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niczego nie przegapisz!
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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 9

Już 4 marca 2014 r. przeczytasz o prawie pracy
Pisemna forma 
wypowiedzenia

Wypowiedzenie złożone zarówno 
przez pracodawcę, jak i pracownika 
powinno nastąpić na piśmie. Treść 
wypowiedzenia można sporządzić 
w różny sposób, np. pismem ręcznym, 
maszynowym, wydrukiem kompute-
rowym, może to być zarówno orygi-
nał, jak i kopia czy faks. Istotne jest 
jednak, aby pod tak przygotowanym 
dokumentem figurował własnoręcz-
ny podpis składającego oświadczenie. 
Równorzędna jest przy tym postać 
elektroniczna opatrzona bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu. Nie może to 
natomiast być zwykły faks czy e-mail 
albo sms.

Sytuacja pracownika 
w okresie 
wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pra-
cownik powinien wykonywać swo-
je obowiązki tak jak dotychczas. 
Przysługują mu te same uprawnie-
nia – łącznie z uprawnieniem do 
wynagrodzenia w określonej wy-
sokości – co innym pracownikom. 
Jego sytuacja nie zależy od tego, 
kto wypowiedział umowę o pracę 
– pracodawca czy pracownik. Wy-

jątek dotyczy płatnych dni wolnych 
na poszukiwanie pracy, które przy-
sługują jedynie, gdy to pracodawca 
wypowiedział umowę i okres wy-
powiedzenia wynosi co najmniej 
2 tygodnie. Pracodawca powinien 
pamiętać o zasadzie równego prawa 
z tytułu jednakowego wypełniania 
takich samych obowiązków i o zaka-
zie dyskryminacji. Przykładowo nie 
jest dopuszczalna sytuacja przyzna-
nia pracownikom podwyżek z po-
minięciem pracownika tylko z tego 
powodu, że znajduje się w okresie 
wypowiedzenia. Dyskryminacją jest 
także pominięcie z takiego samego 
powodu pracownika przy typowaniu 
na szkolenia.

Skrócenie okresu 
wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy na 
czas nieokreślony można skrócić 
na mocy porozumienia stron albo 
jednostronną decyzją pracodawcy. 
Mimo że pracodawca i pracownik 
zawierają porozumienie, że umo-
wa o pracę rozwiąże się wcześniej, 
niż wynikałoby to z zastosowania 
właściwego okresu wypowiedzenia, 
ustalenie takie nie zmienia trybu 
rozwiązania umowy. Oznacza to, że 
zawarte porozumienie dotyczy wy-
łącznie skrócenia okresu wypowie-
dzenia i umowa o pracę rozwiązuje 

się za wypowiedzeniem. Skrócenie 
okresu wypowiedzenia jest możliwe 
zarówno wtedy, gdy umowę wypo-
wiada pracodawca, jak i wtedy, gdy 
wypowiada ją pracownik. W przepi-
sach nie wskazano, o ile maksymal-
nie strony mogą skrócić okres wypo-
wiedzenia. Wyjątkowo pracodawca 
ma prawo skrócić okres wypowie-
dzenia umowy na czas nieokreślony 
swoją decyzją, bez zgody pracowni-
ka, jeżeli wypowiedzenie następuje 
z powodu ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy albo z przy-
czyn niedotyczących pracowników.

Już wkrótce

Zasiłki i świadczenia dla pracowników
w pytaniach i odpowiedziach 
NR 10  11–17 marca 2014 r.

Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym
NR 11  18–24 marca 2014 r.

Problemy z VAT w praktyce 
NR 12  25–31 marca 2014 r.

W poprzednich numerach

Pracodawca przed sądem pracy
NR 5  4–10 lutego 2014 r.

Problemy kadrowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 6  11–17 lutego 2014 r.

Wszystko o ewidencji sprzedaży
NR 7 18–24 lutego 2014 r.
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Księgowania rozmaitych operacji gospodarczych potrafią przysporzyć 
w praktyce sporo problemów, zwłaszcza tam, gdzie ustawa o rachunko-
wości i przepisy wykonawcze są niejednoznaczne. Nie są to niestety od-
osobnione przypadki, ponieważ prawo rachunkowe w Polsce jest często 
zmieniane, a interpretacje urzędów skarbowych potrafią się między sobą 
znacząco różnić. Niekiedy dochodzi do tego, że dwa sąsiadujące ze sobą 
urzędy zajmują różne stanowiska w kwestiach, które są jasno uregulowa-
ne w przepisach. W przypadkach wątpliwych można zaryzykować i po-
stąpić według uznania, wystąpić o indywidualną interpretację (co bywa 
jednak długotrwałe) albo postarać się poszukać rozwiązania problemu 
wśród osób zawodowo zajmujących się księgowością. Nie ma bowiem nic 
bardziej przydatnego niż opinie osób, które poradziły sobie już z okre-
ślonym problemem. Temu ma właśnie służyć numer „Poradnika Gazety 
Prawnej”, który mają Państwo przed sobą. 

