla spółki dopiero 
w momencie sprzedaży nieruchomości. 

WYJAŚNIENIE
Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej oso-

by fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści słu-
żebności gruntowej (służebność osobista) (art. 296 k.c.). 
Służebność osobistą zalicza się do ograniczonych praw rze-
czowych, a więc jest prawem o charakterze majątkowym. 
Z tego względu jej zniesienie w zamian za wynagrodzenie 
(rentę) należy uznać za techniczną formę wypłaty wyna-
grodzenia za nabycie prawa majątkowego.

Skoro wykup tego prawa jest związany z planowaną in-
westycją, to wydatki poniesione do momentu zakończenia 
inwestycji przeznaczonej na sprzedaż, jako koszt bezpo-
średnio związany z przychodem, będą zwiększały jej kosz-
ty i staną się kosztem podatkowym w momencie sprzedaży 

nieruchomości. Wydatki poniesione na wypłatę renty po 
sprzedaży nieruchomości należy rozliczać zgodnie z prze-
pisami art. 15 ust. 4b–4c u.p.d.o.p. Jak wynika z interpre-
tacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 3 września 2010 r. (sygn. ILPB3/423-506/10-4/EK), pła-
cona renta stanowić będzie dla spółki koszt uzyskania 
przychodu przy sprzedaży nieruchomości po śmierci doży-
wotnika: (...) decydującym czynnikiem pozwalającym zali-
czyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest po-
niesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie 
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 dla osiąg-
nięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydat-
ków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną 
możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przycho-
du, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwat-
ność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działal-
ności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia 
przychodu. Koszty ww. będą stanowiły koszt uzyskania przy-
chodu w momencie zbycia nieruchomości, bo wtedy powsta-
nie dopiero dla spółki przychód (...).

1. Ujęcie rachunkowe
Oszacowane i zdyskontowane koszty dożywotniej renty 

powinny być aktywowane, a zobowiązania z tego tytułu wy-
kazane jako rezerwa. Późniejsze zmiany wartości tych zobo-
wiązań będą rozliczane z wynikiem finansowym.

Mimo kompleksowego charakteru MSR/MSSF nie odno-
szą się do wszystkich typów transakcji występujących w ob-
rocie gospodarczym. Tak jest również w analizowanym 
przypadku. Żaden ze standardów nie określa bowiem 
wprost, w jaki sposób należy zaprezentować w sprawozda-
niu finansowym nabycie gruntu obciążonego zobowiąza-
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niem z tytułu dożywotniej renty. Biorąc pod uwagę treść 
ekonomiczną transakcji i § 10–12 MSR 8, należy:
■ kierować się profesjonalnym osądem,
■ odwołać się do MSR/MSSF dotyczących podobnych i po-

wiązanych zagadnień,
■ uwzględniać definicje i kryteria ujmowania aktywów, zo-

bowiązań, przychodów i kosztów zawarte w „Założeniach 
koncepcyjnych” MSR/MSSF.
W związku z brakiem MSR/MSSF bezpośrednio dotyczące-

go danej transakcji odwołano się do MSR 2 Zapasy, MSR 16 
Rzeczowe aktywa trwałe, MSR 40 Nieruchomości inwestycyj-
ne oraz MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa 
warunkowe. Posłużono się również wytycznymi Krajowego 
Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”, 
wychodząc z założenia, że tematyka może być szczególnie 
istotna dla przedsiębiorstw deweloperskich. Szczególny nacisk 
położono na kwalifikację gruntu jako środka trwałego.

Punktem wyjścia do prawidłowego ujęcia dożywotniej 
renty w sprawozdaniu finansowym jest to, że renta oznacza 
długoterminowe zobowiązanie obciążające nieruchomość. 
W związku z tym należy odpowiedzieć na pytania: czy rów-
nowartość zobowiązań z tytułu renty dożywotniej powinna 
być aktywowana, a jeżeli tak – czy powinna zostać zdyskon-
towana? Kluczowe znaczenie ma kwalifikacja gruntu wraz 
z budynkiem mieszkalnym na dzień nabycia. W zależności 
od przeznaczenia grunt może zostać zakwalifikowany do 
środków trwałych, inwestycji lub do zapasów.

Zgodnie z MSR 40 do nieruchomości inwestycyjnych zali-
cza się grunt, którego przyszłe użytkowanie pozostaje nie-
określone i nie został on uznany za środek trwały ani nie jest 
przeznaczony na sprzedaż w krótkim okresie (§ 8 MSR 40).

Ze względu na brak odrębnych uregulowań deweloperom 
mogą być pomocne także wytyczne Krajowego Standardu 
Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”. Należy 
jednak zaznaczyć, że w wypadku jednostek sporządzających 
sprawozdania finansowe według zarówno ustawy o rachun-
kowości, jak i MSR/MSSF zapisy krajowych standardów 
mają charakter fakultatywny – jeśli jednostka nie zadekla-
ruje ich stosowania w zasadach (polityce) rachunkowości.

W myśl KSR nr 8 grunt przed rozpoczęciem przedsięwzię-
cia deweloperskiego należy zakwalifikować jako (pkt 7.2 
KSR nr 8):
■ środek trwały – w wypadku przeznaczenia na własne po-

trzeby jednostki,
■ inwestycję w nieruchomości – jeżeli nabycie nie było po-

wiązane z określonym przedsięwzięciem deweloperskim,
■ towar – gdy został zakupiony w związku z realizacją okre-

ślonego przedsięwzięcia deweloperskiego.

2. Grunt ujęty jako środek trwały
Jak z tego wynika, zamierzenia kierownictwa przekładają 

się wprost na kwalifikację gruntu do poszczególnych grup 
aktywów, a w konsekwencji na ich zasady wstępnej wyceny. 
W myśl MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe do wartości po-
czątkowej środków trwałych poza ceną zakupu zalicza się 
(§ 16 MSR 16):
■ wszystkie koszty pozwalające się bezpośrednio przypo-

rządkować do nabytego składnika rzeczowych aktywów 

trwałych, jeżeli zostały poniesione w celu dostosowania 
składnika aktywów do stanu i miejsca, w którym może on 
funkcjonować zgodnie z intencją kierownictwa,

■ szacunkowe koszty demontażu i usunięcia składnika ak-
tywów.
Należy wnioskować, że nabycie gruntu nie byłoby możli-

we bez jednoczesnego zaciągnięcia zobowiązań z tytułu do-
żywotniej renty na rzecz właściciela budynku mieszkalnego. 
A zatem koszt pozyskania gruntu z budynkiem obciążonego 
rentą dożywotnią faktycznie jest wyższy niż gruntu bez po-
dobnych obciążeń. Pominięcie obciążenia nieruchomości 
rentą dożywotnią na dzień wstępnej wyceny spowodowało-
by zaniżenie jej wartości, czyli zniekształcenie informacji 
o posiadanych aktywach.

Odnosząc się do wytycznych MSR 16, można przyjąć, że 
koszty ponoszone w związku ze spłatą zobowiązań miesz-
czą się w dość szerokim określeniu „wszystkie koszty dające 
się bezpośrednio przyporządkować do nabytego składnika 
aktywów”. Chociaż MSR 16 wprost nie dopuszcza takiego 
rozwiązania, jednak logiczne wydaje się potraktowanie 
kosztów dożywotniej renty w sposób zbliżony do kosztów 
demontażu i usunięcia aktywów (§ 16c i 18 MSR 16). Pewne 
wątpliwości może budzić zapis § 20, w którym stwierdza się, 
że ujmowanie kosztów nabycia bądź wytworzenia w warto-
ści rzeczowych aktywów trwałych kończy się w momencie 
dostosowania tego składnika do miejsca i warunków zamie-
rzonych przez kierownictwo. Zgodnie z umową renta będzie 
płacona również po przyjęciu nieruchomości do użytkowa-
nia. Jest to jeden z argumentów za dyskontowaniem kosz-
tów renty dożywotniej.

Przy takim podejściu wartość początkowa będzie ustalona 
szacunkowo, co przez analogię do kosztów demontażu moż-
na zaakceptować. Idąc tym tokiem myślenia, szacowane 
i zdyskontowane koszty dożywotniej renty powinny być ujęte:
■ w aktywach – jako składnik ceny nabycia rzeczowych ak-

tywów trwałych,
■ w pasywach – jako rezerwy na zobowiązania.

3. Grunt ujęty jako inwestycja 
w nieruchomości

Zasady wstępnej wyceny nieruchomości inwestycyjnych 
są zbliżone do opisanych powyżej. W § 21 MSR 40 stwierdza 
się, że cena nabycia nieruchomości obejmuje cenę zakupu 
wraz ze wszystkimi kosztami bezpośrednio związanymi 
z transakcją. Wśród przykładowych kosztów wymienia się 
koszty obsługi prawnej, podatek od zakupu nieruchomości 
oraz pozostałe koszty transakcji. Nie ma jednak mowy o włą-
czeniu do wartości początkowej szacowanych kosztów de-
montażu. Mimo to nabycie gruntu obciążonego zobowiąza-
niem z tytułu dożywotniej renty, zakwalifikowanego do 
inwestycji, może być ujęte:
■ w aktywach – jako składnik ceny nabycia nieruchomości 

inwestycyjnych,
■ w pasywach – jako rezerwy na zobowiązania.

Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że koszty doży-
wotniej renty można traktować jako koszty bezpośrednio 
związane z transakcją. Idąc dalej – do transakcji prawdopo-
dobnie by nie doszło, gdyby nie umowa o dożywotnią rentę.
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4. Grunt zaliczony do zapasów

Koszty związane z dożywotnią rentą mogą zostać uznane 
za inne koszty dające się bezpośrednio przyporządkować 
pozyskaniu zapasów (§ 11 MSR nr 2). Uznając te koszty za 
element ceny nabycia, można zaproponować analogiczny 
sposób ujęcia transakcji, a mianowicie:
■ w aktywach – jako składnik ceny nabycia zapasów,
■ w pasywach – jako rezerwy na zobowiązania.

5. Ujęcie renty dożywotniej w pasywach
Obciążenia związane z dożywotnią rentą mogą być pre-

zentowane jako zobowiązania lub rezerwy długoterminowe. 
Drugie rozwiązanie wydaje się lepiej odzwierciedlać sza-
cunkowy charakter tej pozycji. Zmiany wartości bieżącej re-
zerw powinny być rozliczane wynikowo, czyli nie będą 
wpływać na raz ustaloną wartość początkową aktywów.

6. Wycena dożywotniej renty
Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości (lub odrębna 

umowa) prawdopodobnie określa szacunkową wartość 
przyszłych świadczeń, co może ułatwić wycenę. Pomocne 
może być również odniesienie się do wskazówek MSR 19 
Świadczenia pracownicze lub skorzystanie z usług aktuariu-
sza. Przy założeniu, że zmiany wartości pieniądza w czasie 
istotnie wpływają na kwotę rezerw – powinny być dyskonto-
wane (§ 45 MSR nr 37).

Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim po-
dejściem są wytyczne MSR nr 2, MSR nr 16 i MSR nr 40, we-
dług których cena nabycia/koszt wytworzenia środków 
trwałych jest ekwiwalentem ceny zapłaconej środkami pie-
niężnymi na dzień przyjęcia do użytkowania.

7. Ewidencja księgowa
Przy założeniu, że nabyty grunt wraz z budynkiem miesz-

kalnym zostanie zakwalifikowany do środków trwałych, 
a transakcja nie jest objęta VAT, można zaproponować na-
stępujące księgowanie:
1.  Cena zakupu nieruchomości powiększona o koszty trans-

akcji (należy wyodrębnić wartość gruntu i budynku 
mieszkalnego):
Wn „Rozliczenie zakupu”
Ma „Pozostałe rozrachunki”
– w analityce „Rozrachunki z tytułu nabycia środków 
trwałych”

2.  Zapłata przelewem za nieruchomość plus dodatkowe 
koszty związane z transakcją:
Wn „Pozostałe rozrachunki”

– w analityce „Rozrachunki z tytułu nabycia środków 
trwałych”
Ma „Rachunki bankowe”

3.  Zdyskontowana kwota renty dożywotniej (na podstawie 
kwoty z umowy lub założeń aktuarialnych):
Wn „Rozliczenie zakupu”
Ma „Rezerwy”

4.  Przyjęcie nieruchomości na stan środków trwałych:
Wn „Środki trwałe” (w wypadku przeznaczenia gruntu 
pod zabudowę wartość budynku mieszkalnego należało-
by ująć jako środki trwałe w budowie)
Ma „Rozliczenie zakupu”

5.  Miesięczna rata renty dożywotniej:
Wn „Rezerwy”
Ma „Pozostałe rozrachunki”
– w analityce „Rozrachunki z tytułu renty dożywotniej”

6.  Uregulowanie zobowiązania z tytułu miesięcznej raty 
renty dożywotniej:
Wn „Pozostałe rozrachunki”
– w analityce „Rozrachunki z tytułu renty dożywotniej”
Ma „Rachunki bankowe”

7.  Korekta wartości rezerwy (zwiększenie zobowiązań, 
np. wynikające z wydłużenia szacowanego okresu wypła-
ty renty):
Wn „Koszty finansowe”
Ma „Rezerwy”

8.  Korekta wartości rezerwy (zmniejszenie zobowiązań, 
np. wynikające ze zmiany przyjętej stopy dyskontowej):
Wn „Rezerwy”
Ma „Przychody finansowe”

dr Stanisław Hońko
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 296 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
■ art. 15 ust. 4, art. 15 ust. 4b–4c ustawy z 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 915),

■ MSR 2 Zapasy,
■ MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe,
■ MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
■ MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa wa-

runkowe,
■ MSR 19 Świadczenia pracownicze,
■ MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe,
■ KSR nr 8 „Działalność deweloperska”.

Czy wydatki na noclegi pracowników zleceniobiorcy 
mogą zostać zaliczone do kosztów

PYTANIE
Spółka z o.o. kupiła maszynę od firmy zagranicznej. Do 
naprawy maszyny wynajęła pracowników tej samej fir-
my zagranicznej. Polska spółka zapewniła nocleg pra-

cownikom firmy zagranicznej. Czy poniesione koszty 
noclegów dla pracowników obcej firmy usuwających 
awarię będą stanowiły koszty uzyskania przychodu 
w spółce z o.o.?
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ODPOWIEDŹ
Tak, koszty takich noclegów mogą zostać zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o.

WYJAŚNIENIE
Opisany w pytaniu wydatek na koszty noclegów zlecenio-

biorców lub pracowników zleceniobiorców ma związek z pro-
wadzoną przez spółkę działalnością. Został także poniesiony 
w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpie-
czenia źródła przychodów. Nie został wymieniony w katalogu 
wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów 
(czyli w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.). Jak najbardziej możliwe jest 
zatem zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przycho-
dów na zasadach ogólnych (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.).

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaś-
nieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 października 
2011 r. (sygn. ILPB4/423-254/11-2/MC) czy interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 4 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-828/12-2/MW). 
W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że: 
(...) Spółka ponosi koszty noclegów, wyżywienia i przejazdów 
z tytułu podróży osób, z którymi zawarto umowy zlecenia. 
Z umów zlecenia wynika, że przedmiotowe koszty sfinansowa-
ne będą przez Spółkę (...) i nie będą obciążały zleceniobiorców. 
W katalogu przepisu art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie zawarto zaka-
zu, ani jakiegokolwiek ograniczenia, co do możliwości zalicze-
nia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesio-
nych na diety bądź inne należności w związku z wyjazdami 

służbowymi zleceniobiorców. Z przedstawionych informacji 
wynika, iż Spółka zawarła umowy z podwykonawcami, któ-
rych pracownicy będą świadczyć na jej rzecz usługi, jak rów-
nież umowy zostały zawarte ze zleceniobiorcami. W świetle po-
wyższych wyjaśnień stwierdzić należy, iż wszystkie poniesione 
przez Spółkę wydatki na rzecz zleceniobiorców niewątpliwie 
przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te spełniają 
zatem podstawową przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 
u.p.d.o.p. oraz nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 cyt. ustawy (...).

Spółka powinna zadbać o to, aby w tego typu sytuacjach 
obowiązek ponoszenia kosztów (np. noclegów) za zlecenio-
biorców lub ich pracowników wynikał z zawartych ze zlece-
niobiorcami umów. W przypadkach gdy nie ma takiego za-
pisu, istnieje ryzyko uznania tych wydatków za koszty 
reprezentacji. Wydatki na reprezentację nie mogą być nato-
miast zaliczane do kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 
pkt 28 u.p.d.o.p.).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 915).

Jak osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
powinna rozliczać usługi na rzecz zagranicznej firmy

PYTANIE
Osoba fizyczna zawarła kontrakt z angielską firmą. 
Jej zadaniem będzie wykonywanie usług w zakresie 
opracowania danych i oprogramowania dla tej firmy. 
Kontrakt przewiduje, że wykonawca przenosi na użyt-
kownika (angielską firmę) prawa własności intelektu-
alnej związane z określoną usługą. Na koniec miesią-
ca ma wystawiać (fakturę) rozliczenie, powołując się 
na art. 44 oraz art. 196 dyrektywy 2006/112, stano-
wiące, że nabywca jest zobowiązany do rozliczenia 
VAT. Czy w takiej sytuacji osoba fizyczna powinna za-
rejestrować działalność gospodarczą i rozliczać przy-
chody na zasadach właściwych dla tej działalności 
oraz zarejestrować się jako podatnik VAT UE? Czy ist-
nieje możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania 
przychodów?

ODPOWIEDŹ
Osoba fizyczna powinna zarejestrować działalność 

gospodarczą, a przychody osiągane przez nią za świad-
czenie wskazanych w pytaniu usług będą przychodami 
z działalności gospodarczej. Konieczna będzie także re-

jestracja VAT UE tej osoby. Stosowanie 50% kosztów 
uzyskania przychodów nie będzie możliwe.

WYJAŚNIENIE
Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że pojęcie 

działalności gospodarczej ma różne znaczenia. Odmienne 
definicje działalności gospodarczej określa m.in. ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o PIT oraz 
ustawa o VAT.

Przez rejestrację działalności gospodarczej w przypad-
ku osób fizycznych rozumie się najczęściej złożenie 
w związku z rozpoczynaną działalnością gospodarczą 
wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej. Złożenie takiego wniosku 
stanowi warunek podjęcia działalności gospodarczej 
przez osobę fizyczną (art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej).

Co cechuje działalność gospodarczą
Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej jest zarobkowa działal-
ność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz po-
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szukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze 
złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w spo-
sób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej).

Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Białymstoku z 18 listopada 2008 r. (sygn. 
akt I SA/Bk 387/08): (...) zorganizowanie działalności 
oznacza, iż istnieje pewien algorytm jej wykonywania. Poję-
cie „zorganizowania” należy rozumieć funkcjonalnie, jako 
pewien stały sposób jej wykonywania, stałą strukturę organi-
zacyjną jej prowadzenia. Ustawodawca nie chce traktować 
jako działalności gospodarczej takiej działalności, która ma 
charakter przypadkowy i nie jest zorganizowana, chociaż 
przynosi podmiotowi zarobek (...).

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 
w wyroku z 27 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 
3237/03) orzekł, że: (...) element ciągłości świadczy 
o względnie stałym zamiarze wykonywania działalności go-
spodarczej, co nie wyklucza możliwości prowadzenia jej tylko 
sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany 
podmiot celu. Ustawodawcy chodzi o wyeliminowanie z poję-
cia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze in-
cydentalnym i sporadycznym. Do zachowania ciągłości wy-
starczające jest, aby z całokształtu okoliczności wynikał 
zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych dzia-
łań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Powinna to 
być działalność stała, planowa (celowa), przy czym obojętne 
jest, czy plan obejmuje dłuższy czy krótszy okres (...).