Zebraliśmy w nim odpowiedzi na najbardziej aktualne problemy kie-
rowane w formie pytań do redakcji. Omawiamy m.in. koszty upomnień, 
kwestie anulowania faktur, rozliczanie niedoborów i nadwyżek, dywi-
dendy, potrącenia z wynagrodzeń i szczegółowe problemy związane 
z księgowaniem przelewów bankowych. Zachęcamy do lektury. 

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Stan prawny na 25 lutego 2014 r.

PRACA ZBIOROWA

Problemy 
księgowe 
w pytaniach 
i odpowiedziach
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Jak ujmować koszty upomnienia 
w księgach rachunkowych jednostki
PYTANIE
Na jakim koncie zespołu 7 należy księgować koszty upo-
mnienia naliczone z tytułu prowadzenia egzekucji: nie-
należnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń od dłużnika 
alimentacyjnego należnych gminie wierzyciela?

ODPOWIEDŹ
Koszty upomnienia naliczone z tytułu prowadzenia 

egzekucji należy ujmować na koncie 761 „Pozostałe 
koszty operacyjne”. 

WYJAŚNIENIE
Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli 

wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobo-
wiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, 
zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagro-
żeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egze-
kucyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po 
upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia (art. 15 
§ 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji). Istotne jest przy tym, że koszty upo-
mnienia obciążają zobowiązanego i co do zasady są pobie-
rane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów 
upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą dorę-
czenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w try-
bie określonym dla kosztów egzekucyjnych i są związane 
z uruchomieniem procesu ściągania nieuregulowanej na-
leżności, lecz nie stanowią kosztów egzekucyjnych sensu 
stricto. Jednak ściąganie ich na takich samych zasadach jak 
kosztów egzekucyjnych sugeruje, że w sensie ekonomicz-
nym również stanowią koszty egzekucyjne, ponieważ bez 
wysłania upomnienia nie będzie możliwe uruchomienie 
dalszej procedury postępowania egzekucyjnego. Koszty 
upomnienia są zatem ściśle związane z postępowaniem 

egzekucyjnym jako pierwszy krok do wyegzekwowania 
wierzytelności.

Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 
2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego, jednostek budże-
towych, samorządowych zakładów budżetowych, pań-
stwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej, ujmuje się na koncie 761. 
Ujęcie kosztów upomnień na tym koncie również byłoby 
zgodne z zasadą współmierności, ponieważ wpływ z ty-
tułu poniesionych kosztów upomnień (kwota pochodzą-
ca od dłużnika) powinien być ujmowany na koncie 760 
„Pozostałe przychody operacyjne”. Wynika to również 
z faktu, że ściąganie należności nie stanowi działalności 
podstawowej jednostki pomocy społecznej, ponieważ 
procedurę postępowania egzekucyjnego prowadzą 
od powiednie organy egzekucyjne. W związku z tym wy-
stawienie upomnienia wiąże się z pozostałą działalnoś -
cią operacyjną. Uwzględniając art. 3 pkt 32 ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości, pozostałymi 
kosztami operacyjnymi są koszty związane pośrednio 
z działalnością operacyjną jednostki.

Piotr Wieczorek 
specjalista ds. rachunkowości i zarządzania ryzykiem, 

praktyk kontroli i szkoleniowiec, audytor systemu ISO, 
były pracownik jednostek sektora finansów publicznych

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu eg-

zekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 
z późn. zm.),

■ art. 3 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

Jak księgować plan 
wydatków niewygasających 
i jego realizację

PYTANIE
Na jakich kontach należy ewidencjonować w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego operacje związane 

z ustaleniem wykazu i planu wydatków niewygasają-
cych oraz związane z jego realizacją według obowiązu-
jących zasad?
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ODPOWIEDŹ
Do ewidencji operacji związanych z realizacją planu 

wydatków niewygasających przyjęto w wykazie kont 
dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
konta: 903 „Niewykonane wydatki” i 904 „Niewygasa-
jące wydatki”.