A zatem działalność osoby fizycznej, o której mowa w py-
taniu, będzie stanowiła działalność gospodarczą w rozu-
mieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
Działalność wskazana w pytaniu będzie bowiem:
■ usługową działalnością zarobkową (co nie ulega wątpli-

wości),
■ wykonywana w sposób zorganizowany; samodzielne 

świadczenie przez osobę fizyczną usług w zakresie opra-
cowywania danych i oprogramowania dla zagranicznej 
firmy musi się wiązać ze szczególnego rodzaju organiza-
cją pracy, co pozwala uznać przedmiotową działalność 
za wykonywaną w sposób zorganizowany,

■ wykonywana w sposób ciągły, o czym świadczy zawarcie 
z angielską firmą kontraktu w zakresie świadczenia 
przedmiotowych usług.
A zatem osoba fizyczna, o której mowa w pytaniu, rozpo-

czynając świadczenie wskazanych w pytaniu usług, powin-
na zarejestrować działalność gospodarczą. Osiągane przez 
nią ze świadczenia tych usług przychody będą przychoda-
mi z działalności gospodarczej opodatkowanymi – według 
wyboru osoby fizycznej:
■ na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub
■ podatkiem liniowym.

Jakie koszty uzyskania stosujemy, 
prowadząc działalność gospodarczą

Konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej 
w rozumieniu ustawy o swobodzie jest, niestety, brak możli-
wości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Nie-
możność stosowania zryczałtowanych, w tym 50%, kosztów 

uzyskania przychodów do przychodów z działalności gospo-
darczej reguluje art. 22 ust. 12 ustawy o PIT. Stanowisko to 
potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2014 r. (sygn. 
IPPB1/415-1181/13-2/AM) z której wynika, że: (...) uzyska-
ny przez Wnioskodawcę przychód z tytułu przeniesienia praw 
autorskich do stworzonego oprogramowania stanowi przy-
chód z praw majątkowych. Do tak uzyskanego przychodu mają 
zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu przy uwzględ-
nieniu – obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku – normy praw-
nej zawartej w art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, w myśl której w przypadku przychodów 
z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich koszty 
uzyskania przychodów określone w wysokości 50% uzyskane-
go przychodu nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej 
górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o któ-
rej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy (...).

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca nie ma moż-
liwości uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przycho-
dów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy działalność osoby fizycznej 
stanowi wykonywaną samodzielnie 
działalność gospodarczą w VAT

Działalność osoby fizycznej, której zadaniem będzie wyko-
nywanie usług w zakresie opracowania danych i oprogramo-
wania dla brytyjskiej firmy, będzie stanowić wykonywaną 
samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT 
(art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT). Nie oznacza to jednak, że 
wskazane w pytaniu usługi będą podlegać opodatkowaniu 
VAT. Miejsce świadczenia tych usług znajdować się bowiem 
będzie poza terytorium Polski (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). 
Do rozliczania VAT w swoim państwie będzie więc zobowiąza-
ny nabywca usługi (na podstawie brytyjskiego odpowiednika 
wskazanego w pytaniu art. 196 dyrektywy 2006/112/WE). 
Mimo to osoba fizyczna, o której mowa w pytaniu, będzie 
obowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT UE, gdyż 
świadczone przez nią usługi są usługami, o których mowa 
w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Podatnicy świadczący 
takie usługi obowiązani są zaś do rejestracji VAT UE (art. 97 
ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Na zakończenie warto dodać, że byłoby zupełnie inaczej, 
gdyby w przedstawionej sytuacji uznać, iż działalność oso-
by fizycznej, o której mowa w pytaniu, nie będzie jednak 
stanowić działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. Oznaczałoby to 
również, że przychody tej osoby nie są przychodami z dzia-
łalności gospodarczej, lecz przychodami z działalności wy-
konywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT). Przycho-
dy takie opodatkowane są zawsze według skali podatkowej, 
przy czym w omawianej sytuacji osoba fizyczna obowiąza-
na byłaby opłacać samodzielnie zaliczki na podatek 
(art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o PIT).

Zaletą takiego potraktowania działalności byłaby możli-
wość korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. 
Stanowisko to potwierdza przykładowo interpretacja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 16 września 2011 r. (sygn. IBPBII/1/415-620/11/ASz).
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W takim przypadku w grę wchodziłoby również uznanie, 
że działalność ta nie stanowi wykonywanej samodzielnie 
działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. Oznaczałoby 
to m.in. brak obowiązku rejestracji VAT UE osoby fizycznej. 
Obowiązek ten ciążyć bowiem może wyłącznie na podatni-
kach VAT, a więc podmiotach samodzielnie wykonujących 
działalność gospodarczą w rozumieniu VAT. Na podstawie 
art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT nie uznaje się za wykony-
waną samodzielnie działalność gospodarczą czynności: 
(...) z tytułu których przychody zostały wymienione 
w art. 13 pkt 2–9 ustawy o PIT, jeżeli z tytułu wykonania 
tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykona-
nie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek 
prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wyko-
nującym zlecane czynności co do warunków wykonywania 
tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecają-
cego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (...).

Niestety, ogólna treść pytania uniemożliwia stwierdze-
nie, na ile poważne jest ryzyko uznania świadczenia usług, 
o których mowa, za działalność niebędącą działalnością 
gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, jak również czy w przypadku takiego 
uznania zastosowanie ma art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. 

Powoduje to, że zdecydowanie bezpieczniejszą (a jedno-
cześnie bardziej przejrzystą) formą opodatkowania przy-
chodów ze świadczenia wskazanych w pytaniu usług jest 
opodatkowanie ich jako przychodów z działalności gospo-
darczej.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 2 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobo-

dzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672; 
ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650),

■ art. 5a pkt 6, art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 9 i 12 oraz art. 44 
ust. 1a pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915),

■ art. 15 ust. 1–3, art. 28b ust. 1, art. 97 ust. 3 pkt 2 oraz 
art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Czy należy skorygować koszty, jeżeli samochód 
zaliczony do środków trwałych okazał się kradziony

PYTANIE
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 
nabyłem w dobrej wierze w sierpniu ubiegłego roku 
samochód osobowy w autokomisie. Samochód został 
ujęty w ewidencji środków trwałych i amortyzowany 
metodą liniową. 2 maja 2014 r. samochód został mi 
odebrany przez policję. Okazało się, że pochodzi 
z kradzieży (kradzież miała miejsce na początku 
2013 r.). Prowadzone jest postępowanie karne, 
m.in. względem osoby prowadzącej autokomis, od 
której nabyłem ten samochód. Czy zaliczone do tego 
momentu do kosztów odpisy amortyzacyjne oraz wy-
datki eksploatacyjne (paliwo, płyn do spryskiwaczy, 
płyn chłodniczy itd.) muszę teraz wyksięgować 
z kosztów?

ODPOWIEDŹ
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach 

podatkowych nakazują podatnikom korygowanie kosz-
tów o odpisy amortyzacyjne oraz wydatki związane 
z eksploatacją samochodów zaliczonych do środków 
trwałych, które po jakimś czasie okazały się kradzione. 
Taki obowiązek nie ciążyłby na Panu, gdyby od mo-
mentu kradzieży upłynęły 3 lata.

WYJAŚNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione 

w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo za-

bezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wy-
mienionych w art. 23 u.p.d.o.f. (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest 
uzależnione od tego, czy samochód w chwili ich dokony-
wania stanowi własność lub współwłasność podatnika. 
Aby ustalić, czy był Pan właścicielem samochodu, o którym 
mowa w pytaniu, należy odwołać się do przepisów prawa 
cywilnego. Z art. 169 k.c. wynika, że:
1.  Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą 

ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca 
uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiada-
nie, chyba że działa w złej wierze.

2.  Jednak gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny spo-
sób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed upły-
wem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub 
utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upły-
wem powyższego trzyletniego terminu. Ograniczenie to 
nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okaziciela ani 
rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicznej lub 
w toku postępowania egzekucyjnego.

Z przywołanych przepisów wynika zatem, że warunkiem 
uznania za Pana własność nabytego w dobrej wierze samocho-
du osobowego jest fakt posiadania go przez okres co najmniej 
trzech lat. W opisanym przypadku nie miało to miejsca. Samo-
chód został nabyty w sierpniu 2013 r., odebrany w maju 
2014 r., co oznacza, że posiadał go Pan przez niecały rok. Sko-
ro nie był Pan właścicielem (ani współwłaścicielem) samocho-
du, o którym mowa w pytaniu, to nie mógł on stanowić Pana 
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środka trwałego. W związku z tym nie był Pan uprawniony do 
dokonywania od niego odpisów amortyzacyjnych oraz zali-
czania ich do kosztów uzyskania przychodów. Nie mógł Pan 
również zaliczać do kosztów wydatków poniesionych w związ-
ku z jego eksploatacją. W związku z tym jest Pan zobowiązany 
do dokonania korekty kosztów wstecz, tj. skorygowania okre-
su, w którym odpisy amortyzacyjne oraz wydatki eksploata-
cyjne związane z tym samochodem zostały zaliczone do kosz-
tów uzyskania przychodów. Na takim stanowisku stoją 
również od pewnego czasu organy podatkowe. Przykładowo 
– w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 24 lipca 2013 r., sygn. ILPB1/415-487/13-2/TW, 
czytamy, że: (...) dysponowanie samochodem osobowym, niebę-
dącym własnością Wnioskodawcy, a więc niepodlegającym 
amortyzacji, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, pomimo iż nabytym w przeświadcze-
niu o braku obciążających go wad prawnych, nie uprawnia do 
zaliczenia dokonywanych od niego odpisów amortyzacyjnych, 
jak i wydatków poniesionych w związku z eksploatacją pojazdu 
do kosztów uzyskania przychodów osiąganych z prowadzonej 
działalności gospodarczej, a w konsekwencji również do uznania 
za koszt uzyskania przychodu straty w środku trwałym, w części 
niepokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych (...).

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobo-
wiązany do dokonania korekty kosztów wstecz, tj. okresu, 
w którym wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów.

Odpowiadając na Pana pytania, należy wspomnieć, że 
we wcześniejszych latach można było spotkać interpretacje 
indywidualne, w których organy podatkowe pozwalały na 
pozostawienie w kosztach odpisów amortyzacyjnych oraz 

wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami 
uznanymi przez podatników za środki trwałe, które po ja-
kimś czasie okazywały się skradzione. Przykładem może być 
interpretacja indywidualna, wydana podobnie jak przyto-
czona wcześniej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Pozna-
niu z 12 lipca 2010 r., sygn. ILPB1/415-425/10-2/TW, 
w której organ podatkowy stwierdził, że: (...) w okresie uży-
wania samochodu dokonane odpisy amortyzacyjne, koszty 
paliwa oraz inne koszty związane z eksploatacją przedmioto-
wego samochodu (naprawy, materiały eksploatacyjne) stano-
wiły koszty uzyskania przychodów (...).

Ponadto, pomimo że samochód może pochodzić z kra-
dzieży, nie będzie to skutkowało obowiązkiem skorygowa-
nia kosztów uzyskania przychodów, ponieważ ma tu zasto-
sowanie zasada kwalifikowania wydatków do kosztów 
uzyskania przychodów określona w art. 22 ust. 1, stano-
wiąca, że kosztami uzyskania przychodów z poszczególne-
go źródła są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania 
przychodów, z wyjątkiem art. 23 cyt. ustawy.

Niestety, korzystna dla podatników interpretacja została 
usunięta z bazy interpretacji podatkowych znajdujących 
się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy, praktyk, 

autor licznych publikacji o tematyce podatkowej

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915).

Jak zaewidencjonować w pkpir faktury prognozowe za gaz

PYTANIE
Prowadzę pkpir metodą kasową. W czerwcu 2014 r. 
otrzymałem 3 faktury za gaz. Data wystawienia wszyst-
kich trzech faktur to 9 czerwca 2014 r. Termin płatności 
to 11 lipca 2014 r., 4 sierpnia 2014 r. i 7 września 2014 r. 
Kiedy wpisać te faktury do pkpir? Czy wszystkie trzy 
w dacie wystawienia? Jak rozliczyć wykazany na nich 
VAT – w dacie płatności, czy w dacie wystawienia fak-
tur? Składam deklaracje VAT miesięczne.

ODPOWIEDŹ
Faktury prognozujące zużycie gazu w kolejnych mie-

siącach podatnik powinien ująć w pkpir w dacie ich wy-
stawienia. Wykazany na tych fakturach VAT naliczony 
podatnik może odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, 
w którym je otrzymał.

WYJAŚNIENIE

Podatek dochodowy
W przypadku prowadzenia pkpir metodą kasową koszty 

powinny być ujmowane w dacie ich poniesienia – niezależnie 

od tego, jakiego roku podatkowego dotyczą te wydatki. Nie 
ma znaczenia również to, czy dany rodzaj kosztu ma bezpo-
średni czy pośredni wpływ na osiąganie przychodów. Dniem 
poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) 
lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowa-
nia (ujęcia) kosztu. W związku z tym, prowadząc pkpir meto-
dą kasową, faktury prognozujące zużycie gazu w kolejnych 
miesiącach podatnik powinien ująć w dacie ich wystawienia.

VAT
1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady powstawania pra-

wa do odliczenia VAT. Obecnie prawo do odliczenia po-
wstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym 
w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów 
i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 usta-
wy o VAT). Odliczenia nie można jednak dokonać wcześ-
niej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzy-
mał fakturę (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT).

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują również nowe zasady 
powstawania obowiązku podatkowego. Dotyczą one m.in. 
dostaw gazu. Obowiązek podatkowy z tytułu takich do-
staw powstaje obecnie z chwilą wystawienia faktury, nie 
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później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności 
(art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) i ust. 7 ustawy o VAT).

W związku z tym w sytuacji przedstawionej w pytaniu 
obowiązek podatkowy z tytułu dostawy gazu powstał 
9 czerwca 2014 r., czyli w dacie wystawienia faktury (jest 
tak, ponieważ faktura została wystawiona przez sprzedawcę 

przed terminem płatności; w przeciwnym razie obowiązek 
podatkowy u sprzedawcy powstawałby w terminie płatno-
ści). Jeżeli zatem podatnik otrzymał fakturę w czerwcu 
2014 r., to prawo do odliczenia podatku naliczonego po-
wstanie u niego już w tym miesiącu (mimo że termin płat-
ności wynikający z faktur upływa w późniejszym czasie).

PRZYKŁAD

Pan Kowalski prowadzi firmę reklamową w obiekcie, do którego dostarczany jest gaz ziemny w celu ogrzewania 
obiektu oraz wody. 9 czerwca 2014 r. otrzymał 3 faktury z prognozą zużycia na kolejne miesiące:
■  faktura nr 125 z 9.06.2014 r., prognoza zużycia na lipiec, kwota netto 500 zł, VAT 115 zł, termin płatności za fak-

turę 11.07.2014 r.,
■  faktura nr 126 z 9.06.2014 r., prognoza zużycia na sierpień, kwota netto 450 zł, VAT 103,50 zł, termin płatności za 

fakturę 4.08.2014 r.,
■  faktura nr 127 z 9.06.2014 r., prognoza zużycia na wrzesień, kwota netto 430 zł, VAT 98,90 zł, termin płatności za 

fakturę 07.09.2014 r.
Ewidencja w pkpir tych faktur będzie wyglądała następująco:

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Pozostałe wydatki 
w zł

Razem wydatki 
w zł

1 2 3 6 13 14

14 9.06.2014 faktura nr 125 zużycie gazu 
07/2014

500,00 500,00

15 9.06.2014 faktura nr 126 zużycie gazu 
08/2014

450,00 450,00

16 9.06.2014 faktura nr 127 zużycie gazu 
09/2014

430,00 430,00

W deklaracji VAT-7 za czerwiec w poz. 41 i poz. 42 pan Kowalski wykaże kwoty: 1380 zł i 317,40 zł.

Justyna Michałowska
księgowa, praktyk, autorka licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22 ust. 5c, 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 915),
■ art. 86 ust. 1, 10b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 312).

W jakim momencie zaliczyć w koszty podatkowe 
opłaty za użytkowanie wieczyste

PYTANIE
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w za-
kresie handlu detalicznego. W 2013 r. zawarła z urzę-
dem miasta umowę w formie aktu notarialnego dotyczą-
cą gruntu przyjętego w użytkowanie wieczyste. Grunt 
przeznaczony jest pod zabudowę budynkiem admini-
stracyjno-biurowym dla celów związanych z prowadzo-
ną działalnością. We wrześniu 2013 r. spółka opłaciła 
pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości nierucho-
mości określonej w akcie notarialnym. 29 marca 2014 r. 
firma uregulowała wobec gminy zobowiązanie z tytułu 

opłaty rocznej za 2014 r. Czy wymienione opłaty za użyt-
kowanie wieczyste gruntu, na którym wybudowany zo-
stanie budynek administracyjno-biurowy, będą zalicza-
ne do kosztów wytworzenia środka trwałego i rozliczane 
podatkowo dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne?

ODPOWIEDŹ
Wymienione opłaty za użytkowanie wieczyste grun-

tu, na którym podatnik planuje wybudowanie budynku 
administracyjno-biurowego, nie będą zwiększały kosz-
tów wytworzenia tego budynku. Nie powinny one 
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zwiększać jego wartości początkowej, gdyż nie są po-
noszone w celu wytworzenia budynku, lecz w związku 
z użytkowaniem gruntu. Opłaty te należy zaliczyć bez-
pośrednio do kosztów uzyskania przychodów w mo-
mencie ich poniesienia.

WYJAŚNIENIE
Wydatki poniesione na nabycie prawa wieczystego użyt-

kowania gruntu nie zwiększają wartości początkowej bu-
dynku administracyjno-biurowego, który ma być wybudo-
wany na tym gruncie. Opłaty za wieczyste użytkowanie nie 
są ponoszone w celu wytworzenia budynku, lecz w związku 
z użytkowaniem gruntu. Dlatego są one zaliczane bezpo-
średnio w koszty podatkowe i pozostają bez wpływu na war-
tość początkową budynku wzniesionego na użytkowanym 
gruncie. Stanowisko to podzielił także Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 
2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1481/09/AP, który stwierdził, 
że: (...) wydatki ponoszone na zapłatę opłat za wieczyste użyt-
kowanie gruntu nie zostały wymienione w negatywnym kata-
logu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych. Wydatki te mają charakter 
kosztów ogólnych, związanych z prowadzoną działalnością go-
spodarczą. Wydatki te nie są ponoszone w celu wytworzenia 
środka trwałego, ale w związku z posiadaniem gruntu. Wydat-
ki ponoszone na zapłatę opłat za użytkowanie wieczyste jako 
koszty ogólne Spółki, czyli – inne niż koszty bezpośrednio 
związane z przychodami, stanowią koszty pośrednie, które 
zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych są potrącalne w dacie ich poniesienia (...).

Takie stanowisko wynika również z wyroku WSA w War-
szawie z 23 października 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 
1187/07. Sąd uznał wówczas, że opłaty za użytkowanie wie-
czyste gruntu nie powinny podwyższać kosztu wytworzenia 
środka trwałego (centrum handlowego wznoszonego na 
nieruchomości gruntowej objętej prawem użytkowania 
wieczystego), ponieważ nie są związane w sposób bezpo-
średni wyłącznie z działalnością inwestycyjną i stanowią 
koszty funkcjonowania jednostki jako całości, wobec cze-
go: wydatki te wchodzą w zakres kosztów niezwiązanych 
z konkretnymi produktami i należy je uznać za ponoszone 
w celu zapewnienia funkcjonowania spółki jako jednostki 
gospodarczej. Zdaniem sądu takie stwierdzenie uzasadnia 
brak możliwości jednoznacznego stwierdzenia, że wydatki 
te ponoszone były przez spółkę wyłącznie w związku z pro-
cesem inwestycyjnym.