WYJAŚNIENIE
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydat-

ków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. 
Na stronie Wn ujmuje się wartość niewykonanych wy-
datków zatwierdzonych do realizacji w latach następ-
nych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatnie-

go dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się 
na konto 961. Konto 904 służy do ewidencji niewygasa-
jących wydatków. Na stronie Wn konta ujmuje się wy-
datki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu 
niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawoz-
dań budżetowych w korespondencji z kontem 225, oraz 
przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wy-
datków na dochody budżetowe. Natomiast na stronie 
Ma ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasają-
cych wydatków. Konto 904 może wykazywać saldo Ma 
do czasu zrealizowania planu niewygasających wydat-
ków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających 
wydatków.

Tabela. Ewidencja księgowa operacji dotyczących planu wydatków niewygasających i jego realizacji w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego

Lp. Treść operacji Wn Ma

1 2 3 4

1. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego ustalone w wykazie niewygasających wy-
datków określonym uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

903 904

2. Przelew środków z rachunku podstawowego budżetu na rachunek niewygasających wydatków na 
realizację w następnym roku planu niewygasających wydatków

140 133

3. Wpływ środków na rachunek niewygasających wydatków przelanych z rachunku podstawowego 
budżetu

135 140

4. Przeksięgowanie na koniec roku wydatków objętych wykazem niewygasających wydatków na wy-
nik budżetu za bieżący rok budżetowy

961 903

5. Okresowe przelewy środków na realizację planu niewygasających wydatków jednostek budżeto-
wych

225 135

6. Niewygasające wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych dokonane bezpośrednio z rachunku 
środków na niewygasające wydatki (wypłaty równoważne z okresowymi przelewami na rachunki 
bieżące środków na realizację planu niewygasających wydatków jednostek budżetowych)

225 135

7. Przeksięgowanie na podstawie otrzymanych sprawozdań budżetowych wydatków jednostek 
budżetowych związanych z realizacją planu niewygasających wydatków

904 225

8. Zwroty środków niewykorzystanych przez jednostki budżetowe na realizację planu niewygasają-
cych wydatków na rachunek środków na niewygasające wydatki

135 225

9. Zwrot środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających wydatków z rachunku 
niewygasających wydatków na rachunek podstawowy budżetu

140 135

10. Wpływ środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających wydatków na rachunek 
podstawowy budżetu

133 140

11. Przeniesienie środków niewykorzystanych na realizację planu niewygasających wydatków na do-
chody budżetu

904 901

12. Przeksięgowanie wyniku budżetu z tytułu ujęcia w poprzednim roku budżetowym na koncie 961 
kwoty wydatków objętych wykazem niewygasających wydatków na konto 960

960 961

Jan Charytoniuk 
 wieloletni pracownik kontroli skarbowej oraz finansowej 

w regionalnej izbie obrachunkowej, 
autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej

PODSTAWA PRAWNA
■ załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz pla-

nów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).
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Jak zapewnić zgodność sald 
otwarcia i zamknięcia 
kont rozrachunkowych 
PYTANIE
Jak główna księgowa powinna skorygować niezgod-
ności w bilansie zamknięcia i otwarcia jednostki 
budżetowej wynikające z niewłaściwego działania 
programu komputerowego generującego persalda na-
leżności i zobowiązań, aby nie narazić się na zarzut 
nierzetelności ksiąg rachunkowych w sytuacji, gdy 
system nie przyjmuje korekt sald zamknięcia, a pozo-
stawienie persald w bilansie otwarcia spowoduje nie-
właściwe ustalenie stanu należności i zobowiązań jed-
nostki? Program służący do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych ośrodka pomocy społecznej generował 
od 2009 r. na koniec każdego roku obrotowego na 
wszystkich kontach syntetycznych zespołu 2 „Rozra-
chunki i rozliczenia” persalda (salda sald) zamiast 
sald wykazywanych po dwóch stronach tych kont, 
w kwotach odpowiednio należności i zobowiązań. 
Aby usunąć wynikające z tego błędy odnośnie do fak-
tycznych kwot należności i zobowiązań, główna księ-
gowa na początek każdego roku wprowadzała do 
ksiąg rachunkowych bilans otwarcia ręcznie, ewiden-
cjonując na podstawie PK – „Polecenia księgowania” 
na kontach rozrachunkowych faktyczne kwoty należ-
ności i zobowiązań. Ostatnia kontrola oceniła to po-
stępowanie jako niewłaściwe i zarzuciła jednostce 
nierzetelność ksiąg rachunkowych, wynikającą z nie-
zgodności sald zamknięcia i otwarcia tych ksiąg w ko-
lejnych latach obrotowych, mimo że zgodnie z wyja-
śnieniami złożonymi przez główną księgową 
wykazane w ewidencji dane nie były nieprawdziwe 
(persalda ujęte na koniec danego roku obrotowego na 
kontach syntetycznych odpowiadały kwocie różnicy 
między poszczególnymi należnościami i zobowiąza-
niami jednostki, wykazanymi w ewidencji analitycz-
nej, i to właśnie kwoty z tej ewidencji były ręcznie 
wprowadzane jako bilans otwarcia roku kolejnego na 
konta syntetyczne). Jak należy postąpić z saldami za-
mknięcia i otwarcia kont rozrachunkowych na przeło-
mie 2013 i 2014 r., aby nie narazić się na podobny za-
rzut w przyszłości?