W rezultacie WSA w Warszawie w przywołanym wyro-
ku orzekł, że opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu są 
ponoszone przez użytkownika niezależnie od sposobu 
wykorzystania gruntu i należy je uznawać za koszty uzy-
skania przychodów potrącalne w roku, w którym je po-
niesiono.

Aneta Szwęch
ekspert w zakresie podatków i rachunkowości

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 4d, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o po-

datku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 851; ost. zm. Dz.U. poz. 915).

Czy karne odsetki od kredytu mogą stanowić koszt podatkowy

PYTANIE
Spółka uzyskała kredyt w jednym z polskich banków. 
Niestety, ze względu na brak możliwości prowadzenia 
działalności na założonym poziomie przychody spółki 
(w pewnym okresie) nie wystarczały na pokrywanie 
wszystkich jej zobowiązań – także względem banku. 
W związku z tym bank naliczył karne odsetki, których 
konieczność opłaty w określonych sytuacjach (m.in. 
przy zwłoce w opłacaniu kredytu) wynikała z umowy 
kredytowej. Spółka dokonała płatności kwoty ponad 
50 000 zł z tytułu karnych odsetek. Czy wydatki na ten 
cel stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów 
w podatku dochodowym?

ODPOWIEDŹ
Nie ma przeszkód, aby wydatki ponoszone na spłatę 

karnych odsetek, które wynikają z umowy kredytowej 
łączącej spółkę z bankiem, zaliczyć do kosztów uzyska-
nia przychodów. 

WYJAŚNIENIE
Odsetki od kredytu wykorzystywanego na potrzeby pro-

wadzenia działalności gospodarczej stanowią koszt uzy-

skania przychodów, jeżeli zostały zapłacone. Należy jed-
nak pamiętać, że kosztów uzyskania przychodów nie 
stanowią naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone od-
setki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredy-
tów) – art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p.

Warto przy tym zauważyć, że nawet zapłacone odsetki nie 
zawsze będą stanowić koszt uzyskania przychodów bądź też 
sposób ich rozpoznania będzie inny (np. zwiększa wartość 
środka trwałego). W szczególności przy kwalifikacji odsetek 
do kosztów prowadzonej działalności należy mieć na uwa-
dze regulacje art. 16 ust. 1 pkt 10–13a u.p.d.o.p.

Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 15 maja 2012 r., sygn. 
IPTPB3/423-104/12-2/PM:  (...) Odsetki od kredytu inwe-
stycyjnego naliczone do dnia przekazania środka trwałego 
do używania zgodnie z art. 16g ust. 4 u.p.d.o.p. winny 
zwiększać jego wartość początkową, a w konsekwencji po-
przez odpisy amortyzacyjne będą uwzględnione w kosztach 
uzyskania przychodów. Natomiast odsetki od ww. kredytu 
zapłacone po dniu oddania budynku do używania Spółka 
będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na 
podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 
w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p. (...).
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Badając możliwość uznania za podatkowy koszt prowa-
dzonej działalności spłaty karnych odsetek, które wynikają 
z wiążącej bank i spółkę umowy kredytowej, należy stwier-
dzić, że nie ma podstaw do odmówienia podatnikowi po-
datku dochodowego od osób prawnych możliwości zalicze-
nia takich należności – jeżeli zostały spłacone – do kosztów 
uzyskania przychodów.

Prawodawca nie uznaje za koszt uzyskania przychodów:
■ grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowa-

niu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym 
i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzy-
wien i kar (art. 16 ust. 1 pkt 18 u.p.d.o.p.);

■ kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowią-
zań z tytułu:
a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony śro-

dowiska,
b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzo-

ru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy (art. 16 ust. 1 pkt 19 
u.p.d.o.p.);

■ kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczo-
nych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki 
w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki 
w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót 
i usług (art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p.).
Karne odsetki naliczane przez bank nie mogą być zali-

czone do którejkolwiek z wymienionych grup. Tym samym, 
jeśli spełniają pozostałe przesłanki dla uznania ich za koszt 
podatkowy (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.), nie ma ku temu żad-
nych przeszkód. W szczególności należy zauważyć, że 
samo oznaczenie danego zobowiązania jako „karnego” 

(np. użycie w umowie kredytowej określenia „karne odset-
ki”) nie może stanowić o jego ustawowo karnym charakte-
rze. Nie jest to zatem świadczenie, które można zrównać 
z grzywną czy karą pieniężną wymierzaną przez organ ad-
ministracji. Nie obowiązują więc tu ograniczenia co do 
możliwości zaliczenia do kosztów.

Dodatkowo możliwość zaliczania do kosztów podatkowych 
karnych odsetek wynikających z umów kredytowych czy poży-
czek potwierdzają organy podatkowe w wydawanych inter-
pretacjach, np. w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warsza-
wie z 14 listopada 2011 r., sygn. IPPB3/423-726/11-2/PK1.

Reasumując, w przypadku dokonywania wydatków na 
spłatę karnych odsetek wynikających z umowy kredytowej 
łączącej spółkę z bankiem nie ma przeszkód, aby zaliczyć je 
do kosztów uzyskania przychodów. Sama nazwa tego świad-
czenia („karne”) nie ma przy tym żadnego znaczenia. W dal-
szym ciągu jest to zobowiązanie wynikające ze stosunków cy-
wilnoprawnych. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że 
kosztami podatkowymi są wyłącznie odsetki opłacone (doty-
czy to również opłacania ewentualnych karnych odsetek).

Grzegorz Gębka
doradca podatkowy, prawnik, 

autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, 
właściciel kancelarii prawnopodatkowej

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 1, art. 15b, art. 16 ust. 1 pkt 10–13a, 18, 19 i 22 

ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost. zm. Dz.U. 
poz. 915).

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki 
na partycypację w budowie drogi publicznej

PYTANIE
Spółka prowadzi hurtownię materiałów budowlanych 
i zawarła z gminą umowę, na mocy której partycypuje 
w kosztach budowy drogi publicznej. Celem budowy 
drogi jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ru-
chu na drogach w rejonie ulicy, przy której spółka pro-
wadzi hurtownię. Po wybudowaniu drogi klienci, do-
stawcy oraz pracownicy spółki będą mieli łatwiejszy 
i bezpieczniejszy dojazd do hurtowni. Kwota przekaza-
na przez spółkę gminie na podstawie wskazanej umo-
wy to 80 000 zł. Czy kwotę tę spółka może zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ
Tak, kwotę przekazaną gminie spółka może zaliczyć 

do kosztów uzyskania przychodów.

WYJAŚNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są wydatki ponoszone 

przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub za-

chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wy-
jątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosz-
tów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.). 
Przepisy (art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.) nie wyłączają wskaza-
nych w pytaniu wydatków z katalogu kosztów podatko-
wych. W konsekwencji pozostaje ustalić, czy wydatki na 
partycypację w budowie drogi stanowią dla spółki koszty 
ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Należy uznać, że tak. Kosztami ponoszonymi przez podat-
ników w celu osiągnięcia przychodów są nie tylko wydatki 
bezpośrednio ponoszone w tym celu, ale również koszty po-
średnio służące osiąganiu przychodów. Taki właśnie charak-
ter mają wydatki na partycypację w budowie drogi, o której 
mowa. Dzięki wybudowaniu drogi klienci, dostawcy oraz 
pracownicy spółki będą mieli łatwiejszy i bezpieczniejszy 
dojazd do hurtowni, co niewątpliwie może zwiększyć uzy-
skiwane przez spółkę przychody. Nie jest przy tym wyklu-
czone, że gdyby nie partycypowanie przez spółkę w bu-
dowie droga ta powstałaby później (albo w ogóle nie 
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powstałaby). W interesie spółki – właśnie w celu ułatwienia 
i uczynienia bezpieczniejszym dojazdu do hurtowni – jest 
zaś, aby droga została wybudowana jak najwcześniej.

A zatem poniesione koszty partycypacji w budowie drogi 
mogą zostać przez spółkę zaliczone do podatkowych kosz-
tów uzyskania przychodów. Koszty te – jako pośrednio 
związane z uzyskiwanymi przychodami – mogą zostać po-
trącone w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.). 
Za datę poniesienia należy uznać dzień, na który koszty te 
zostaną ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) 
na podstawie otrzymanej od gminy faktury (art. 15 ust. 4e 
u.p.d.o.p.). Należy bowiem zauważyć, że z tytułu partycy-
pacji spółki w budowie drogi na podstawie umowy gmina 
powinna wystawić spółce fakturę.

Co istotne, podobne stanowisko reprezentują w tej kwe-
stii organy podatkowe. Jak czytamy w interpretacji indywi-
dualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 września 
2013 r. (sygn. IPTPB3/423-258/13-2/PM): (...) z przedsta-
wionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że 
Spółka zawarła z Gminą umowę, na mocy której partycypu-
je w kosztach budowy drogi publicznej. Cel porozumienia 
ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ru-
chu na drogach w X w rejonie ulicy X, w której inwestor wy-
kona dodatkowo system kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
docelowo administrowany przez Partnera projektu – Spół-

kę (...). Spółka na ten cel przekazała kwotę 100 000 zł zgod-
nie z umową. Wydatki na infrastrukturę komunikacyjną są 
niezbędne do sprawnego funkcjonowania X, który korzysta 
z nowo wybudowanej drogi celem zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji umiejscowionych tam urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych (...).

W tym stanie faktycznym organ podatkowy uznał, że: 
(...) poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane 
z partycypacją w budowie drogi publicznej oraz wybudowa-
nie nowej i rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na-
leży kwalifikować do kosztów „pośrednich”, gdyż nie mają 
one bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przez 
Spółkę przychodach, ale ich poniesienie ma wpływ na ich 
uzyskanie. Wydatki te winny być zaliczane do kosztów uzy-
skania przychodów w dacie ich poniesienia (...).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 1, 4d i 4e ustawy z  15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, 
poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  poz. 915). 

Podatek dochodowy 
od osób fizycznych
Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu 
przeprowadzony w okresie 
zawieszenia działalności gospodarczej

PYTANIE
W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej brane 
były faktury na remonty bieżące dachu i lokalu. Czy 
z faktur tych można odliczyć VAT i kwoty netto zaliczyć 
do kosztów? Faktury pochodzą z marca i kwietnia, na-
tomiast odwieszenie działalności nastąpiło w maju.

ODPOWIEDŹ
Tak, prawo do odliczenia VAT z faktur przysługuje, 

jeśli wydatki udokumentowane otrzymanymi w okre-
sie zawieszenia działalności fakturami wynikają z umo-
wy o przeprowadzenie remontu zawartej przed zawie-
szeniem działalności. Ponadto wydatki te muszą być 
związane z czynnościami opodatkowanymi, które będą 
wykonywane po wznowieniu działalności. Zaliczenie 
wydatków na remont do kosztów podatkowych zależy 
od tego, czy spełniają one warunki umożliwiające taką 

ich kwalifikację, a obowiązek ich poniesienia powstał 
przed zawieszeniem działalności. 

WYJAŚNIENIE
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 

przewidują przepisy ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Z tej możliwości może skorzystać przed-
siębiorca niezatrudniający pracowników. Okres zawie-
szenia nie może być krótszy niż 30 dni ani dłuższy niż 
24 miesiące.

Konsekwencją zgłoszenia zawieszenia wykonywania dzia-
łalności gospodarczej jest zakaz jej wykonywania oraz osiąga-
nia bieżących przychodów z tej działalności. Nie oznacza to 
jednak zakazu jakiejkolwiek aktywności ze strony przedsię-
biorcy. W art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej ustawodawca zawarł katalog czynności, których 
wykonywanie jest dozwolone w okresie zawieszenia działal-
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ności, nie powodując skutku w postaci uznania tej działalno-
ści za wznowioną. Przedsiębiorca ma zatem prawo:
■ wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowa-

nia lub zabezpieczenia źródła przychodów,
■ przyjmować należności lub obowiązek regulować zobo-

wiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywa-
nia działalności gospodarczej,

■ zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
■ osiągać przychody finansowe, także z działalności pro-

wadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalno-
ści gospodarczej.
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej na 

przedsiębiorcy ciążą również określone powinności. Musi 
on więc wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepi-
sami prawa oraz może zostać poddany kontroli na zasa-
dach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących 
działalność gospodarczą. Ma również prawo (albo obowią-
zek) uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępo-
waniach podatkowych i administracyjnych związanych 
z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawiesze-
niem wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy będącemu czynnym podatnikiem VAT przy-
sługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwo-
tę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi 
są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowa-
nych. Odliczeniu podlega zatem podatek naliczony, który jest 
związany z transakcjami opodatkowanymi, tj. takimi, których 
następstwem jest określenie podatku należnego. Gdy kwota 
VAT naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od 
kwoty VAT należnego, powstała nadwyżka obniża podatek 
należny za następne okresy rozliczeniowe lub podlega zwro-
towi na rachunek bankowy. Podatnik może zrealizować swoje 
prawo do odliczenia w deklaracji VAT składanej za okres, 
w którym powstało to prawo, jednak nie wcześniej niż w de-
klaracji składanej za okres, w którym otrzymał fakturę. Ewen-
tualnie może dokonać odliczenia za dwa kolejne okresy rozli-
czeniowe. Po upływie tych terminów może już tylko dokonać 
odliczenia poprzez korektę deklaracji za okres, w którym po-
wstało prawo do odliczenia VAT. Korekta może zostać złożo-
na aż do upływu terminu określonego w ustawie o VAT, 
tj. w ciągu pięciu lat, licząc od początku roku, w którym po-
wstało prawo do odliczenia VAT.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podat-
nicy co do zasady są zwolnieni z obowiązku składania de-
klaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których zawiesze-
nie dotyczy. Wynika to wprost z art. 99 ust. 7a ustawy 
o VAT, natomiast wyjątki od tej reguły zostały wymienione 
w ust. 7b tego przepisu.

Brak obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia 
działalności nie oznacza jednak całkowitego zakazu ich skła-
dania w tym czasie. Podatnik nie jest bowiem pozbawiony pra-
wa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych w tym 
okresie faktur, o ile dokumentują one koszty niezbędne do za-
chowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a umowa, 
z której wynika obowiązek ich ponoszenia, została zawarta 
jeszcze przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Takie 
stanowisko w tej kwestii zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy w interpretacji z 18 maja 2011 r. (sygn. 

ITPP2/443-334/11/AP), stwierdzając, że:  (...) Wnioskodaw-
cy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego 
w otrzymywanych w okresie zawieszenia działalności fakturach 
VAT dotyczących dzierżawy gruntu i mediów, o ile przedmiotowe 
usługi będą związane z wykonywaniem – po wznowieniu działal-
ności – czynności opodatkowanych, a umowy z dostawcami tych 
usług zostały zawarte przed zawieszeniem działalności (...).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji in-
dywidualnej z 23 lutego 2012 r. (sygn. IPPP2/443- 
-1359/11-4/MM), zajmując takie samo stanowisko w kwe-
stii uzależnienia odliczenia VAT od zawarcia umowy przed 
dniem zawieszenia działalności gospodarczej, w ramach 
której ponoszone wydatki były związane z czynnościami 
opodatkowanymi, podkreślił dodatkowo, że: (...) prawo do 
odliczenia z powyższych faktur Wnioskodawczyni przysłu-
guje, o ile nastąpi wznowienie działalności gospodarczej, 
w ramach której przedmiotowe usługi będą związane 
z czynnościami opodatkowanymi (...).

Z pytania wynika, że w okresie zawieszenia działalności 
gospodarczej były ponoszone wydatki na bieżące remonty 
dachu oraz lokalu, czyli nieruchomości wykorzystywanej 
na potrzeby działalności gospodarczej. Jeśli spełnione są 
przesłanki warunkujące możliwość odliczenia VAT z faktur 
dokumentujących wydatki poniesione w związku z remon-
tem, a mianowicie:
■ stan techniczny tej nieruchomości był taki, że wymagała 

ona wyremontowania i remont ten rozpoczął się przed 
zawieszeniem działalności lub została podpisana umo-
wa z wykonawcą generująca zobowiązanie po stronie 
przedsiębiorcy do uregulowania należności w terminach 
przypadających w okresie zawieszenia działalności,

■ następnie wyremontowany lokal będzie nadal wykorzysty-
wany do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach 
której będą wykonywane czynności opodatkowane VAT

– to podatnik będzie mógł dokonać odliczenia z faktur 
otrzymanych w okresie zawieszenia działalności.

Będą to bowiem czynności, do których wykonania 
w okresie zawieszenia działalności byli Państwo uprawnie-
ni, gdyż były one niezbędne dla zachowania w stanie nie-
pogorszonym składnika majątku wykorzystywanego 
w działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują, w jaki sposób 
przedsiębiorca ponoszący wydatki w okresie zawieszenia 
działalności, w odniesieniu do których przysługuje mu pra-
wo do odliczenia VAT, może to prawo zrealizować. Organy 
podatkowe akceptują dwa rozwiązania:
■ pierwsze z nich polega na składaniu deklaracji VAT 

w okresie zawieszenia działalności na bieżąco za kolejne 
okresy rozliczeniowe, w których wykazywana jest nara-
stająco kwota podatku naliczonego do przeniesienia na 
następny okres rozliczeniowy, lub podatnik występuje 
o zwrot na rachunek bankowy,

■ drugie sprowadza się do złożenia deklaracji VAT dopiero 
po wznowieniu działalności gospodarczej, za cały okres 
zawieszenia działalności, z wykazaną kwotą podatku 
naliczonego.
Takie alternatywne możliwości w zakresie sposobu odlicze-

nia VAT wskazał podatnikom m.in. Dyrektor Izby Skarbowej 
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w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 marca 
2011 r. (sygn. IPPP1-443-256/11-4/MP): (...) Aby zrealizować 
przysługujące prawo do odliczenia podatku naliczonego (...) 
można składać w okresie zawieszenia działalności deklaracje 
dla podatku od towarów i usług wykazując podatek naliczony 
do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub złożyć te 
deklaracje po wznowieniu działalności gospodarczej (...).

Oceniając możliwość zaliczenia do kosztów podatko-
wych wydatków poniesionych na remont lokalu, udoku-
mentowanych fakturami otrzymanymi w okresie zawiesze-
nia działalności, należy przede wszystkim sprawdzić, czy 
wszystkie poniesione wydatki mają charakter wydatków 
na remont. Jeśli bowiem z przeprowadzonej analizy wyni-
kałoby, że nie mamy do czynienia z remontem nierucho-
mości, ale z jej ulepszeniem (w sytuacji gdy jest ona środ-
kiem trwałym), to tak zakwalifikowane wydatki nie mogą 
zostać zaliczone do kosztów podatkowych bezpośrednio, 
lecz jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne. Identycznie 
byłoby w przypadku, gdyby poniesione wydatki dotyczyły 
nieruchomości niebędącej własnością (współwłasnością) 
przedsiębiorcy. Stanowiłyby wówczas inwestycję w obcym 
środku trwałym. Jeśli jednak wydatki te faktycznie należa-
łoby zakwalifikować jako wydatki na remont, to aby móc 
ująć je jako koszty podatkowe, trzeba dodatkowo wykazać, 
że obowiązek ich poniesienia wynikał z umowy zawartej 
przed zawieszeniem działalności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych zwalniają przedsiębiorców z obowiązku płacenia zali-
czek na podatek dochodowy – za okres zawieszenia wykony-
wania działalności gospodarczej (art. 44 ust. 10 u.p.d.o.f.). 
Nie ma natomiast w przepisach zwolnienia z obowiązku 

prowadzenia podatkowej księgi i ujmowania w niej zdarzeń 
gospodarczych związanych z zawieszoną działalnością, 
wśród których znajduje się opłacanie różnego rodzaju zobo-
wiązań. Do tego typu wydatków należą wymienione w pyta-
niu, spełniające opisane warunki, wydatki związane z re-
montem lokalu. Podlegają one wówczas ujęciu na bieżąco 
w księdze jako koszt na podstawie otrzymanych faktur, choć 
uwzględnienie ich w rachunku podatkowym nastąpi dopie-
ro przy obliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy 
po wznowieniu działalności.

Zawiesić działalność mogą przedsiębiorcy, którzy nie za-
trudniają pracowników. Okres zawieszenia nie może być 
krótszy niż 30 dni ani dłuszy niż 24 miesiące.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podat-
nicy nie muszą składać deklaracji podatkowych.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy, 

właścicielka kancelarii prawnej, 
autorka licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 14a ust. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-

ności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672; ost. zm. 
Dz.U. poz. 1650),

■ art. 86 ust. 10–11 i 13, art. 99 ust. 7a ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ art. 44 ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915).

Czy wydatek na wymianę szyby samochodowej może zostać 
zaliczony do kosztów, jeżeli samochód nie posiada AC

PYTANIE
W samochodzie, który nie ma wykupionego AC, podczas 
normalnego użytkowania zaczęła pękać przednia szyba. 
Byłem zmuszony do jej wymiany. Czy koszt wymienionej 
szyby mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ
Tak, wydatek na wymianę szyby może Pan zaliczyć 

do kosztów uzyskania przychodów.

WYJAŚNIENIE
Chcąc zaliczyć wydatek na naprawę szyby do kosztów, 

musi Pan w pierwszej kolejności ustalić, czy nie został on 
wprost wyłączony przez ustawodawcę z kosztów uzyskania 
przychodów.

Z art. 23 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.f. wynika, że nie uważa się 
za koszty uzyskania przychodów, między innymi, kosztów 
remontów powypadkowych samochodów, które nie były 
objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Takim ubezpiecze-
niem jest ubezpieczenie AC.

Przepisy u.p.d.o.f. nie definiują pojęcia „wypadek”. 
Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 14 października 2010 r., 
sygn. IBPBI/1/415-677/10/AB: (...) w języku potocznym 
pod pojęciem „wypadek” należy rozumieć specyficzne, nie-
oczekiwane, nietypowe i niezamierzone działania ze-
wnętrzne, które występują w określonym miejscu i czasie, 
bez widocznej przyczyny (vide: Wikipedia Wolna Encyklo-
pedia, http://wikipedia.org). Nie ulega tym samym wąt-
pliwości, że pod pojęciem „wypadek” mieszczą się również 
nietypowe i niezamierzone działania zewnętrzne typu po-
wódź, pożar itp. (...).

Podatnik nie może zaliczać do kosztów uzyskania przy-
chodów wydatków na remonty powypadkowe samocho-
dów, jeżeli nie wykupił dla nich ubezpieczenia AC.

Co prawda, można mieć wątpliwości co do takiego spo-
sobu definiowania pojęcia wypadku, lecz nie ulega wątpli-
wości, że wypadkami mogą być wyłącznie zdarzenia nie-
spodziewane, nagłe. W konsekwencji przyjmuje się, że 
art. 23 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.f. nie ma zastosowania w przy-
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padku kosztów napraw wynikających z bieżącej eksploata-
cji samochodu. Odpowiednie zastosowanie w omawianej 
sytuacji ma interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 14 stycznia 2010 r., sygn. 
ILPB3/423-954/09-4/DS. Wprawdzie została ona wydana 
na podstawie przepisów u.p.d.o.p., ale z uwagi na ich toż-
samość z przepisami u.p.d.o.f. w tej kwestii pozostaje aktu-
alna. Czytamy w niej, że: (...) dyspozycją art. 16 ust. 1 
pkt 50 ww. ustawy nie będą objęte naprawy wynikające z bie-
żącej eksploatacji (np. wymiana zużytych/zepsutych części, 
opon, uzupełnienie płynów etc.) (...).

Z treści pytania wynika, że szyba w samochodzie zaczęła 
pękać podczas normalnego użytkowania, nie zaś na skutek 
zdarzenia, które mogłoby zostać uznane za wypadek. Za-
tem konieczność naprawy szyby wynikła z bieżącej eksplo-

atacji samochodu. Koszt wymiany szyby może więc zostać 
przez podatnika zaliczony do kosztów uzyskania przycho-
dów, mimo że samochód nie był objęty ubezpieczeniem 
dobrowolnym.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 915).

Czy wierzytelność przedawnioną można zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów

PYTANIE 
Czy można zaksięgować do kosztów podatkowych we 
wrześniu 2014 r. przedawnioną należność, która nie 
miała odpisu aktualizacyjnego? Wierzytelność ta została 
wcześniej uznana za przychód należny. Termin płatności 
tej faktury upłynął 10 lipca 2011 r. Czy wierzytelność 
przedawniła się po dwóch, czy po trzech latach?

ODPOWIEDŹ
Wierzytelność ta najprawdopodobniej przedawniła 

się po trzech latach, tj. z końcem 10 lipca 2014 r. Wie-
rzytelność ta jako przedawniona nie może zostać zali-
czona do kosztów uzyskania przychodów.

WYJAŚNIENIE
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin 

przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia 
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 3 lata (art. 118 k.c.). Jeżeli zatem 
w przedstawionej sytuacji przepis szczególny nie stanowi 
inaczej, wierzytelność, o której mowa, przedawniła się 
z upływem trzech lat (treść pytania sugeruje bowiem, że jest 
to wierzytelność związana z prowadzoną działalnością go-
spodarczą) od 10 lipca 2011 r. (tj. od dnia, w którym roszcze-
nie stało się wymagalne, a więc z końcem 10 lipca 2014 r.).

Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wierzytelno-
ści odpisane jako przedawnione. Brzmienie tego przepisu 
powoduje, że przedawnienie wierzytelności skutkuje bez-
względną niemożnością zaliczenia jej do kosztów uzyskania 
przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f.). Ograniczenie to 
dotyczy również wierzytelności, które uprzednio zostały zara-
chowane jako przychody należne. Jak czytamy w interpreta-
cji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 11 października 2011 r., sygn. ILPB1/415-888/11-2/TW: 
(...)  z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że na 
skutek niemożności wyegzekwowania środków finansowych od 

dłużników Wnioskodawca zamierza sprzedać wierzytelności 
firmie windykacyjnej. Wierzytelności zostały zarachowane 
jako przychód należny na podstawie art. 14 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Jednakże podkreślić należy, 
iż – jak wynika z opisu informacji przedstawionych we wnio-
sku, przedmiotowe wierzytelności uległy przedawnieniu. Za-
tem Wnioskodawca nie będzie mógł do kosztów uzyskania 
przychodów zaliczyć strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzy-
telności, bowiem kosztem uzyskania przychodów – w myśl po-
stanowień art. 23 ust. 1 pkt 17 cyt. ustawy nie mogą być wie-
rzytelności, które uległy przedawnieniu – co nastąpiło 
w przedmiotowej sprawie (...).

Oznacza to, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów 
uzyskania przychodów wierzytelności, o której mowa 
w pytaniu.

Odpowiadając na pytanie, należy zauważyć, że niewiele 
zmieniłoby dokonanie odpisu aktualizacyjnego przed 
przedawnieniem się przedmiotowej wierzytelności. Po-
zwoliłoby to, co prawda, na zaliczenie tego odpisu do kosz-
tów uzyskania przychodów (na podstawie art. 23 ust. 1 
pkt 21 u.p.d.o.f.), lecz z upływem przedawnienia przed-
miotowej wierzytelności konieczne byłoby uznanie odpo-
wiadającej temu odpisowi kwoty za podlegający opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 
ust. 2 pkt 7b u.p.d.o.f.).

Inaczej byłoby, gdyby przed przedawnieniem wierzytelno-
ści, o której mowa, została ona zaliczona do kosztów uzyska-
nia przychodów jako wierzytelność odpisana jako nieścią-
galna (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f.; 
możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne jest uzależnio-
na od uprawdopodobnienia ich nieściągalności w sposób 
określony przepisami art. 23 ust. 2 u.p.d.o.f.). W takim przy-
padku przedawnieniu się przedmiotowej wierzytelności nie 
towarzyszyłby obowiązek rozpoznania żadnego przychodu.
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PRZYKŁAD

Termin płatności wierzytelności na kwotę 10 000 zł 
netto upłynął 10 lipca 2011 r., a więc z końcem tego 
dnia wierzytelność stała się wymagalna. Wierzytel-
ność ta nie została zapłacona do 10 lipca 2014 r. (do 
tego dnia nie nastąpiło również przerwanie ani za-
wieszenie biegu przedawnienia), a więc z końcem 
tego dnia uległa przedawnieniu. Jeżeli:
1)  odpis aktualizujący tę wierzytelność w kwocie 

10 000 zł został zaliczony do kosztów uzyskania 
przychodów przed końcem 10 lipca 2014 r., po 
upływie przedawnienia podatnik obowiązany jest 
rozpoznać 10 000 zł jako swój podlegający opo-
datkowaniu przychód,

2)  wierzytelność została zaliczona do kosztów uzy-
skania przychodów jako nieściągalna przed koń-
cem 10 lipca 2014 r., po upływie przedawnienia

 podatnik nie jest obowiązany rozpoznać żadnego 
przychodu,

3)  podatnik przed końcem 10 lipca 2014 r. nie zaliczył 
do kosztów uzyskania przychodów ani odpisu ak-
tualizującego, ani wierzytelności jako nieściągal-
nej, po upływie przedawnienia podatnik nie jest 
obowiązany rozpoznać żadnego przychodu.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 14 ust. 2 pkt 7b i art. 23 ust. 1 pkt 17, 20 i 21 ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 915). 

Czy można zaliczyć do kosztów wydatek poniesiony 
na zakup towaru, który nie dotarł do nabywcy

PYTANIE 
Moja firma zamówiła towar u producenta chińskiego. 
Nastąpiła wpłata 30% zaliczki na podstawie faktury 
pro forma na poczet zamówienia. Kolejna wpłata 70% 
należności do producenta chińskiego nastąpiła po zała-
dunku towaru na statek na podstawie otrzymanego 
i potwierdzonego dokumentu z frachtu B/L oraz wysta-
wionej przez producenta faktury VAT. Płatność nastą-
piła w walucie USD. Towar nie doszedł, producent oka-
zał się oszustem. W jaki sposób ująć w pkpir wartość 
zapłaconej kwoty?

ODPOWIEDŹ 
Całą zapłaconą przez Panią kwotę należy potrakto-

wać jako przedpłatę. Niestety, nie może jej Pani ująć 
w kosztach uzyskania przychodu.

WYJAŚNIENIE 
Z pytania wynika, że przed otrzymaniem towaru doko-

nała Pani przedpłaty (zapłaty z góry) za zamówiony towar. 
Towaru jednak nie otrzymała Pani z powodu nierzetelności 
kontrahenta. Tym samym poniosła Pani stratę w postaci 
utraconej przedpłaty. Każdy przypadek obciążenia kosz-
tów stratami musi być rozpatrywany indywidualnie. Co do 
zasady do kosztów można zaliczyć tylko taką stratę, która 
powstała na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych i nieza-
winionych. Nie oznacza to jednak, że każda strata powsta-
ła w takich okolicznościach jest kosztem. Niestety, przepisy 
u.p.d.o.f. nie uznają za koszty uzyskania przychodu utra-
conych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewy-
konaniem umowy (art. 23 ust. 1 pkt 54 u.p.d.o.f.). A zatem 

utrata – bez względu na jej przyczynę – uiszczonej przed-
płaty (zaliczki, zadatku) powoduje, że powstała w ten spo-
sób strata nie będzie mogła być zaliczona do kosztów uzy-
skania przychodów. Stanowisko takie potwierdził m.in. 
WSA w Gliwicach w wyroku z 25 marca 2010 r., sygn. akt 
I SA/Gl 668/09, w którym czytamy, że:   (...) wnioskodaw-
ca wskazał, że zawierając umowę, której przedmiotem była 
produkcja i dostawa określonej maszyny, obowiązany był do 
uiszczenia stosownej zaliczki, bez poniesienia której umowa 
nie zostałaby zrealizowana, a następnie utracił określoną 
część dokonanej zaliczki, i to w związku z niewykonaniem 
umowy przez jego kontrahenta, to strata (koszt) tak powsta-
ła mieści się w dyspozycji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 56 usta-
wy podatkowej, co powoduje, że nie jest i nie może być uważa-
na za koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy (...).

Organ podatkowy słusznie więc uznał, że prezentowane 
przez wnioskodawcę stanowisko nie jest prawidłowe 
i przedstawił stanowisko prawidłowe, wyłączające opisaną 
we wniosku stratę, w postaci „nieściągalnej”, a więc utra-
conej zaliczki, z kosztów uzyskania przychodów i powołu-
jąc przy tym właściwą podstawę prawną – art. 16 ust. 1 
pkt 56 ustawy podatkowej.

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy, 

autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 915). 
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Kiedy kary umowne można zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodu 

PYTANIE 
Mam kilka umów z kontrahentami, w których jestem 
zobowiązany do zapłaty kar umownych. Czy takie zo-
bowiązania mogą stanowić koszt podatkowy? 

ODPOWIEDŹ 
Działania w zakresie prowadzonej działalności go-

spodarczej mogą wiązać się z zapłatą różnego rodzaju 
kar umownych. Zapłacone kary umowne zostały 
w większości wyłączone z kosztów uzyskania przycho-
dów. U wierzyciela stanowią jednak przychody podat-
kowe, niezależnie od skutków podatkowych u dłużni-
ka. W określonych okolicznościach kary umowne mogą 
być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

WYJAŚNIENIE 
Kary umowne m.in. z tytułu zwłoki w dostarczeniu to-

waru wolnego od wad co do zasady nie są zaliczane do 

kosztów podatkowych. Jednak kary umowne poniesione 
z tytułu nieterminowego wykonania robót i usług mogą 
stanowić koszty uzyskania przychodów, ponieważ nie są 
wymienione w katalogu wyłączeń (art. 16 ust. 1 pkt 22 
u.p.d.o.p.; art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f.). Warunkiem zalicze-
nia takiego wydatku do kosztów podatkowych jest speł-
nienie przez niego ogólnej definicji kosztu uzyskania 
przychodu. W sytuacji gdy konieczność zapłaty kary 
umownej w związku z nieterminowym wykonaniem ro-
bót jest związana z przychodami uzyskiwanymi w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej, a okolicz-
ności będące przyczyną poniesienia wydatku nie są 
przez podatnika zawinione, to wydatek poniesiony na 
uregulowanie kary będzie stanowił koszt uzyskania 
przychodów (patrz: interpretacja indywidualna Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2008 r., 
nr IP-PB3-423-299/08-2/KB).

 
Tabela. Katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT

Wyłączenia Podstawa prawna

Kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od zobowiązań z tytułu nieprze-
strzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania 
nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

art. 23 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 19 ustawy o CIT

Grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skar-
bowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych 
grzywien i kar

art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 18 ustawy o CIT

Kary umowne i odszkodowania z tytułu:
■ wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
■ zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
■ zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT

Podsumowując, nie uważa się za koszty podatkowe kar 
i grzywien związanych z nieprzestrzeganiem ogólnie obo-
wiązujących przepisów prawa oraz kar umownych związa-
nych z wadami dostarczonych towarów, wykonanych robót 
i usług, ze zwłoką w usunięciu wad towarów albo wykona-
nych robót i usług bądź ze zwłoką w dostarczeniu towaru 
wolnego od wad.

Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kar 
wymienionych wprost w ustawie, a więc wynikających 
z wad sprzedawanych towarów czy wad wykonywanych 
robót i usług, kary za zwłokę w zamianie towaru wadliwe-
go na niewadliwy ani kary za zwłokę w usunięciu wad wy-
konywanych robót i usług (patrz: interpretacja indywidu-
alna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 kwietnia 
2008 r., nr IPPB1/415-36/08-2/JB).

Z kolei w wyroku WSA w Gliwicach z 5 czerwca 2008 r. 
(sygn. akt I SA/Gl 180/08) czytamy, że: (...) wadliwie wy-
konana usługa to taka, która została wykonana w sposób 
niepełny, tj. nie zostały spełnione wszelkie obowiązki ciążą-

ce na przewoźniku, w tym obowiązek dostarczenia towaru 
do miejsca jego przeznaczenia w stanie niezmienionym czy 
nieuszkodzonym. Dotknięta jest wadą usługa przewozu 
w sytuacji, gdy przewożony towar dociera do miejsca jego 
przeznaczenia z uszkodzeniem (...).

Natomiast w interpretacji indywidualnej Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2008 r. 
(nr IBPB3/423-743/08/JS) czytamy, że: (...) poniesienie 
kar umownych było następstwem dostarczenia odbiorcy to-
warów o obniżonej jakości. Kwestionowanie norm jakościo-
wych przez odbiorcę towaru (...) jest równoznaczne z do-
starczeniem towaru wadliwego (...).

Wada jest więc podstawową przyczyną eliminacji ponie-
sionych kosztów z kosztów podatkowych.

Jeśli karę umowną można uznać za koszt uzyskania przy-
chodów, jest to koszt pośredni. Potwierdzenie tego stanowi-
ska przedstawia m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 8 sierpnia 2008 r. (nr IPPB3- 
-423-789/08-2/KB): (...) W związku z nieterminową reali-
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zacją zamówień w 2007 r. Spółka została przez dwóch kontra-
hentów obciążona karami za nieterminowe dostawy. (...) 
zapłacone przez Spółkę kary/odszkodowania były związane tyl-
ko z nieterminowością realizacji zamówienia, nie zaś z wadami 
albo niską jakością usług lub dostarczonych towarów. Noty ob-
ciążeniowe dotyczące przedmiotowych kar Spółka otrzymała 
w lutym 2008 r. i jako koszty pośrednie zaliczyła do kosztów 
uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztów (...). 
W grudniu 2007 r. Spółka utworzyła na powyższe przewidywa-
ne koszty rezerwę bilansową, która nie została potraktowana 
jako koszt podatkowy. (...) W analizowanej sytuacji istnienie 
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zapłatą przedmio-
towych kar/odszkodowań a zachowaniem źródła przychodu nie 
ulega wątpliwości, gdyż wynika wprost z faktu, iż niezapłacenie 
kar oznaczałoby zerwanie stosunków handlowych i zniwelowa-
nie szans na uzyskanie kolejnych zamówień w przyszłych okre-
sach, a więc utratę źródła przychodów. (...) zapłacone przez 
Spółkę kary zostały poniesione w celu zachowania źródła przy-
chodów, a zatem stanowią pośredni koszt uzyskania przycho-
dów. Oznacza to, że zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, 
koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia, przy czym za 
dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się 
dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgo-
wano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo 
dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przy-
padku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy do-
tyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów (...) (patrz też: interpretacja indy-
widualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 stycz-
nia 2008 r., nr ITPB3/423-1/63/07/AM).