ODPOWIEDŹ
W opisanym przypadku główna księgowa nie powinna 

w ogóle wprowadzać ręcznie korekt bilansu otwarcia 
w księgach rachunkowych, ale niezwłocznie poinformo-
wać o wykrytych nieprawidłowościach w działaniu pro-
gramu komputerowego, służącego do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych,  kierownika jednostki, do które go 
obowiązków należało podjęcie stosownych kroków 

w celu zapewnienia prowadzenia przez jednostkę rzetel-
nej ewidencji księgowej rozrachunków i rozliczeń.

WYJAŚNIENIE
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest jednym z obo-

wiązków z zakresu rachunkowości, za których prawidłowe 
wykonanie odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej 
(art. 4 ust. 3 pkt 2 i ust. 8 uor). Do kierownika jednostki na-
leży między innymi podjęcie decyzji o wyborze oprogra-
mowania służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
a także zapewnienie sprawdzenia przez odpowiednich pra-
cowników (np. główną księgową), czy wybrane oprogra-
mowanie spełnia wymogi odnośnie do zasad prowadzenia 
poszczególnych urządzeń księgowych, obowiązujące w da-
nej jednostce. W zakresie prowadzenia ewidencji synte-
tycznej, analitycznej i szczegółowej rozrachunków i rozli-
czeń – dotyczy to w szczególności sprawdzenia, czy na 
kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia” generowane 
są osobno salda należności i zobowiązań:
■ w trakcie roku obrotowego,
■ na koniec poszczególnych okresów sprawozdaw-

czych,
■ przy zamykaniu i otwieraniu ksiąg rachunkowych.

Kompensowanie należności i zobowiązań na kontach 
rozrachunkowych (czyli wykazywanie na nich zamiast 
dwóch odrębnych sald – należności i zobowiązań – jed-
nego persalda albo po stronie należności, albo po stro-
nie zobowiązań, w zależności od tego, czy wyższą kwotę 
stanowią w danej chwili aktywa czy pasywa) jest niedo-
puszczalne. 

Wynika to z art. 7 ust. 3 uor, który zakazuje kompen-
sowania ze sobą wartości różnych co do rodzajów akty-
wów i pasywów oraz z opisów zasad funkcjonowania 
poszczególnych kont rozrachunkowych zawartych w za-
łączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bu-
dżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jed-
nostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Skoro nabyte oprogramowanie komputerowe nie zo-
stało w sposób właściwy przetestowane przed wdroże-
niem go do użytkowania w jednostce, główna księgowa 
powinna o jego nieprawidłowym działaniu poinformo-
wać kierownika jednostki niezwłocznie po tym, jak ten 
fakt wykryła (czyli najpóźniej przy próbie zamknięcia 
ksiąg rachunkowych za 2009 r.). W takim przypadku 
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kierownik jednostki miałby dwa rozwią-
zania:
■ rozwiązanie 1 – zwrócenie się do autora 

oprogramowania z żądaniem, aby nieod-
płatnie (np. w ramach rękojmi) wprowadził 
do oprogramowania zmiany dostosowujące 
jego działanie do obowiązujących zasad 
funkcjonowania kont zespołu 2,

a w razie gdyby nie było to możliwe
■ rozwiązanie 2 – zarządzenie zaprowadzenia 

ręcznej ewidencji księgowej w tej części, któ-
ra nie spełniała wymogów uor (z opisu stanu 
faktycznego wynika, że nieprawidłowość do-
tyczyła wyłącznie ewidencji syntetycznej 
– kont syntetycznych zespołu 2 i sporządza-
nych na ich podstawie zestawień obrotów 
i sald) oraz wszczęcie postępowania mające-
go na celu zakup nowego oprogramowania, 
spełniającego wymogi uor.
Niezgłoszenie problemu w odpowiednim 