W kwestii kar umownych istotne znaczenie mają rów-
nież sytuacje, gdy podatnik świadomie naraża się na ich 
poniesienie. Działanie takie wynika najczęściej z przepro-
wadzonego rachunku ekonomicznego. W efekcie przedsię-
biorcy nie podejmują się niekiedy wykonania konkretnego 
zobowiązania handlowego, by zniwelować ewentualne 
straty finansowe możliwe do poniesienia w razie realizacji 
tego przedsięwzięcia. W takiej sytuacji powstałe kary 
umowne są wyłączane przez organy podatkowe z kosztów. 
Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna Dy-
rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 września 2008 r. 
(nr IP-PB3-423-922/08-2/KB): (...) Spółka zawarła z lea-
singodawcą umowę leasingu operacyjnego samochodu oso-
bowego i rozwiązała ją przed upływem okresu leasingu. Po-
wodem wcześniejszego zerwania umowy był fakt dalszej 
nieprzydatności tego samochodu do prowadzenia działal-
ności gospodarczej (wspólnicy Spółki odwołali członka za-
rządu z pełnienia funkcji). Firma leasingowa, zgodnie z po-
stanowieniami umowy leasingu, obciążyła Wnioskodawcę 
karą umowną. Wnioskodawca oszacował, że gdyby nie roz-
wiązał tej umowy, poniósłby koszty związane z utrzyma-
niem nieużywanego samochodu znacznie przekraczające 
koszty zerwania umowy. (...) W stanie faktycznym przed-
stawionym we wniosku, kara umowna zapłacona w związ-
ku z odstąpieniem od umowy leasingu, pomimo iż dyktowa-
na rachunkiem ekonomicznym, nie przesądza o tym, że jest 
to działanie w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów. Podatnik poniósł 

bowiem ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, 
a zapłacona kara umowna jako wynik podjętych przez Spół-
kę decyzji o odstąpieniu od umowy stanowi konsekwencję 
tego ryzyka i nie może być przerzucana na Skarb Państwa, 
przy pomocy przepisów podatkowych. Zatem stwierdzić na-
leży, iż stanowisko Podatnika w zakresie zaliczenia zapłaco-
nej kary umownej do kosztów uzyskania przychodów, jest 
nieprawidłowe (patrz również: interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 listopada 
2008 r., nr ITPB3/423-471/08/AM) (...).

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne 
i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzo-
ną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnię-
cie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. 
Wszelkie sytuacje podobne do wcześniej wymienionych 
wymagają indywidualnej analizy pod kątem możliwości 
zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatko-
wych. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2008 r. (nr IPPB3- 
-423-533/07-4/KB): (...) nie zawsze wykonanie kontraktu 
może stanowić źródło przychodów. Czasami wiąże się ze 
stratami. W niektórych sytuacjach wybór pomiędzy wyko-
naniem kontraktu i poniesieniem straty finansowej a nie-
wywiązaniem się z kontraktu i zapłatą kary umownej, może 
być bardziej racjonalny ekonomicznie (...) w sytuacji gdy 
Podatnik dochował należytej staranności w podjętych przez 
siebie działaniach (m.in. poprzedzając zakup towaru doko-
nanymi analizami), a zapłacenie kary umownej miało na 
celu zminimalizowanie straty wynikającej z tej umowy z po-
wodu nieprzewidzianych przez Spółkę okoliczności, to w ta-
kiej sytuacji zapłata kary umownej może być zaliczona do 
kosztów uzyskania przychodów (...).

Takie stanowisko prezentują również sądy administra-
cyjne. W wyroku NSA z 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 
1365/10) stwierdzono, że sam fakt nieosiągnięcia oczeki-
wanego efektu gospodarczego (uzyskania przychodu) nie 
dyskwalifikuje poniesionego wydatku jako kosztu uzyska-
nia przychodu.

PRZYKŁAD

Spółka A jest wykonawcą robót drogowych na rzecz 
spółki B. W związku z kilkutygodniowym opóźnie-
niem w realizacji prac, został on obciążony karą 
umowną w wysokości określonej w umowie. Kwota 
zapłaconej kary na rzecz inwestora stanowi dla wy-
konawcy koszt uzyskania przychodów. Nie jest bo-
wiem związana z wadliwością wykonywanych prac, 
lecz wyłącznie z opóźnieniem czasowym w realizacji 
usługi wolnej od wad.
Gdyby jednak kwota kary wynikała z wadliwości prac 
(np. niezgodność prac z projektem), wówczas zapła-
cone kary nie stanowiłyby kosztu podatkowego dla 
wykonawcy. Nie mogłaby również stanowić kosztu 
kara za ewentualną zwłokę w usunięciu wad prowa-
dzonych prac.
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PRZYKŁAD

Spółka A zapłaciła karę grzywny za nieprzestrzega-
nie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Kwota zapłaconej kary nie stanowi kosztu po-
datkowego dla spółki.

Ujmowanie kar umownych 
w księgach rachunkowych

Koszty i przychody dotyczące kar i odszkodowań należy 
zaliczyć do pozostałej działalności operacyjnej jednostki.

W przypadku kar umownych dokumentem potwierdza-
jącym operację gospodarczą jest nota obciążeniowa. Doku-
ment ten w oryginale stanowi podstawę do zaewidencjo-
nowania kwot kary umownej do kosztów w jednostce 
obciążonej karą. Natomiast kopia noty obciążeniowej do-
kumentuje przychody u jednostki ją wystawiającej. Z kolei 

podstawą ewidencji pozostałych kar i grzywien w księgach 
rachunkowych dłużnika będą wszelkiego rodzaju decyzje 
i mandaty wydane przez uprawnione organy publiczne.

W kwestii kar umownych należy wziąć pod uwagę zasadę 
ostrożności. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 u.o.r. do wyniku fi-
nansowego danego roku (okresu sprawozdawczego) należy 
zaliczać wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody opera-
cyjne. Jednocześnie jednostka powinna wykazywać wyłącz-
nie aktywa, które spowodują w przyszłości wpływ do jed-
nostki korzyści ekonomicznych. Oznacza to, że na dzień 
bilansowy należy wykazać wyłącznie te należności z tytułu 
kar umownych, których stopień prawdopodobieństwa ścią-
galności jest w ocenie jednostki wysoki. W przeciwnym razie 
(np. dłużnik odmówił jej zapłaty) nie później niż na dzień 
bilansowy jednostka powinna dokonać odpisu aktualizują-
cego od części lub od całości należności zagrożonej niespła-
calnością. Odpis ten obciąża pozostałe koszty operacyjne 
jednostki (art. 35b ust. 2 u.o.r.). W bilansie natomiast odpi-
sy aktualizujące zmniejszą wartość należności podlegającą 
wykazaniu w aktywach (art. 46 ust. 2 pkt 3 u.o.r.).

Tabela. Ewidencja księgowa kary i grzywny u dłużnika
Transakcja gospodarcza Wn Ma

Uznanie kary lub grzywny przez dłużnika Pozostałe koszty operacyjne 
– kary, grzywny (NKUP)

Rozrachunki z dostawcami

Zapłata kary/grzywny Rozrachunki z dostawcami Rachunek bankowy
Przeksięgowanie kosztów zapłaconej kary Pozostałe koszty operacyjne 

– kary, grzywny (KUP)
Pozostałe koszty operacyjne 
– kary, grzywny (NKUP)

Zapis pozabilansowy – kara lub grzywna nieuzna-
na przez dłużnika, której zapłaty domaga się wie-
rzyciel (roszczenie sporne)

 Zobowiązania warunkowe

Zapis pozabilansowy – wygaśnięcie zobowiązania 
z tytułu roszczenia spornego (oddalenie sprawy 
przez sąd lub zasądzenie zapłaty na rzecz wierzy-
ciela)

Zobowiązania warunkowe  

Wpływ środków pieniężnych z tytułu zapłaty kary lub 
grzywny stanowi przychód w prowadzonej działalności go-
spodarczej. Zaliczenie otrzymanych z tego tytułu środków 

do przychodów podatkowych następuje niezależnie od 
skutków, jakie przepisy podatkowe wiążą z zapłatą tych 
należności u dłużnika.

PRZYKŁAD

Spółka A nabyła środek trwały w postaci linii produkcyjnej o wartości 100 000 zł netto plus 23% VAT. W związku 
z niewywiązaniem się dostawcy z umowy, w postaci opóźnienia w dostawie i montażu linii, spółka obciążyła go karą 
umowną w wysokości 5000 zł.
Ewidencja księgowa
1. Faktura VAT – zakup linii produkcyjnej:

a) wartość netto
Wn „Środki trwałe w budowie”  100 000 zł

b) VAT naliczony
Wn „Rozrachunki z tytułu VAT”  23 000 zł

c) wartość brutto
Ma „Pozostałe rozrachunki”  123 000 zł

2. WB – zapłata za środek trwały:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  123 000 zł
Ma „Rachunek bieżący”  123 000 zł
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3. Nota księgowa – obciążenie dostawcy karą umowną za nieterminowość dostawy:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  5000 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne – niepodatkowe”  5000 zł

4. WB – otrzymanie kary umownej:
Wn „Rachunek bankowy”  5000 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki”  5000 zł

5. PK – przeksięgowanie zrealizowanych przychodów:
Wn „Pozostałe przychody operacyjne – przychody niepodatkowe”  5000 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne – przychody podatkowe”  5000 zł

Środki trwałe w budowie VAT naliczony Pozostałe rozrachunki

1a) 100 000,00 1b) 23 000,00 2) 123 000,00  123 000,00 (1c

3) 5000,00  5000,00 (4

Rachunek bankowy
Pozostałe przychody operacyjne 

– niepodatkowe
Pozostałe przychody operacyjne 

– podatkowe

4) 5000,00  123 000,00 (2 5) 5000,00  5000,00 (3  5000,00 (5

PRZYKŁAD

Firma transportowa została obciążona przez kontrahenta karą za uszkodzenie towaru podczas przewozu, w wyso-
kości 10 000 zł. Firma uznała połowę kary, zaś drugą połowę zakwestionowała. Wierzyciel skierował sprawę do 
sądu. Jednocześnie na firmę transportową została nałożona kara pieniężna przez Inspektora Ruchu Drogowego 
z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców. Wysokość kary wyniosła 500 zł.
Ewidencja księgowa
1. Nota obciążeniowa – kara umowna:

a) w części uznanej przez firmę do zapłaty
Wn „Pozostałe koszty operacyjne – NKUP”  5000 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki”  5000 zł

b) w części spornej – ewidencja pozabilansowa
Ma „Zobowiązania warunkowe”  5000 zł

2. WB – zapłata kary umownej:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  5000 zł
Ma „Rachunek bankowy”  5000 zł

3. PK – wierzyciel odstąpił od zapłaty części kary:
Wn „Zobowiązania warunkowe”  5000 zł

4. Mandat – kara pieniężna Inspektora Ruchu Drogowego:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne – NKUP”  500 zł
Ma „Rachunek bankowy”  500 zł

Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe rozrachunki Rachunek bankowy

1a) 5000,00 2) 5000,00  5000,00 (1a  5000,00 (2

4) 500,00  500,00 (4

Ewidencja pozabilansowa
Zobowiązania pozabilansowe

3) 5000,00  5000,00 (1b

Joanna Szyszkowska
Biuro rachunkowe Profit

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z  29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 768). 
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Odwrotne obciążenie w VAT
ANETA SZWĘCH – praktyk, autorka licznych publikacji z zakresu podatków i rachunkowości

Stan prawny na 1 września 2014 r. 

Zasadą jest, że VAT od dostawy towarów rozlicza 
sprzedawca. Jednak niemal każda zasada ma swoje 
wyjątki. Tak też jest ze sprzedażą niektórych towa-
rów, których dostawa powoduje, że do rozliczenia 
VAT może być zobowiązany nabywca. Taki mecha-
nizm opodatkowania, określany mianem „odwrot-
nego obciążenia”, dotyczy dostawy wymienionych 
w załączniku nr 11 wyrobów metalowych/odpadów/ 
/surowców wtórnych (dla celów opracowania nazy-
wamy je „dostawą złomu”). Choć obowiązek rozli-
czenia VAT przez nabywcę w krajowym obrocie zło-
mem został wprowadzony ponad 3 lata temu (od 
1 kwietnia 2011 r.) i mimo że regulacje te były już 
dwukrotnie poprawiane przez ustawodawcę, trans-
akcje te w dalszym ciągu sprawiają podatnikom 
trudności. Oto podstawowe zasady, którymi należy 
się kierować, rozliczając VAT od dostawy złomu, dla 
której podatnikiem jest nabywca towaru.

Kiedy nabywca jest obowiązany 
rozliczyć VAT od zakupu złomu

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy o VAT rozli-
czenie VAT przez nabywcę następuje, jeśli:
■ dostawca złomu jest czynnym podatnikiem VAT;

■ nabywca złomu jest podatnikiem VAT (czynnym lub 
zwolnionym);

■ dostawa złomu:
–  dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 

do ustawy o VAT
–  i nie stanowi dostawy towarów objętej zwolnieniem 

z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 usta-
wy o VAT (dotyczy to zwolnienia z VAT obejmującego 
dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na 
cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu 
nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów do-
stawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku 
naliczonego).

Jeśli więc dostawcą złomu jest czynny podatnik VAT, zaś 
jego nabywcą – podatnik VAT czynny lub zwolniony, a do-
stawa złomu nie stanowi czynności objętej zwolnieniem od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, to 
podatek należny od tej dostawy rozlicza nabywca. Spełnie-
nie wszystkich wymienionych warunków związanych z do-
stawą złomu powoduje, że dostawca, jako czynny podatnik 
VAT, nie rozlicza podatku należnego. Musi jednak wysta-
wić fakturę w celu udokumentowania tej dostawy.

W przypadku dostawy złomu, dla której zobowiązany do 
rozliczenia podatku należnego jest nabywca, faktura 
stwierdzająca sprzedaż tych towarów, wystawiana przez 
dostawcę, powinna zawierać dane wskazane w art. 106e 

Faktura uproszczona wystawiana przez dostawcę złomu

Wrocław, 17.07.2014 r.

Sprzedawca:  Nabywca:
Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o.  Alfa Sp. z o.o.
99-999 Wrocław, ul. Jesienna 1  99-999 Wrocław, ul. Letnia 1
NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura nr 22/złom/2014
ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Data dostawy: 02.07.2014 r.

Lp. Nazwa (rodzaj) 
towaru lub usługi

Miara i ilość towarów/ 
/zakres wykonanych usług

Cena 
jednostkowa 

bez VAT

Wartość 
sprzedaży 

bez VAT

1. Pręty stalowe (PKWiU 24.10.61.0) 2 tony 1600 zł 3200 zł

Podsumowanie: 3200 zł

Do zapłaty: 3200 zł
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ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym faktu-
ra potwierdzająca sprzedaż tych towarów nie zawiera 
stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto z podzia-
łem na poszczególne stawki podatku ani kwoty podatku. 
Poza tym powinna ona dodatkowo zawierać wyrazy „od-
wrotne obciążenie”. Tak wystawiona faktura stanowi infor-
mację, że VAT od tej transakcji rozliczy nabywca towarów.

PRZYKŁAD

Podatnik VAT czynny sprzedał innemu podatnikowi 
VAT czynnemu złom o wartości 10 000 zł (bez VAT). 
Dostawa złomu jest opodatkowana według mechani-
zmu odwrotnego obciążenia. VAT należny od tej trans-
akcji w kwocie 2300 zł (10 000 zł × 23%) rozliczy na-
bywca złomu. Natomiast sprzedawca powinien 
udokumentować dostawę złomu fakturą uproszczoną 
na kwotę 10 000 zł (tj. bez stawki i kwoty podatku). 
Faktura musi zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.

PRZYKŁAD

Podatnik VAT czynny sprzedał osobie fizycznej niepro-
wadzącej działalności gospodarczej złom o wartości 
10 000 zł (plus VAT). Osoba prywatna, która nabyła 
złom, nie jest podatnikiem VAT (ani czynnym, ani zwol-
nionym) i dla tej transakcji nie występuje ona w charak-
terze takiego podatnika. Sprzedawca ewidencjonuje ob-
rót wraz z kwotą należnego podatku z użyciem kasy 
fiskalnej (jeśli ma taki obowiązek). Gdy osoba prywatna 
zażąda wystawienia faktury, to dostawca złomu doku-
mentuje sprzedaż „zwykłą” fakturą, zawierającą m.in. 
stawkę i kwotę VAT. W rezultacie sprzedawca ten wysta-
wia fakturę na kwotę 12 300 zł (wartość netto + kwota 
VAT = 10 000 zł + 2300 zł). Nabywca niebędący podat-
nikiem VAT nie rozlicza podatku od nabycia złomu.

Jakie towary są opodatkowane 
u nabywcy na zasadzie 
„odwrotnego obciążenia”

O tym, które towary są opodatkowane u nabywcy według 
mechanizmu odwrotnego obciążenia, przesądza załącznik 
nr 11 do ustawy o VAT. Są to wymienione w tym załączniku 
wyroby metalowe (potocznie „złom”), odpady szklane, z pa-
pieru, tektury, gumowe, tworzywa sztuczne i inne surowce 
wtórne. Wykaz zawiera 41 pozycji, spośród których znaczna 
część dotyczy towarów, które – jako np. odpady produkcyj-
ne, wyroby metalowe pochodzące z rozbiórki czy elementy 
uszkodzonej konstrukcji stalowej – mogą zostać uznane za 
złom. Do towarów, których sprzedaż powoduje obowiązek 
rozliczenia VAT przez nabywcę, należą m.in.:
■ żelazostopy (PKWiU 24.10.12.0),

■ pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych 
kręgach, ze stali niestopowej (PKWiU 24.10.61.0),

■ kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na 
zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 24.33.11.0),

■ drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (PKWiU 
24.34.11.0),

■ płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi 
i jej stopów (PKWiU 24.44.22.0),

■ surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2), itd.
Na potrzeby zastosowania mechanizmu odwrotnego ob-

ciążenia towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy 
o VAT są identyfikowane za pomocą symboli statystycznych. 
Opodatkowane na zasadzie „odwrotnego obciążenia” będą 
zatem wyłącznie towary zaliczone do grupowania staty-
stycznego wymienionego w załączniku nr 11 do ustawy 
o VAT. Towary zaliczane do innych grup statystycznych nie 
są opodatkowane na zasadach „odwrotnego obciążenia”.

Regułą jest, że podatnik sam klasyfikuje towar według za-
sad obowiązujących dla klasyfikacji statystycznej i na tej 
podstawie ustala, czy sprzedaż danego towaru należy rozli-
czyć na zasadach ogólnych, czy też według mechanizmu od-
wrotnego obciążenia. W niektórych przypadkach może to 
sprawiać kłopoty. Dlatego warto pamiętać, że w przypadku 
trudności w ustaleniu właściwego symbolu statystycznego 
dla danego towaru podatnik może zwrócić się z wnioskiem 
o wydanie pisemnej informacji w zakresie klasyfikacji staty-
stycznych do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu 
Statystycznego w Łodzi, 93–176 Łódź, ul. Suwalska 29.

Informacja wydana przez urząd statystyczny nie stanowi 
decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego 
(jest jednym ze środków dowodowych, jakie mogą być za-
stosowane w ewentualnym postępowaniu podatkowym), 
ale w większości przypadków urzędy skarbowe uznają 
treść opinii statystycznych. Przypadki zakwestionowania 
tych opinii przez organy podatkowe są rzadkie, choć nie 
można ich całkowicie wykluczyć.

Czy dostawca złomu może jedną 
fakturą udokumentować zarówno 
sprzedaż złomu opodatkowaną 
według mechanizmu „odwrotnego 
obciążenia”, jak i sprzedaż 
opodatkowaną na zasadach ogólnych

Sprzedawca, który dokonuje na rzecz jednego odbiorcy 
zarówno dostawy złomu opodatkowanego według mechani-
zmu odwrotnego obciążenia, jak i dostawy towarów lub 
świadczenia usług opodatkowanych na zasadach ogólnych, 
nie musi wystawiać z tego powodu dwóch odrębnych faktur, 
tj. faktury uproszczonej dla dostawy złomu i „zwykłej” fak-
tury dla pozostałej sprzedaży. W takim przypadku dopusz-
czalne jest, aby sprzedawca na jednej fakturze wykazał za-
równo sprzedaż opodatkowaną (i/lub zwolnioną), jak 
i sprzedaż, do której rozliczenia jest zobowiązany nabywca. 
Niezbędne jest jednak, by z faktury jednoznacznie wynika-
ło, które jej pozycje są objęte „odwrotnym obciążeniem”.
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Z takim sposobem dokumentowania transakcji zgadzają 
się również organy podatkowe. Przykładem mogą być inter-
pretacje indywidualne Dyrektora IS w Katowicach z 28 lute-
go 2014 r., sygn. IBPP1/443-1170/13/KJ, oraz z 9 maja 
2014 r., sygn. IBPP1/443-91/14/AW. Z tego ostatniego pi-
sma wynika, że: (...) możliwe jest umieszczanie na jednej fak-
turze dokumentującej dostawę dla danego odbiorcy obu typów 
sprzedaży w przypadku gdy przedmiotem dostawy są towary 
opodatkowane stawką 23% oraz towary w ramach „odwrot-
nego obciążenia” w taki sposób, iż z treści faktury jednoznacz-
nie wynika, do których jej pozycji odnosi się „odwrotne obciąże-
nie”, a do których stawka 23% VAT. Ważne jest jedynie, aby 
zapisy na fakturze były jednoznaczne i aby nie było żadnych 
wątpliwości, których dostaw dotyczy odwrotne obciążenie (...).

Czy nabywca może odliczyć VAT 
od zakupu złomu i na jakich warunkach

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT kwota 
podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której 

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy podatnikiem jest na-
bywca, stanowi kwotę podatku naliczonego. Jeżeli zakup 
złomu jest związany z wykonywaniem przez podatnika 
(nabywcę) czynności opodatkowanych VAT, podatek na-
leżny z tytułu dostawy złomu przekształci się u tego podat-
nika w podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dosta-
wy złomu, dla której podatnikiem jest nabywca, powstaje 
w okresie rozliczeniowym, w którym w odniesieniu do na-
bytych towarów powstał obowiązek podatkowy w podatku 
należnym, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę 
podatku należnego z tytułu nabycia złomu w deklaracji po-
datkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek 
(art. 86 ust. 10b pkt 3 w zw. z ust. 10 ustawy o VAT). Ozna-
cza to, że co do zasady rozliczenie zakupu złomu jest podat-
kowo neutralne dla nabywcy, ponieważ w tym samym okre-
sie rozliczeniowym (w tej samej deklaracji VAT) wykazuje 
on zarówno podatek należny, jak i podatek naliczony od tej 
dostawy. Jeżeli natomiast podatnik nie dokona odliczenia 
podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym 
powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych 

Faktura stwierdzająca dostawę towarów opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz rozliczaną w ramach „od-
wrotnego obciążenia”

Opole, 17.07.2014 r.

Sprzedawca:  Nabywca:
Hurtownia Materiałów Budowlanych Usługi budowlane 
MAT-BUD Sp. z o.o. Marek Leśniewski
99-999 Opole, ul. Jesienna 1  99-999 Opole, ul. Letnia 1
NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XXX-XX-XX

Faktura nr 0999/2014

Lp. Nazwa (rodzaj) 
towaru lub usługi

Miara i ilość 
towarów/zakres 

wykonanych 
usług

Cena jedn. 
bez VAT 

(zł)

Wartość 
sprzedaży 

bez VAT 
(zł)

Podatek VAT

Stawka Kwota 
(zł)

1. Drut miedziany 04MM 
(PKWiU 25.93.12.0)

100 szt. 20 2000 23% 460

2. Arkusz blachy ryflowanej 
250x500x1,5MM 
(PKWiU 24.42.24.0)

5 szt. 40 200 23% 46 

3. Pręt okrągły  2000x6MM 
(PKWiU 24.10.62.0)

500 szt. 6 3000 – –

Odwrotne obciążenie – podatek rozlicza nabywca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT

Podsumowanie: 5200 x 506 5706

2200 23% 506 2706

3000 O.O. – 3000

Do zapłaty: 5706 zł
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towarów, może to uczynić w deklaracji podatkowej składa-
nej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych 
(art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

10 czerwca 2014 r. firma ALFA (czynny podatnik 
VAT) nabyła od firmy BETA (czynnego podatnika 
VAT) „złom”, wymieniony w załączniku nr 11 do 
ustawy o VAT, za kwotę 10 000 zł (bez VAT). Transak-
cja została udokumentowana fakturą uproszczoną 
wystawioną przez firmę BETA w tym samym dniu. 
Faktura zawiera oznaczenie „odwrotne obciążenie”. 
Obowiązek podatkowy dla transakcji dostawy złomu 
powstał 10 czerwca 2014 r. Dla firmy ALFA zakup zło-
mu jest związany wyłącznie z czynnościami opodat-
kowanymi.
Z tytułu tej transakcji firma ALFA wykazała w dekla-
racji VAT-7 za czerwiec 2014 r.:
■  podatek należny w kwocie 2300 zł 

(10 000 zł × 23%),
■  podatek naliczony w kwocie 2300 zł 

(10 000 zł × 23%).

Czy nabywca powinien opodatkować 
także dodatkowe usługi 
związane z nabyciem złomu, 
jak np. cięcie złomu i jego transport

Dość często zdarza się, że sprzedawca złomu świadczy 
dla nabywcy dodatkowe usługi związane z transakcją, 
np. w postaci cięcia złomu, jego transportu lub przekaza-
nia dokumentu atestacyjnego, z którego wynikają parame-
try techniczne towaru. Nabywca, który jest zobowiązany 
do rozliczenia VAT od transakcji nabycia tego złomu, zada-
je sobie wówczas pytanie, czy wartość tych dodatkowych 
usług należy doliczyć do podstawy opodatkowania dosta-
wy złomu i rozliczyć w ramach „odwrotnego obciążenia”, 
czy też obowiązany do rozliczenia VAT od tych usług jest 
sprzedawca.

Z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodat-
kowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący 
dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzy-
mać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby 
trzeciej. W przypadku tego rodzaju transakcji sprzedawca 
otrzymuje od nabywcy zarówno zapłatę za towar, jak i za 
usługi dodatkowe związane z cięciem, transportem czy prze-
kazaniem dokumentu atestacyjnego. W rezultacie wszystkie 
wymienione elementy transakcji kształtują kwotę należną od 
nabywcy z tytułu sprzedaży złomu wraz z dodatkowymi 
świadczeniami. Dlatego przy dostawie złomu – dla której 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikiem jest 
nabywca – za podstawę opodatkowania należy uznać całość 
świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy, które 
obejmuje zarówno cenę za złom, jak i dodatkowo świadczone 

usługi. W takim przypadku uznaje się bowiem, że dostawa 
złomu wraz z tymi dodatkowymi świadczeniami stanowi jed-
no świadczenie kompleksowe, na które składa się świadcze-
nie główne w postaci dostawy złomu i świadczenia pomocni-
cze – w postaci świadczenia usługi cięcia złomu, jego 
transportu i przekazania atestu. Świadczenie to w całości 
opodatkowane jest według zasad przewidzianych dla świad-
czenia głównego (dostawy złomu).

Oznacza to, że nabywca złomu – będąc podatnikiem zo-
bowiązanym do rozliczenia podatku należnego od transak-
cji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT – za pod-
stawę opodatkowania przyjmuje wszystkie elementy 
wynagrodzenia przekazanego lub należnego sprzedawcy, 
tj. z uwzględnieniem tych dodatkowych kosztów, a następ-
nie od tak ustalonej podstawy opodatkowania oblicza on 
podatek należny według stawki właściwej dla dostawy zło-
mu. W tym przypadku bez znaczenia dla zasad opodatko-
wania VAT pozostaje sposób zafakturowania dostawy 
i świadczenia usług. Nawet jeśli sprzedawca wystawił jed-
ną fakturę na dostawę złomu, a drugą – na usługi związane 
z dostawą tego towaru, to mimo ich odrębnego udokumen-
towania nabywca rozlicza podatek należny od łącznej war-
tości transakcji.

Na taki sposób postępowania wskazują również organy 
podatkowe w udzielanych na ten temat interpretacjach. 
Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w piśmie 
Dyrektora IS w Poznaniu z 28 lutego 2014 r., sygn. 
ILPP4/443-553/13-3/EWW, oraz w pismach Dyrektora IS 
w Katowicach z 9 maja 2014 r., sygn. IBPP1/443-91/14/ 
/AW, i 28 marca 2014 r., sygn. IBPP2/443-1191/13/KO. 
W tym ostatnim piśmie organ podatkowy wyjaśnił, że: 
(...) w przypadku gdy dokonywana przez Wnioskodawcę 
dostawa wyrobów ze stali wymienionych w załączniku nr 11 
do ustawy o VAT będzie opodatkowana na zasadach okreś-
lonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (dla których po-
datnikiem jest nabywca), również świadczone przez Wnios-
kodawcę usługi obróbki tych wyrobów, ich transport oraz 
wydanie atestu dla tych wyrobów (jako elementy transakcji 
zasadniczej) powinny być opodatkowane na zasadach okreś-
lonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT przez nabywcę (...).

PRZYKŁAD

Podatnik VAT czynny dokonał sprzedaży złomu, wy-
mienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, na 
kwotę 20 000 zł. Towar podlega opodatkowaniu 
stawką 23%. Jego nabywcą był inny podatnik VAT 
czynny. Na rzecz tego nabywcy sprzedawca wykonał 
również usługi:
■  transportu złomu na kwotę 3000 zł
■   oraz cięcia złomu na kwotę 2000 zł.
Nabywca, zobowiązany do rozliczenia VAT od za-
kupu złomu, za podstawę opodatkowania przyjął 
kwotę 25 000 zł (20 000 zł + 3000 zł + 2000 zł), 
od której ustalił podatek należny w kwocie 5750 zł 
(25 000 zł × 23%).
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Jak powinien postąpić podatnik VAT 
zwolniony od podatku, który otrzyma 
fakturę z „odwrotnym obciążeniem”

Z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika, że podatek 
od dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 
do ustawy o VAT rozlicza nabywca będący podatnikiem, 
o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Nabywcą tym 
może być zarówno podatnik VAT czynny, jak i podatnik 
zwolniony z VAT. O ile dość oczywisty jest sposób rozli-
czenia VAT przez nabywcę, będącego podatnikiem VAT 
czynnym, o tyle wątpliwości może budzić sposób rozli-
czenia tego podatku, w sytuacji gdy dostawa złomu na-
stąpiła na rzecz podatnika zwolnionego z VAT na podsta-
wie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub rolnika 
ryczałtowego.

W przypadku gdy:
■ nabywcą złomu jest podatnik, u którego cała sprzedaż 

jest objęta zwolnieniem z VAT na podstawie art. 113 
ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT,

■ dostawcą złomu jest podatnik VAT czynny,
■ przedmiotem dostawy jest złom wymieniony w załączni-

ku nr 11 do ustawy o VAT
– nabywca w odniesieniu do tej transakcji staje się po-
datnikiem VAT zobowiązanym do rozliczenia VAT należ-
nego.

Jest tak, pomimo że będąc zwolnionym od podatku, 
podatnik ten nie składa „zwykłych” deklaracji VAT (jak 
np.VAT-7 lub VAT-7K). Transakcję nabycia złomu, dla 
której podatnik zwolniony z VAT występuje jako podat-
nik zobowiązany do rozliczenia VAT należnego, należy 
wykazać w deklaracji podatkowej VAT-9M składanej 
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym – w odniesieniu do nabytych towarów 
– powstał obowiązek podatkowy (art. 99 ust. 9 ustawy 
o VAT). W deklaracji tej podatnik wykazuje podstawę 
opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego z tytu-
łu dostawy złomu, dla której nabywca ten jest podatni-
kiem. U podatnika VAT zwolnionego podatek należny 
nie przekształci się w podatek naliczony. Wobec tego 
z deklaracji VAT-9M wynika jedynie kwota VAT do za-
płaty (nie występuje natomiast kwota podatku naliczo-
nego). Transakcja ta nie powoduje utraty statusu podat-
nika VAT zwolnionego. Nabywca ten nie musi też 
rejestrować się jako podatnik VAT czynny.

PRZYKŁAD

Podatnik zwolniony z VAT ze względu na obroty na 
podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nabył od po-
datnika VAT czynnego złom na kwotę 5000 zł (bez 
VAT). Dostawa nastąpiła 27 czerwca br.
Nabywca 10 lipca br. otrzymał fakturę uproszczoną 
(bez stawki VAT i kwoty VAT) wystawioną przez do-
stawcę 8 lipca br. Faktura ta zawierała wyrazy „od-
wrotne obciążenie”. Dostarczony towar podlega opo-
datkowaniu według stawki 23%.
U nabywcy obowiązek podatkowy w odniesieniu do 
tej czynności powstał 27 czerwca br. (data dostawy 
towarów). Transakcję tę nabywca powinien wykazać 
w deklaracji VAT-9M(3) składanej za czerwiec 2014 r. 
w terminie do 25 lipca 2014 r., wskazując:
■  w poz. 14 jako podstawę opodatkowania kwotę 

5000 zł,
■  w poz. 15 jako podatek należny kwotę 1150 zł 

(5000 zł × 23%).
Kwotę podatku należnego podatnik ten powinien 
przekazać na rachunek bankowy właściwego urzędu 
skarbowego w terminie do 25 lipca 2014 r.

Ten sam sposób rozliczenia podatku ma zastosowanie do 
nabywcy, którym jest rolnik ryczałtowy. W przypadku gdy 
dostawy złomu wymienionego w załączniku nr 11 do usta-
wy o VAT dokonuje czynny podatnik VAT, to nie rozlicza on 
podatku należnego od tej sprzedaży, jeśli nabywcą złomu 
jest rolnik ryczałtowy. Podatnik dokonujący sprzedaży na 
rzecz rolnika ryczałtowego powinien taką sprzedaż zaewi-
dencjonować w kasie fiskalnej (jeśli ma taki obowiązek) 
oraz dodatkowo wystawić fakturę uproszczoną bez stawki 
i kwoty podatku. Na fakturze tej musi się znaleźć oznacze-
nie „odwrotne obciążenie”.

Dla tej transakcji to rolnik ryczałtowy występuje jako po-
datnik zobowiązany do rozliczenia podatku należnego. 
Rolnik ryczałtowy otrzymujący fakturę z oznaczeniem „od-
wrotne obciążenie” jest zobowiązany – tak samo jak podat-
nik zwolniony z VAT ze względu na obroty – do złożenia 
deklaracji VAT-9M, w której wykazuje podstawę opodatko-
wania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów, dla 
której podatnikiem jest nabywca.

Wzór zapisu w deklaracji VAT-9M(3)

Wszystkie kwoty wykazuje si  w pe nych z otych. Podstawa opodatkowania w z Podatek nale ny w z

 C. ROZLICZENIE PODATKU NALE NEGO

 Import us ug  10.  11.

w tym nabycie od podatników podatku od warto ci  12.  13.
dodanej us ug, do których stosuje si  art.28b ustawy

 Dostawa towarów oraz wiadczenie us ug, dla których  14.  15.
 podatnikiem jest nabywca (wype nia nabywca)

5000 1150

podatkowania w z

5000

Cena zakupu 
„złomu”

odatek nale ny w z

1150

Cena zakupu 
„złomu” x 23%
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W jaki sposób nabywca rozlicza 
VAT należny i naliczony w ewidencji 
i deklaracji VAT, gdy otrzyma fakturę 
z „odwrotnym obciążeniem”

Nabywca złomu, który otrzymał fakturę z „odwrotnym 
obciążeniem”, ma obowiązek rozliczenia VAT od tej trans-
akcji według stawki właściwej dla danego towaru. Rozli-
czenie to polega na naliczeniu podatku należnego, który 
przekształca się w podatek naliczony podlegający odlicze-
niu, jeśli zakup złomu jest związany z czynnościami opo-
datkowanymi podatnika.

Od 2014 r. sposób dokumentowania rozliczenia VAT, 
m.in. od dostawy towarów wymienionych w załączniku 
nr 11 do ustawy o VAT, dla której podatnikiem jest nabyw-
ca, ustawodawca pozostawił całkowicie w sferze decyzji 
podatnika. Nabywca nie został zobowiązany do rozliczenia 
nabycia na konkretnym dokumencie. W rezultacie podsta-
wę udokumentowania rozliczenia VAT (należnego i nali-
czonego) z tytułu dostawy złomu opodatkowanej w ra-
mach „odwrotnego obciążenia” może stanowić dokument 
źródłowy, czyli faktura uproszczona otrzymana od dostaw-
cy złomu. Na niej podatnik (nabywca) może dokonać obli-

czeń związanych z ustaleniem podstawy opodatkowania 
i kwoty VAT. Podstawę tę może też stanowić dodatkowo 
wystawiony przez podatnika dokument księgowy o cha-
rakterze wewnętrznym. To podatnik (nabywca) decyduje 
o sposobie udokumentowania tego rozliczenia.

Ustaloną przez podatnika:
■ podstawę opodatkowania wraz z kwotą podatku należ-

nego ujmuje się w ewidencji sprzedaży VAT sporządza-
nej za okres powstania obowiązku podatkowego,

■ wartość zakupu złomu wraz z kwotą podatku naliczone-
go podlegającą odliczeniu ujmuje się w ewidencji zaku-
pu VAT sporządzanej za okres, w którym powstał obo-
wiązek podatkowy w VAT należnym (lub ewentualnie za 
jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych).
Dane wynikające z tych ewidencji należy następnie 

przenieść do deklaracji VAT. Dostawę złomu, dla której 
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikiem 
jest jego nabywca, ujmuje się w deklaracji VAT dwukrot-
nie, tj. jako:
1)  czynność powodującą obowiązek naliczenia podatku 

należnego (w części C „Rozliczenie podatku należne-
go”, wiersz: „Dostawa towarów oraz świadczenie usług, 
dla których podatnikiem jest nabywca”, poz. 31 i 32 de-
klaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D),

Wzór zapisu w deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

 25.

 27.

 29.

 31.

  ustawy

 12. Dostawa towarów oraz wiadczenie us ug, dla których  32.
   podatnikiem jest nabywca (poz.32 wype nia tylko nabywca)

 13. Kwota podatku nale nego od towarów i us ug obj tych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5  33.

 11a. w tym nabycie od podatników podatku od warto ci  30.
dodanej us ug, do których stosuje si  art.28b ustawy

 10. Import towarów podlegaj cy rozliczeniu zgodnie z art.33a  26.
  ustawy

 11. Import us ug  28.

2)  zakup uprawniający do odliczenia podatku nali-
czonego (w części D „Rozliczenie podatku naliczo-
nego”, wiersz: „Nabycie towarów i usług pozosta-
łych”, poz. 41 i 42 deklaracji VAT-7, VAT-7K 

i VAT-7D; jeżeli nabyty towar stanowi środek trwa-
ły lub zwiększa wartość początkową środka trwałe-
go, zakup ten należy wykazać w poz. 39 i 40 dekla-
racji).

Wzór zapisu w deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

 D.2. NABYCIE TOWARÓW I US UG ORAZ PODATEK NALICZONYZ UWZGL DNIENIEM KOREKT

D 3 PODATEK NALICZONY DO ODLICZENIA ( )

 trwa ych

 Nabycie towarów i us ug pozosta ych  41.  42.