czasie kierownikowi jednostki przez główną 
księgową doprowadziło jedynie do powstania 
kolejnej nieprawidłowości w prowadzeniu 
ksiąg rachunkowych, a mianowicie do nie-
zgodności sald zamknięcia i otwarcia ksiąg 
rachunkowych w kolejnych latach obroto-
wych (naruszenie z art. 5 ust. 1 zd. 2 uor), po-
wstałej na skutek ręcznego korygowania 

przez główną księgową automatycznie prze-
noszonego przez oprogramowanie kompute-
rowe bilansu otwarcia kont rozrachunko-
wych, zgodnego z bilansem zamknięcia, ale 
niezgodnego ze stanem rzeczywistym, ze 
względu na ukazywanie persald należności 
i zobowiązań zamiast odrębnych sald należ-
ności i zobowiązań jednostki.

Izabela Motowilczuk
były wieloletni inspektor kontroli 

gospodarki finansowej w regionalnej 
izbie obrachunkowej 

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 4 ust. 3 pkt 2 i ust. 8, art. 5 ust. 1 zd. 2, art. 7 

ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.),

■ załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów 
bud żetowych, państwowych funduszy celo-
wych oraz państwowych jednostek budżeto-
wych mających siedzibę poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 289).

Czy zasada kwartalnego 
ujmowania odsetek 
od należności w księgach 
rachunkowych PCPR 
ma wpływ na ustalenie terminu 
ich wymagalności 
PYTANIE
Powiatowe centrum pomocy rodzinie 
(PCPR) pobiera od rodziców biologicz-
nych ustalane w drodze decyzji admini-
stracyjnej należności z tytułu pokrycia 
kosztów utrzymania ich dzieci w rodzi-
nach zastępczych. Należności, zgodnie 
z wydanymi decyzjami, powinny być płat-
ne miesięcznie z dołu, w terminie do 
ostatniego dnia danego miesiąca, dlatego 
ich przypisy w księgach rachunkowych są 

dokonywane na koniec każdego miesiąca. 
Dłużnicy jednak uiszczają te należności 
w okresach kwartalnych – przed końcem 
danego kwartału. Jak w tej sytuacji po-
winny być naliczane odsetki ustawowe, 
czy za każdy okres zaległości oddzielnie? 
Czy może, skoro rozporządzenie w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont nakazuje ujmować od-
setki od przeterminowanych należności 
tylko na koniec kwartału, należy uznać, że 
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jeśli zaległość została uregulowana przed końcem 
kwartału, odsetki za ten kwartał są nienależne, 
i wówczas odstąpić od ich naliczania?

ODPOWIEDŹ
Nie, przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Fi-

nansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządowych zakła-
dów budżetowych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont) odnoszą się wy-
łącznie do zasad ujmowania należnych odsetek od za-
ległości w księgach rachunkowych jednostek budżeto-
wych – stąd nie można opisanych w nich zasad 
stosować do ustalania wysokości należności z tego ty-
tułu od osób zobowiązanych. Kwestie te w przypadku 
należności cywilnoprawnych są regulowane w przepi-
sach prawa cywilnego.

WYJAŚNIENIE
Nieterminowe regulowanie zobowiązań o charakterze 

cywilnoprawnym wiąże się z koniecznością zapłaty przez 
dłużnika na rzecz wierzyciela odsetek za zwłokę. Odsetki 
należą się za każdy dzień zwłoki w zapłacie zobowiązania, 
czyli nalicza się je, począwszy od dnia następnego po upły-
wie terminu płatności zobowiązania aż do dnia, w którym 
kwota zaległości znajdzie się w dyspozycji wierzyciela 
(w kasie jednostki bądź na jego rachunku bankowym), 
włącznie z tym dniem (art. 476 i art. 481 § 1 k.c.). Prak-
tyczne stosowanie tych zasad przedstawiono w tabeli na 
przykładzie należności ustalonych w kwocie po 600,00 zł 
miesięcznie, płatnych z dołu do ostatniego dnia danego 
miesiąca, wymagalnych w III kwartale 2013 r. (odpowied-
nio: 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2013 r.), uiszczo-
nych przez dłużnika przed końcem tego kwartału 
– 27 września 2013 r. w kasie jednostki łącznie z należnymi 
odsetkami za zwłokę, według stopy ogłoszonej w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości odsetek ustawowych.

Charakterystyczną cechą należności z tytułu odsetek za 
zwłokę jest to, że ponieważ odsetki są należne za każdy 

dzień zwłoki, ich kwota wzrasta odpowiednio każdego 
dnia, w którym dłużnik pozostaje w zwłoce w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego. Jak wynika z przykładu poda-
nego w tabeli, odsetki za zwłokę nalicza się osobno od 
każdej kwoty należności pieniężnej przypadającej do za-
płaty, a więc:
■ osobno od kwoty 600,00 zł, której wymagalny termin 

płatności upłynął 31 lipca – i do dania zapłaty dłużnik 
pozostawał w zwłoce 58 dni,

■ osobno od kwoty, której wymagalny termin płatności 
upłynął 31 sierpnia, gdzie do dnia zapłaty dłużnik pozo-
stawał w zwłoce 27 dni.
Przykład przedstawiony w tabeli odnosi się do sposobu 

ustalania wielkości należności z tytułu odsetek za zwłokę. 
Osobną kwestią jest natomiast ustalenie właściwego spo-
sobu ujmowania tych należności w księgach rachunko-
wych wierzyciela, będącego samorządową jednostką 
budżetową.

Obowiązek ujmowania wielkości odsetek za zwłokę od 
nieterminowo regulowanych należności jednostki w jej 
księgach rachunkowych wynika z art. 28 ust. 1 pkt 7 usta-
wy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, który stanowi, 
że należności wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilanso-
wy w kwocie wymaganej zapłaty (a więc w kwocie powięk-
szonej o należne jednostce odsetki za zwłokę). Szczegóło-
we rozwiązania odnośnie do terminów ustalania należności 
z tytułu odsetek za zwłokę i ujmowania ich w księgach ra-
chunkowych samorządowych jednostek budżetowych są 
zawarte w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szczegól-
nych zasad rachunkowości oraz planów kont, który stano-
wi, że odsetki od należności (w tym również tych, do 
których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podat-
kowych) ujmuje się w księgach rachunkowych w momen-
cie zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia 
kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego 
kwartału. Przepis ten w praktyce odnosi się do dwóch sy-
tuacji:
■ sytuacja 1 – ujęcie w księgach rachunkowych należności 

z tytułu odsetek, które stały się wymagalne i zostały 
opłacone w tym samym kwartale,

■ sytuacja 2 – ujęcie w księgach rachunkowych należności 
z tytułu odsetek, które nie zostały opłacone w tym sa-
mym kwartale, w którym stały się wymagalne.
Różnice  między tymi sytuacjami zostaną przedstawione 

na przykładach.

Tabela. Ustalenie należności z tytułu odsetek za zwłokę

Kwota 
należności

Wymagalny 
termin 

płatności

Faktyczny
termin 
wpłaty

Liczba 
dni zwłoki

Stopa 
procentowa 

odsetek 
ustawowych

Ustalona 
należność 

z tytułu odsetek 
na dzień zapłaty

600,00 zł 31.07.2013 r. 27.09.2013 r. 58 13,00% 12,39 zł

600,00 zł 31.08.2013 r. 27.09.2013 r. 27 13,00% 5,77 zł

600,00 zł 30.09.2013 r. 27.09.2013 r. zapłacono 
przed terminem

nie dotyczy nie dotyczy
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PRZYKŁAD

Odnosi się do stanu faktycznego przedstawionego wcześniej w tabeli, czyli takiego, gdzie dłużnik uiścił łącznie 
27 września 2013 r. należności płatne z dołu do ostatniego dnia danego miesiąca, które stały się wymagalne 
w III kwartale 2013 r. (odpowiednio: 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2013 r.) w kasie jednostki wraz z należnymi 
odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 18,16 zł. Ponieważ należności (zarówno należność główna, jak i należności 
uboczne z tytułu odsetek) powstały i zostały uregulowane w tym samym kwartale, odsetki za zwłokę w księgach ra-
chunkowych powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki w momencie zapłaty, w wysokości kwoty 
wpłaconej. Księgowań na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” należy dokonać zgodnie z prze-
pisami w następujących terminach:

Obciążenie konta Uznanie konta
Opis operacji Kwota Data Opis operacji Kwota Data

Przypis należności głównej 
wymagalnej w lipcu

600,00 zł 31.07.2013 r. Wpłata należności głównej 
wraz z odsetkami

612,39 zł 27.09.2013 r.

Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności za lipiec w kwocie wpła-
conej

12,39 zł 27.09.2013 r.