 D.2. NABYCIE TOWARÓW I US UG ORAZ PODATEK NALICZONYZUWZGL DNIENIEM KOREKT
Warto  netto w z Podatek naliczony w z

 Nabycie towarów i us ug zaliczanych u podatnika do rodków  39.  40.

 Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia 45.

 D.3. PODATEK NALICZONY – DO ODLICZENIA (w z )
 Korekta podatku naliczonego od nabycia rodków trwa ych  43.

 Korekta podatku naliczonego od pozosta ych naby  44.

 Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia 45.

 Nale y wpisa  sum  kwot z poz.37, 38, 40, 42, 43 i 44.

Podstawa opodatkowania,
czyli cena nabycia „złomu”

.

.

.

.
Cena nabycia „złomu” 

x 23%

Cena nabycia „złomu” 

 42.

 43.

 44.

Podatek należny 
od nabycia „złomu” 

do odliczenia
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Jak księgować fakturę oznaczoną 
jako „odwrotne obciążenie”

Nabywca będący podatnikiem dla dostawy złomu wy-
mienionego w załączniku nr 11 do ustawy o VAT na pod-

stawie otrzymanej faktury ujmuje w księgach rachunko-

wych zobowiązanie wobec dostawcy. Na fakturze tej 

może również obliczyć kwotę podatku należnego (i nali-

czonego).

PRZYKŁAD

23 czerwca 2014 r. jednostka nabyła towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT („złom”) za kwotę 
20 000 zł. Transakcję potwierdza otrzymana faktura uproszczona wystawiona przez sprzedawcę w dniu dostawy, 
która zawiera oznaczenie „odwrotne obciążenie”. Dostawa złomu spełnia wszystkie warunki niezbędne do opodat-
kowania według mechanizmu odwrotnego obciążenia. Towary podlegają opodatkowaniu według stawki podstawo-
wej – 23% i będą wykorzystywane przez nabywcę wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT.
1. Towary przyjęto do magazynu.
2.  Jednostka na fakturze zakupu otrzymanej od dostawcy ustaliła podatek należny w kwocie 4600 zł (20 000 zł × 

× 23%). Podatek naliczony podlegający odliczeniu stanowi kwotę 4600 zł.
3.  Jednostka dokonała zapłaty za zakupiony towar, regulując swoje zobowiązanie za pośrednictwem rachunku ban-

kowego.

Ewidencja zdarzeń związanych z otrzymaniem faktury uproszczonej, która potwierdza zakup złomu, może przebie-
gać następująco:
1. PZ – przyjęcie towarów do magazynu

Wn konto 330 „Towary”  20 000 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  20 000 zł

2. Faktura uproszczona – zakup złomu i rozliczenie VAT od transakcji
a) wartość złomu w cenie zakupu
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  20 000 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  20 000 zł
b) podatek należny (20 000 zł × 23%)
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  4600 zł
Ma konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”  4600 zł
c) podatek naliczony podlegający odliczeniu
Wn konto 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie”  4600 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  4600 zł

3. WB – uregulowanie zobowiązania z tytułu zakupu złomu
Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  20 000 zł
Ma konto 130 „Bieżący rachunek bankowy”  20 000 zł

130 – Bieżący rachunek bankowy 202 – Rozrachunki z dostawcami
221 – Podatek naliczony i jego 

rozliczenie

Sp.) 50 000,00 20 000,00 (3 3) 20 000,00 20 000,00 (2a 2c) 4600,00

222 – Rozrachunki z urzędem 
skarbowym z tytułu VAT należnego 300 – Rozliczenie zakupu 330 – Towary

4600,00 (2b 2a) 20 000,00 20 000,00 (1 1) 20 000,00

2b) 4600,00 4600,00 (2c

Jakie są skutki nieprawidłowego 
rozliczenia VAT przez sprzedawcę 
i nabywcę

W przypadku gdy dostawa towarów spełnia warunki do 
opodatkowania przez nabywcę w ramach „odwrotnego ob-

ciążenia”, a pomimo to dostawca wystawił „zwykłą” faktu-
rę z wykazaną kwotą VAT:
■ dostawca jest zobowiązany do zapłaty podatku wykazane-

go na fakturze, pomimo że opodatkowanie przez niego do-
stawy towarów nie jest zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami VAT (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT),
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■ nabywca nie ma prawa do odliczenia kwoty VAT, która 
została wykazana na nieprawidłowo wystawionej faktu-
rze (art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT).
W przypadku opodatkowania transakcji przez dostaw-

cę – w sytuacji gdy obowiązek ten spoczywa na nabywcy 
– sprzedawca, który wystawił fakturę z wykazaną kwotą 
podatku, ma obowiązek jego zapłaty. I to niezależnie od 
powodu wystawienia faktury z nieprawidłowo wykaza-
ną kwotą podatku. Dostawca ma jednak prawo skorygo-
wać błędnie wykazaną kwotę podatku poprzez wysta-
wienie faktury korygującej.

Konsekwencje wykazania na fakturze kwoty podatku, 
gdy podatek od transakcji jest rozliczany w systemie 
„odwrotnego obciążenia”, dotyczą również nabywcy. 
W tej sytuacji jest on pozbawiony prawa do odliczenia 
wykazanej na fakturze kwoty podatku. Jak wynika 
z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, podstawy do odli-
czenia podatku naliczonego nie stanowią wystawione 
faktury, w których została wykazana kwota podatku 
w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których 
nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części 
dotyczącej tych czynności.

Jak ma postąpić nabywca, 
gdy sprzedawca wystawił 
fakturę „zwykłą” zamiast 
faktury „odwrotne obciążenie”

Nabywca, który otrzymał fakturę z wykazaną kwotą 
podatku i w rezultacie zapłacił (lub jest zobowiązany za-
płacić) dostawcy cenę obejmującą niesłusznie wykazany 
VAT, jest pozbawiony prawa do jego odliczenia (art. 88 
ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT).

Ponadto błędne postępowanie sprzedawcy nie wyklu-
cza obowiązku opodatkowania dostawy przez nabywcę 
na zasadzie „odwrotnego obciążenia” (w przypadku 
spełnienia wszystkich warunków określonych w art. 17 
ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). Nabywca powinien więc obli-
czyć kwotę podatku należnego od tej transakcji i wyka-
zać ją w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w któ-
rym w odniesieniu do tej czynności wystąpił obowiązek 
podatkowy. Należy przy tym zwrócić uwagę na sposób 
ustalenia przez nabywcę podstawy opodatkowania. 
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opo-
datkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą do-
konujący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać 
z tytułu sprzedaży od nabywcy. W takim przypadku wy-
kazany przez sprzedawcę VAT stanowi element zapłaty 
za dostawę złomu. Dlatego nabywca za podstawę opo-
datkowania powinien przyjąć wartość złomu wraz z do-
liczoną kwotą zapłaty, która stanowi równowartość VAT 
(nie jest to kwota VAT należnego na podstawie obowią-
zujących przepisów ustawy). Oznacza to, że nabywca 
powinien ustalić kwotę podatku należnego od podstawy 
opodatkowania odpowiadającej wartości brutto, która 
wynika z faktury otrzymanej od dostawcy (obejmującej 

błędnie wykazaną przez sprzedawcę kwotę VAT). Jeśli 
sprzedawca skoryguje swój błąd i wystawi fakturę kory-
gującą kwotę VAT, to nabywca również powinien skory-
gować rozliczenie VAT od transakcji dostawy złomu, dla 
której jest podatnikiem, przez odpowiednie zmniejsze-
nie podstawy opodatkowania.

Kwota podatku należnego – naliczona od podstawy 
opodatkowania ustalonej w opisany sposób – stanowi 
kwotę podatku naliczonego, jeżeli zakup jest związany 
z działalnością opodatkowaną nabywcy i nabywca ten 
uwzględnił kwotę podatku należnego od transakcji za-
kupu złomu w deklaracji VAT.

PRZYKŁAD

Firmy ALFA i BETA są czynnymi podatnikami VAT. 
Firma ALFA 22 maja 2014 r. nabyła od firmy BETA 
„złom”, wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy 
o VAT, za kwotę 10 000 zł (bez VAT). W tym samym 
dniu dostawca udokumentował transakcję zwykłą 
fakturą na kwotę 12 300 zł (wartość netto + VAT = 
= 10 000 zł + 2300 zł), choć powinien potwierdzić 
dostawę fakturą uproszczoną oznaczoną wyrazami 
„odwrotne obciążenie”, która nie zawiera VAT.
1.  Firma ALFA, która otrzymała fakturę 23 maja 

2014 r., nie ma prawa do odliczenia VAT wyka-
zanego na fakturze w kwocie 2300 zł. Nie ujęła 
tej faktury w ewidencji zakupu VAT.

2.  Firma ALFA, jako nabywca będący dla tej trans-
akcji podatnikiem, naliczyła podatek należny 
w kwocie 2829 zł (12 300 zł × 23%) i wykazała 
go w ewidencji sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 
za maj 2014 r. Ponieważ zakup złomu jest zwią-
zany z czynnościami opodatkowanymi, w tej sa-
mej deklaracji podatkowej firma ALFA wykazała 
podatek naliczony w kwocie 2829 zł.

3.  3 lipca 2014 r. sprzedawca (firma BETA) wysta-
wił fakturę korygującą błędnie wykazany poda-
tek, którą nabywca otrzymał w tym samym 
dniu. Z korekty wynika zmniejszenie VAT 
o kwotę 2300 zł. Wobec tego podstawę opodat-
kowania z tytułu dostawy złomu, dla której 
podatnikiem jest nabywca, stanowi kwota 
10 000 zł, a nie 12 300 zł. Podatnik powinien 
skorygować podstawę opodatkowania o kwotę 
2300 zł i zmniejszyć podatek należny i naliczo-
ny o kwotę 529 zł (2300 zł × 23%).

Według tego samego schematu nabywca powinien po-
stępować, gdy sprzedawca dokonujący dostawy złomu 
wraz z dodatkowymi usługami (np. usługą cięcia złomu 
lub jego transportu) zafakturuje dostawę złomu fakturą 
uproszczoną, a świadczenie usług udokumentuje „zwy-
kłą” fakturą, w której wykaże kwoty VAT. Obowiązkiem 
nabywcy jest prawidłowe ustalenie podstawy opodatko-
wania dla świadczenia kompleksowego obejmującego 
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dostawę złomu wraz ze świadczeniami dodatkowymi. 
W takim przypadku za podstawę opodatkowania przyj-
muje on wartość dostawy złomu (bez VAT) oraz wartość 
usług wraz z błędnie naliczonym przez dostawcę VAT. 
Od tak ustalonej podstawy opodatkowania nalicza on 
podatek należny (i naliczony). Po otrzymaniu od sprze-
dawcy faktury korygującej błędnie wykazany VAT od 
usługi cięcia i transportu nabywca zmniejsza podstawę 
opodatkowania o kwotę skorygowanego podatku. W re-
zultacie odpowiedniemu zmniejszeniu ulega podatek 
należny i naliczony.

Kiedy nabywca 
powinien rozliczyć korektę faktury 
zmniejszającej sprzedaż
 z „odwrotnym obciążeniem”

W obrocie złomem, podobnie jak w przypadku każdej 
innej transakcji, czasem występuje konieczność skorygo-
wania sprzedaży wykazanej na fakturze pierwotnej. 
Może to wynikać przykładowo ze zwrotu towaru lub za-
wyżenia ceny towaru. W takich okolicznościach sprze-
dawca wystawia fakturę korygującą in minus. Dotyczy to 
również faktury uproszczonej, która potwierdza dosta-
wę złomu, dla której podatnikiem jest nabywca. W przy-
padku zwrotu towaru lub stwierdzenia pomyłki w cenie 
towaru dostawca wystawia korektę do pierwotnie spo-
rządzonej faktury uproszczonej. Jeżeli faktura korygują-
ca otrzymana przez nabywcę wpływa na zmianę podsta-
wy opodatkowania lub kwoty podatku należnego 
(i podatku naliczonego) z tytułu dostawy złomu rozli-
czanej w ramach „odwrotnego obciążenia”, to nabywca 
skutki tej zmiany powinien uwzględnić w ewidencji VAT 
i sporządzanej na jej podstawie deklaracji VAT. Istotne 
jest, w jakim okresie rozliczeniowym nabywca powinien 
rozliczyć tę korektę i obniżyć podstawę opodatkowania 
oraz VAT należny i naliczony.

W ustawie o VAT na terminy obniżenia kwoty podatku 
należnego oraz kwoty podatku naliczonego wskazują 
odpowiednio art. 29a ust. 13 i art. 86 ust. 19a tej ustawy. 
Żaden z tych przepisów nie dotyczy jednak faktury 
uproszczonej. Artykuł 29a ust. 13 ustawy o VAT dotyczy 
obniżenia podstawy opodatkowania na skutek wysta-
wienia faktury korygującej in minus do faktury z wyka-
zanym podatkiem, a faktura wystawiona w ramach „od-
wrotnego obciążenia” nie zawiera przecież kwoty 
podatku. Tym samym faktura uproszczona potwierdza-
jąca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca, nie 
może być uznana za fakturę, o której mowa w art. 29a 
ust. 13 ustawy o VAT. Wyklucza to również bezpośrednie 
zastosowanie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Z tego ostat-
niego przepisu wynika, że jeśli nabywca towaru otrzy-
mał fakturę korygującą, o której mowa m.in. w art. 29a 
ust. 13 ustawy o VAT, to jest on obowiązany do zmniej-
szenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za 
okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

Problem z rozliczeniem faktury korygującej in minus 
wystawionej do sprzedaży, od której podatek ustala na-
bywca, polega więc na tym, że przepisy o VAT nie precy-
zują, za który okres rozliczeniowy nabywca powinien 
rozliczyć skutki tej korekty zarówno w zakresie podatku 
należnego, jak i naliczonego. W rezultacie przyjmuje 
się, że termin rozliczenia korekty zależy od okoliczności, 
które spowodowały wystawienie faktury korygującej 
sprzedaż opodatkowaną w ramach „odwrotnego obcią-
żenia”. Jeżeli obniżenie podstawy opodatkowania i kwo-
ty VAT jest spowodowane:
■ zwrotem towarów, to korektę podatku należnego i na-

liczonego należy uwzględnić w rozliczeniu za okres, 
w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą wy-
stawioną przez dostawcę złomu,

■ błędem dotyczącym np. zaniżenia ceny towarów, to 
korektę podatku należnego i naliczonego należy 
uwzględnić w rozliczeniu za okres, w którym wystąpił 
obowiązek rozliczenia faktury pierwotnej.

PRZYKŁAD

20 maja 2014 r. firma „X” nabyła od firmy „Y” 
„złom”, wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy 
o VAT, za kwotę 30 000 zł (bez VAT). Obie strony 
transakcji są czynnymi podatnikami VAT. Transak-
cja została udokumentowana fakturą uproszczoną 
wystawioną przez firmę „Y” w tym samym dniu. 
Faktura zawiera oznaczenie „odwrotne obciąże-
nie”. Obowiązek podatkowy dla dostawy złomu po-
wstał 20 maja 2014 r.
Zakup złomu jest związany wyłącznie z czynnoś-
ciami opodatkowanymi wykonywanymi przez fir-
mę „X”. Z tytułu tej transakcji firma „X” wykazała 
podatek należny i naliczony w kwocie 6900 zł 
(30 000 zł × 23%) w deklaracji VAT-7 za maj 2014 r.
W lipcu br. dostawca wystawił fakturę korygującą 
sprzedaż, co wynikało z błędu w postaci zaniżenia 
ceny sprzedaży wykazanej na fakturze pierwotnej. 
Kwota zmniejszenia podstawy opodatkowania wy-
niosła 4000 zł. Skutki korekty w postaci zmniej-
szenia podstawy opodatkowania i VAT firma „X” 
uwzględniła w deklaracji VAT-7 za maj 2014 r. 
W deklaracji korygującej nabywca zmniejszył 
podatek należny i naliczony o kwotę 920 zł 
(4000 zł  × 23%).

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 17 ust. 1 pkt 7 i ust. 2, art. 19a ust. 1 i 8, art. 29a 

ust. 1 i 13, art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 86, art. 88 ust. 3a 
pkt 7, art. 99 ust. 9, art. 103 ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18 
i ust. 4 pkt 1, art. 106j ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1, art. 111 
ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 312). 
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WESZŁY W ŻYCIE
24 sierpnia 2014 r. 
PRAWO DROGOWE
Ustawa z  26 czerwca 2014 r. 
o zmianie ustawy o kierujących 
pojazdami 

Nowelizacja wprowadza szeroko 
dyskutowane uprawnienie do kiero-
wania motocyklami przez osoby dys-
ponujące prawem jazdy kat. B. Obec-
nie uprawnia ono do kierowania 
motocyklem o pojemności skokowej 
silnika nieprzekraczającej 125 cm3, 
mocy nieprzekraczającej 11 kW i sto-
sunku mocy do masy własnej nieprze-
kraczającym 0,1 kW/kg, pod warun-
kiem że osoba posiada prawo jazdy 
kategorii B od co najmniej 3 lat. 
W art. 10 ust. 1 ustawy ustalono, że 
prawo jazdy jest wydawane przez sta-
rostę, w drodze decyzji administracyj-
nej, na wniosek osoby zainteresowa-
nej, za opłatą oraz po uiszczeniu 
opłaty ewidencyjnej. 

Zmiany dotyczą również egzami-
nów na prawo jazdy. Ustalono, że 
część teoretyczna egzaminu państwo-
wego jest przeprowadzana:
■ z wykorzystaniem systemu telein-

formatycznego oraz
■ przy użyciu pytań egzaminacyjnych 

składających się ze scenariuszy, wi-
zualizacji i opisów zatwierdzonych 
przez ministra właściwego do 
spraw transportu.
Pytania egzaminacyjne oraz wcho-

dzące w ich skład scenariusze, wizuali-
zacje i opisy zatwierdzone przez mini-
stra właściwego do spraw transportu 
oraz pytania zawarte w teście egzami-
nacyjnym stanowią informację pub-
liczną, co oznacza, że każdy może wy-
stąpić z żądaniem przesłania 
stosownych informacji dotyczących 
pytań i ich bazy. Warunkiem przystą-
pienia do części praktycznej egzaminu 
jest zaliczenie części teoretycznej. Na 
wniosek osoby, która uzyskała nega-
tywny wynik z części teoretycznej eg-
zaminu państwowego, podmiot orga-
nizujący egzamin udostępnia tej osobie 
do wglądu pytania egzaminacyjne 
wraz z informacją o brzmieniu odpo-
wiedzi prawidłowych. Praktyczna 

część egzaminu w zakresie prawa jaz-
dy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E 
na wniosek i koszt osoby egzaminowa-
nej jest prowadzona wskazanym pojaz-
dem ośrodka szkolenia kierowców, 
który prowadził szkolenie tej osoby.