Przypis należności głównej 
wymagalnej w sierpniu

600,00 zł 31.08.2013 r. Wpłata należności głównej 
wraz z odsetkami

605,77 zł 27.09.2013 r.

Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności za sierpień w kwocie 
wpłaconej

5,77 zł 27.09.2013 r.

Przypis należności głównej 
wymagalnej we wrześniu

600,00 zł 30.09.2013 r. Wpłata należności głównej 
przed upływem terminu płat-
ności

600,00 zł 27.09.2013 r.

Saldo konta dłuż nika na koniec III kwartału 2013 r. jest zerowe.

Zarówno księgowanie przypisu odsetek, jak i ich wpłaty następują w tym przypadku na podstawie jednego doku-
mentu księgowego – dowodu wpłaty należności.

PRZYKŁAD

Dłużnik uiścił łącznie 22 października 2013 r. należności płatne z dołu do ostatniego dnia danego miesiąca, które 
stały się wymagalne w III kwartale 2013 r. (odpowiednio: 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2013 r.) w kasie jed-
nostki wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie ogółem 33,55 zł. Ponieważ należności główne zostały ure-
gulowane w innym kwartale, niż stały się wymagalne, odsetki za zwłokę od tych należności powinny zostać ujęte 
w księgach rachunkowych jednostki dwukrotnie:
■  nie później niż pod datą ostatniego dnia trzeciego kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału,
■  w momencie zapłaty, w wysokości kwoty wpłaconej.
Księgowań na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” należy dokonać zgodnie z przepisami w na-
stępujących terminach:

Obciążenie konta Uznanie konta
Opis operacji Kwota Data Opis operacji Kwota Data

1 2 3 4 5 6

Przypis należności głównej 
wymagalnej w lipcu

600,00 zł 31.07.2013 r. Wpłata należności głównej 
wraz z odsetkami

617,74 zł 22.10.2013 r.

Przypis należności z tytułu od-
setek za zwłokę od należności 
głównej za lipiec w kwocie na-
leżnej na koniec III kwartału

13,04 zł 30.09.2013 r.
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1 2 3 4 5 6

Przypis należności z tytułu od-
setek za zwłokę od należności 
głównej za lipiec w kwocie róż-
nicy między odsetkami naliczo-
nymi na koniec III kwartału 
a należnymi na dzień wpłaty

4,70 zł 22.10.2013 r.

Przypis należności głównej 
wymagalnej w sierpniu

600,00 zł 31.08.2013 r. Wpłata należności głównej 
wraz z odsetkami

611,11 zł 22.10.2013 r.

Przypis należności z tytułu od-
setek za zwłokę od należności 
głównej za sierpień w kwocie 
należnej na koniec III kwartału

6,41 zł 30.09.2013 r.

Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności głównej za sierpień 
w kwocie różnicy między od-
setkami naliczonymi na ko-
niec III kwartału a należnymi 
na dzień wpłaty

4,70 zł 22.10.2013 r.    

Przypis należności głównej 
wymagalnej we wrześniu

600,00 zł 30.09.2013 r. Wpłata należności głównej 
wraz z odsetkami

604,70 zł 22.10.2013 r.

Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności głównej za wrzesień 
w kwocie wpłaconej

4,70 zł 22.10.2013 r.    

Saldo konta dłużnika na koniec III kwartału 2013 r. wykazywało kwotę zaległości ogółem 1819,45 zł, w tym:
■ należność główna – 1800 zł,
■ odsetki należne na koniec III kwartału w kwocie wymagalnej od zaległości za lipiec i sierpień – 19,45 zł.

W tym przypadku księgowanie przypisu odsetek należnych a niewpłaconych na koniec kwartału następuje na pod-
stawie dokumentu wewnętrznego jednostki (np. PK – „Polecenie księgowania”), natomiast odsetek wpłaconych – na 
podstawie dokumentu wpłaty.

PRZYKŁAD

Przykład odnosi się do przypadku, gdy dłużnik w ogóle nie spłaca swoich zobowiązań wobec jednostki, w związ-
ku z czym w księgach rachunkowych jednostki występują wyłącznie księgowania z tytułu przypisu odsetek na-
leżnych na koniec poszczególnych kwartałów od należności wynoszących po 600,00 zł miesięcznie, których 
wymagalne terminy płatności przypadały na: 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2013 r. Księgowań na koncie 
221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” należy dokonać zgodnie z przepisami w następujących ter-
minach:

Opis operacji Kwota Data Opis operacji Kwota Data
1 2 3 4 5 6

Przypis należności głównej 
wymagalnej w lipcu

600,00 zł 31.07.2013 r. x x x

Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności głównej za lipiec 
w kwocie należnej na koniec 
III kwartału

13,04 zł 30.09.2013 r.
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1 2 3 4 5 6
Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności głównej za lipiec w kwo-
cie różnicy pomiędzy odset-
kami naliczonymi na koniec 
III i IV kwartału

19,66 zł 31.12.2013 r.