Zmiany dotyczą wreszcie postępo-
wania z osobami, którym zatrzymano 
dokument w przypadku uzasadnione-
go podejrzenia, że znajduje się w sta-
nie nietrzeźwości lub w stanie po uży-
ciu alkoholu albo środka działającego 
podobnie do alkoholu. Ustalono, że 
uprawnienia do kierowania pojazdami 
ulegają zawieszeniu na okres od dnia 
zatrzymania dokumentu przez upraw-
niony organ do dnia wydania postano-
wienia o zatrzymaniu prawa jazdy. 
Modyfikacji uległy ponadto przepisy 
dotyczące kierowania na badanie le-
karskie i psychologiczne takich osób. 
Będą one musiały poddać się badaniu 
w terminie miesiąca od dnia doręcze-
nia decyzji o skierowaniu na badanie, 
a w terminie 3 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o skierowaniu na bada-
nie przedstawić staroście odpowied-
nie orzeczenie lekarskie lub psycho-
logiczne. Do  3 stycznia 2016 r. skiero-
wanie na badanie lekarskie i badanie 
psychologiczne w przypadku kierowa-
nia pojazdem w stanie nietrzeźwości, 
w stanie po użyciu alkoholu lub środ-
ka działającego podobnie do alkoholu 
następuje na podstawie odpisu wyro-
ku przesłanego przez sąd. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 970

31 sierpnia 2014 r. 
PRAWO DROGOWE
Ustawa z  26 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym

Na mocy nowelizacji ustalono, że 
pieszy poruszający się po drodze po 
zmierzchu poza obszarem zabudowa-
nym jest zobowiązany używać elemen-
tów odblaskowych w sposób widoczny 
dla innych uczestników ruchu, chyba 
że porusza się po drodze przeznaczo-
nej wyłącznie dla pieszych lub po 
chodniku. Powyższy wymóg nie doty-
czy strefy zamieszkania. W strefie tej 

pieszy korzysta z całej szerokości drogi 
i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Dz.U. z 2013 r. poz. 991 

1 września 2014 r. 
PODATKI
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 2 lipca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zeznania podatko-
wego składanego przez podat-
ników podatku od spadków 
i darowizn

Ustalono nowy wzór zeznania SD-3 
wraz z załącznikiem SD-3/A. Do cza-
su wyczerpania nakładu, jednak nie 
dłużej niż do  30 czerwca 2015 r., 
może być stosowany wzór zeznania 
podatkowego o nabyciu rzeczy lub 
praw majątkowych w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia. 
Nie dotyczy to sytuacji, gdy zeznania 
podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw 
majątkowych są składane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.
Dz.U. z 2014 r. poz. 939

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z  2 lipca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu pobierania 
i zwrotu podatku od czynności 
cywilnoprawnych

W rozporządzeniu Ministra Finan-
sów z  16 grudnia 2008 r. w sprawie 
sposobu pobierania i zwrotu podatku 
od czynności cywilnoprawnych § 3 
w ust. 1 pkt 5 otrzymał brzmienie: 
„5) podpis podatnika i osób reprezen-
tujących podatnika”. Dotychczasowe 
brzmienie wymagało złożenia oświad-
czenia i podpisu podatnika i osób go 
reprezentujących – nowelizacja znio-
sła obowiązek składania oświadcze-
nia. Ustalono ponadto zmieniony 
wzór deklaracji PCC-3 i PCC-2. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 940

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

ROZLICZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku banko-
wego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
■  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
■  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych 

na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować płatności za pośrednictwem rachunku 
w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Miesiąc Kurs średni euro wg NBP Równowartość 15 000 euro
Podstawa prawna

tabela NPB nr

Sierpień 2014 r. 4,1640 62 460 zł 147/A/NBP/2014

Lipiec 2014 r. 4,1609 62 413,5 zł 124/A/NBP/2014

Czerwiec 2014 r. 4,1420 62 130 zł 104/A/NBP/2014

Maj 2014 r. 4,1994 62 991 zł 083/A/NBP/2014

Kwiecień 2014 r. 4,1713 62 569,5 zł 062/A/NBP/2014

Marzec 2014 r. 4,1602 62 403 zł 041/A/NBP/2014

Luty 2014 r. 4,2368 63 547,5 zł 021/A/NBP/2014

Styczeń 2014 r. 4,1472 62 208 zł 251/A/NBP/2013

Podstawa prawna:
■  ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650).

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:
1)  do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powo-

du likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepi-
sów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku 
służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co naj-
mniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna oraz posiada okres 
uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet 
i 25 lat dla mężczyzn, lub

2)  do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym była zatrudniona 
przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat 
– kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający 
do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 
mężczyzn, lub

3)  do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres 
nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i za ten okres opłaci-
ła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upad-
łości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna 
i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 
20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4)  zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 
30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy 
pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, 
w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobie-
ta i 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury 
wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5)  do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, w którym była 
zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres 
uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet 
i 40 lat dla mężczyzn, lub

6)  do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pra-
codawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudnio-
na lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 
6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący 
co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Od 1 marca 2014 r. kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 
991,39 zł miesięcznie. W przypadku osób, o których mowa w pkt 4, 
świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

Podstawa prawna: 
■  ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

(t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 170; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

KWOTY PRZYCHODU DLA ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

Rodzaj kwoty Wysokość

Dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 r. 
ogłoszonego do celów emerytalnych

912,60 zł

Graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 r. ogło-
szonego do celów emerytalnych

2555,10 zł

Roczna dopuszczalna kwota przychodu 10 951,20 zł

Roczna graniczna kwota przychodu 30 661,20 zł
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Podstawa prawna:
■  ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 170; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz.598), 
■  komunikat Prezesa ZUS z 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej 

kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 
przedemerytalnych (M.P. poz. 159).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres
Podstawa wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne
Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne
19,52%

Rentowe
8%

Chorobowe
2,45%

Od 1.01.2014 r. 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności 
od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2012 r. od 0,67% do 3,86%.
Podstawa prawna:
■  ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 
■  ustawa z  30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 

poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

SKŁADKA PODSTAWOWA NA PRACOWNICZY PROGRAM EME-
RYTALNY
Składkę podstawową finansuje pracodawca.
Kwota wpłacanej składki podstawowej nie może przekroczyć 7% wyna-
grodzenia uczestnika.
Wysokość składki podstawowej ustala się:
1)  procentowo od wynagrodzenia albo
2)  w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników albo
3)  procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej 

wysokości tej składki.
W przypadku określonym w punkcie 1 i 3 wysokość składki podstawowej 
jest ustalana od wynagrodzenia w jednakowym procencie dla wszystkich 
uczestników.
Składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia stanowiące-
go podstawę ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia spo-
łeczne.

Podstawa prawna: 
■  ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytal-

nych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 710).

SKŁADKA DODATKOWA NA PRACOWNICZY PROGRAM EMERY-
TALNY
Składkę podstawową na pracowniczy program emerytalny finansuje pra-
codawca.
Uczestnik (pracownik lub inna osoba, która przystąpiła do programu) 
może jednak zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa 
tego nie zakazuje.
Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji.
Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego 
programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty od-
powiadającej czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wyna-
grodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określo-
nego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub 
w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. 
W przypadku gdy kwota ustalona w ten sposób będzie niższa od kwoty 
ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota 
z ubiegłego roku.
Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego 
programu w 2014 r. nie może przekroczyć 16 857,00 zł.
Ograniczenia wysokości wpłacanych składek dodatkowych nie stosuje 
się do środków wniesionych w ramach wypłaty transferowej.

Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatko-
waniu.

Podstawa prawna:
■  ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytal-

nych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 710), 
■  obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 listopada 

2013 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek 
dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu 
w roku 2014 (M.P. poz. 995).

WYSOKOŚĆ I OKRES PRZYSŁUGIWANIA ZASIŁKU CHOROBOWE-
GO PRZYZNAWANEGO OSOBOM PODLEGAJĄCYM UBEZPIECZE-
NIU CHOROBOWEMU
Okres zasiłkowy
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy 
z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn okreś-
lonych w art. 6 ust.2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa – nie dłużej jednak niż 
przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruź-
licą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej nie-
zdolności do pracy oraz okresy niemożności wykonywania pracy.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do 
pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa  między ustaniem 
poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekra-
czała 60 dni.
Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przy-
padającego w okresach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, ale 
przed nabyciem prawa do zasiłku.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy, w któ-
rych ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia. W tym czasie 
zasiłek chorobowy nie przysługuje.
Wysokość zasiłku
Podstawowa wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi 80% 
podstawy wymiaru zasiłku (wyliczanej z przeciętnego wynagrodzenia 
lub przychodu ubezpieczonego).
Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% 
podstawy wymiaru zasiłku. Jednakże miesięczny zasiłek chorobowy za 
okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku 
kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, 
wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
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Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasił-
ku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:
■  przypada w okresie ciąży;
■  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim prze-

widzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów 
oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

■  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie 
wyłączając dni wolnych od pracy.

Podstawa prawna: 
■  ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-

czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 159).

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE SŁUŻĄCE DO WYLICZENIA PODSTAWY EMERYTURY

Lp. Rok kalendarzowy
Wysokość (w zł)

Podstawa prawna
miesięcznie rocznie

1 2 3 4 5

1 1950 551,00 6612,00 M.P.1990.21.171

2 1951 599,00 7188,00 M.P.1990.21.171

3 1952 652,00 7824,00 M.P.1990.21.171

4 1953 920,00 11 040,00 M.P.1990.21.171

5 1954 975,00 11 700,00 M.P.1990.21.171

6 1955 1008,00 12 096,00 M.P.1990.21.171

7 1956 1118,00 13 416,00 M.P.1990.21.171

8 1957 1279,00 15 348,00 M.P.1990.21.171

9 1958 1348,00 16 176,00 M.P.1990.21.171

10 1959 1453,00 17 436,00 M.P.1990.21.171

11 1960 1560,00 18 720,00 M.P.1990.21.171

12 1961 1625,00 19 500,00 M.P.1990.21.171

13 1962 1680,00 20 160,00 M.P.1990.21.171

14 1963 1763,00 21 156,00 M.P.1990.21.171

15 1964 1816,00 21 792,00 M.P.1990.21.171

16 1965 1867,00 22 404,00 M.P.1990.21.171

17 1966 1934,00 23 208,00 M.P.1990.21.171

18 1967 2016,00 24 192,00 M.P.1990.21.171

19 1968 2106,00 25 272,00 M.P.1990.21.171

20 1969 2174,00 26 088,00 M.P.1990.21.171

21 1970 2235,00 26 820,00 M.P.1990.21.171

22 1971 2358,00 28 296,00 M.P.1990.21.171

23 1972 2509,00 30 108,00 M.P.1990.21.171

24 1973 2798,00 33 576,00 M.P.1990.21.171

25 1974 3185,00 38 220,00 M.P.1990.21.171

26 1975 3913,00 46 956,00 M.P.1990.21.171

27 1976 4281,00 51 372,00 M.P.1990.21.171

28 1977 4596,00 55 152,00 M.P.1990.21.171

29 1978 4887,00 58 644,00 M.P.1990.21.171

30 1979 5327,00 63 924,00 M.P.1990.21.171

31 1980 6040,00 72  480,00 M.P.1990.21.171

32 1981 7689,00 92 268,00 M.P.1990.21.171

33 1982 11 631,00 139 572,00 M.P.1990.21.171

34 1983 14 475,00 173 700,00 M.P.1990.21.171

35 1984 16 838,00 202 056,00 M.P.1990.21.171

36 1985 20 005,00 240 060,00 M.P.1990.21.171

37 1986 24 095,00 289 140,00 M.P.1990.21.171

38 1987 29 184,00 350 208,00 M.P.1990.21.171
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1 2 3 4 5

39 1988 53 090,00 637 080,00 M.P.1990.21.171

40 1989 206 758,00 2 481 096,00 M.P.1990.21.171

41 1990 1 029 637,00 12 355 644,00 M.P.1990.21.171

42 1991 1 770 000,00 21 240 000,00 M.P.1992.5.33

43 1992 2 935 000,00 35 220 000,00 M.P.1993.6.25

44 1993 3 995 000,00 47 940 000,00 M.P.1994.10.83

45 1994 5 328 000,00 63 936 000,00 M.P.1995.7.107

46 1995 702,62 8431,44 M.P.1996.11.134

47 1996 873,00 10 476,00 M.P.1997.9.72

48 1997 1061,93 12 743,16 M.P.1998.5.93

49 1998 1239,49 14 873,88 M.P.1999.5.63

50 1999 1706,74 20 480,88 M.P.2000.5.120

51 2000 1923,81 23 085,72 M.P.2001.6.108

52 2001 2061,85 24 742,20 M.P.2002.8.156

53 2002 2133,21 25 598,52 M.P.2003.9.136

54 2003 2201,47 26 417,64 M.P.2004.9.137

55 2004 2289.57 27 474,84 M.P.2005.10.205

56 2005 2380.29 28 563,48 M.P.2006.12.159

57 2006 2477,23 29 726,76 M.P.2007.12.125

58 2007 2691,03 32 292,36 M.P.2008.13.139

59 2008 2943,88 35 326,56 M.P.2009.9.112

60 2009 3102,96 37 235,52 M.P.2010.7.67

61 2010 3224,98 38 699,76 M.P.2011.11.120

62 2011 3399,52 40 794,24 M.P. z 2012 r. poz. 63

63 2012 3521,67 42 260,04 M.P. z 2013 r. poz. 89

64 2013 3650,06 43 800,72 M.P. z 2014 r. poz. 146

REFUNDACJE Z FUNDUSZU PRACY DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH BEZROBOTNYCH
Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 
w wysokości określonej w umowie

Maksymalnie 600% przeciętnego wynagrodzenia

Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnieniem 

skierowanego bezrobotnego

Wymagania:
– pracodawca zatrudniał skierowanego 
bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu 

pracy, przez co najmniej 12 miesięcy 
oraz

– po upływie 12 miesięcy zatrudnienia 
skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony

Maksymalnie 300%
minimalnego wynagrodzenia

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych:

Okres dokonywania refundacji

do 12 miesięcy do 18 miesięcy

Maksymalnie kwota zasiłku dla bezrobotnych obowiązująca 
w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na 

ubezpieczenia społeczne* od refundowanego wynagrodzenia

Maksymalnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek 
na ubezpieczenia społeczne* od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot 

obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc

*  Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe pod-
lega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.



Wskaźniki i stawki

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  33  (847)48 www.pgp.infor.pl

Zatrudnienie w ramach robót publicznych
Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na ryn-
ku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 miesięcy do 12 miesięcy do 6 miesięcy i maksymalnie na pół etatu

Maksymalnie kwota ustalona jako iloczyn licz-
by zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przecięt-
nego wynagrodzenia obowiązującego w ostat-
nim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego 
miesiąca i składek na ubezpieczenia społecz-
ne* od refundowanego wynagrodzenia

Maksymalnie kwota przeciętnego wynagro-
dzenia i składek na ubezpieczenia społecz-
ne* od refundowanego wynagrodzenia za 
każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja 
obejmuje koszty poniesione za co drugi mie-
siąc zatrudnienia

Maksymalnie kwota ustalona jako iloczyn licz-
by zatrudnionych bezrobotnych i połowy mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę obowią-
zującego w ostatnim dniu zatrudnienia 
każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze 
składką na ubezpieczenia społeczne* od re-
fundowanego wynagrodzenia

*  Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 14,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe pod-
lega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.

Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń

Okres obowiązywania
Wysokość przeciętnego 

wynagrodzenia
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

1.06.2014 – 31.08.2014 3895,31 zł

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku

831,10 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku

652,60 zł

1.03.2014 – 31.05.2014 3823,32 zł

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku

823,60 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku

646,70 zł

1.01.2014 – 28.02.2014 3651,72 zł

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku

823,60 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania 
prawa do zasiłku

646,70 zł

Podstawa prawna:
■  ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598). 

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
W 2014 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na zfśs jest kwota 2917,14 zł.

Podstawa naliczania Wysokość

Na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze 
– w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki – 5% 145,86 zł

w drugim roku nauki – 6% 175,03 zł

w trzecim roku nauki – 7% 204,20 zł

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% – do 43,75% podstawy wymiaru

1276,25 zł

Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów 
pracy, mogą zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki

182,32 zł

Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawo-
wego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnio-
ną osobę o 7,5%, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu 
dziecięcego

218,79 zł

Podstawa prawna:
■  ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645), 
■  obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w dru-

gim półroczu 2010 r. (M.P. nr 15, poz. 156). 
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WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 
25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w li-
kwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obni-
żony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami 
szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przeby-
wających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami nie-
pełnosprawnymi zatrudnionych:
1)  na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
2)  przebywających na urlopach wychowawczych;
3)  nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej 

albo służby zastępczej;
4)  będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;

5)  nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabili-
tacyjnego;

6)  przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udziele-
nia określają odrębne ustawy.

Wysokość wpłaty
Przekazywana kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodze-
nia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem 
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełno-
sprawnych.

Obliczeń dokonuje się według wzoru:
Kz = 40,65% × Pw × (Zo× 6% – Zn)
gdzie:
Kz – kwota zobowiązania,
Pw – przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale,
Zo – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat,
Zn – liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przelicze-
niu na pełny etat.

Okres obowiązywania Kwota przeciętnego wynagrodzenia Podstawa prawna

1.06.2014–31.08.2014 3895,31 zł Komunikat Prezesa GUS z 12 maja 2014 r.

1.03.2014–31.05.2014 3823,32 zł Komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2014 r.

1.01.2014–28.02.2014 3651,72 zł Komunikat Prezesa GUS z 13 listopada 2013 r.

UWAGA
Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia 
z wpłat na PFRON wynosi 2%.
W celu wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach należy zapoznać się z art. 21 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Podstawa prawna: 
■  ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721; 

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 877). 

ODPRAWA PIENIĘŻNA DLA ZWALNIANYCH Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

Okres zatrudnienia pracownika uprawniający 
do wypłaty odprawy pieniężnej u danego pracodawcy:

Wysokość odprawy pieniężnej

mniej niż 2 lata 1-miesięczne wynagrodzenie

2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat 2-miesięczne wynagrodzenie

ponad 8 lat 3-miesięczne wynagrodzenie

Obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej dotyczy tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Nie ma wyłączeń prawa 
do odprawy. Przysługuje ona każdemu pracownikowi objętemu zwolnieniem grupowym, niezależnie od tego czy ma inne źródło dochodu.

Podstawa prawna:
■  ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-

ków (Dz.U. nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654).

ODPRAWA EMERYTALNO-RENTOWA
Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, jeżeli zaistnieją łącznie 
dwie przesłanki:
■  pracownik spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności 

do pracy lub emerytury (odpowiedni wiek i wymagany okres ubezpie-
czenia),

■  stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę.
Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomie-
sięcznego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się według zasad przyję-
tych do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 
Pracownik, który otrzymał odprawę emerytalno-rentową, nie może po-
nownie nabyć do niej prawa.

Podstawa prawna: 
■ ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208). 

ODPRAWA POŚMIERTNA

Okres zatrudnienia pracownika 
u danego pracodawcy

 uprawniający do wypłaty 
odprawy pośmiertnej

Wysokość 
odprawy pośmiertnej

krócej niż 10 lat 1-miesięczne wynagrodzenie

od 10 do 15 lat 3-miesięczne wynagrodzenie

15 lat i więcej 6-miesięczne wynagrodzenie

Podstawa prawna: 
■  ustawa z  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 

nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208). 

Opracował Adam Malinowski
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  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 

faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 

akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 

pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 

współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 

świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 

Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 

od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014

Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto

  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



kalendarz książkowypublikacja książkowa

Tylko do 26 września br. 
za opłacenie rocznego abonamentu 
Poradnika Gazety Prawnej na 2015 rok 
prezenty do wyboru:

 * Niezależnie od liczby opłaconych abonamentów otrzymają Państwo jeden kalendarz.

PREZENT GWARANTOWANY*

odtwarzacz MP3 pendrive 8 GB

JUŻ DZIŚ odwiedź www.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
Oferta ważna tylko do 26 września 2014 r.



INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie dla Księgowych i Kadrowych

Zainstaluj bezpłatnie INFORorganizer
i odbierz prezent!

INFORorganizer to bezpłatne narzędzie zintegrowane z INFORFK  

Platformą Księgowych i Kadrowych.

Dzięki niemu na pulpicie Twojego komputera na bieżąco:

  monitorujesz aktualności,

  sprawdzasz zmiany w prawie,

  korzystasz z podręcznych narzędzi.

www.infororganizer.pl
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