Przypis należności głównej 
wymagalnej w sierpniu

600,00 zł 31.08.2013 r. x x x

Przypis należności z tytułu od-
setek za zwłokę od należności 
głównej za sierpień w kwocie 
należnej na koniec III kwartału

6,41 zł 30.09.2013 r.

Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności głównej za sierpień 
w kwocie różnicy  między od-
setkami naliczonymi na ko-
niec III i IV kwartału

19,66 zł 31.12.2013 r.

Przypis należności głównej 
wymagalnej we wrześniu

600,00 zł 30.09.2013 r. x x x

Przypis należności z tytułu 
odsetek za zwłokę od należ-
ności za wrzesień na koniec 
IV kwartału

19,66 zł 31.12.2013 r.

W tym przypadku księgowanie przypisu odsetek należnych a niewpłaconych na koniec poszczególnych kwartałów 
następuje na podstawie dokumentu wewnętrznego jednostki.

Izabela Motowilczuk  
były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej 

w regionalnej izbie obrachunkowej, autorka licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 476, art. 481 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), 
■ art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), 
■ § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289). 

Jak ująć w księgach rachunkowych 
i rozliczyć podatkowo 
różnice inwentaryzacyjne
PYTANIE
Spółka prowadzi działalność gospodarczą o profilu 
produkcyjnym w formie sp. z o.o. Na ostatni dzień 
roku obrotowego sporządza inwentaryzację zapasów, 

tj. wyrobów gotowych i materiałów. Ewidencja zapa-
sów prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a maga-
zyn zapasów znajduje się w wyodrębnionym budynku, 
strzeżonym, z dostępem tylko dla osób upoważnio-
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nych, odpowiedzialnych materialnie za powierzony 
magazyn.
1. Jak często spółka zobowiązana jest do sporządzania 
inwentaryzacji zapasów?
2. W jaki sposób rozliczyć podatkowo powstałe różnice 
inwentaryzacyjne?
3. W jaki sposób rozliczyć (zaksięgować) powstałe pod-
czas inwentaryzacji różnice inwentaryzacyjne?

ODPOWIEDŹ
Ad 1. Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, 

produktów gotowych i półproduktów znajdujących się 
w strzeżonych magazynach i objętych ewidencją ilościo-
wo-wartościową należy przeprowadzić raz na dwa lata.

Ad 2. Ujawnioną podczas inwentaryzacji nadwyżkę 
należy zawsze zaliczyć do przychodów podatkowych. 
Natomiast niedobory mogą być kosztem uzyskania 
przychodu jedynie wówczas, gdy są to niedobory nieza-
winione (tzn. powstałe na skutek zdarzeń nieprzewidy-
walnych, losowych). „Nieprzewidywalność” czy też „lo-
sowość” zdarzenia powodującego powstanie niedoboru 
(pozwalającego na zaliczenie go do kosztów uzyskania 
przychodu) powinna być w każdym przypadku odpo-
wiednio udokumentowana (np. protokołem wskazują-
cym okoliczności, przyczyny i okres powstania niedo-
borów). Niedobory zawinione (powstałe z winy 
pracownika, niedbalstwa, braku procedur itp.) nie 
mogą być zaliczone do kosztu uzyskania przychodu.

Powstanie niedoborów zawinionych skutkuje koniecz-
nością korekty podatku naliczonego, ponieważ nabyte 
towary nie zostały wykorzystane w działalności opodat-
kowanej, co jest niezbędnym warunkiem dokonania od-
liczenia VAT od nabywanych towarów/materiałów. Obo-
wiązek taki (tj. korekty uprzednio odliczonego VAT) nie 
wystąpi w przypadku stwierdzenia niedoboru niezawi-
nionego.

Powstanie niedoboru (zawinionego, jak też niezawi-
nionego) nie powoduje powstania obowiązku podatko-
wego w podatku należnym, ponieważ nie dochodzi do 
dostawy towarów ani świadczenia usług.

Ad 3. Rozliczenie powstałych różnic inwentaryzacyj-
nych prezentujemy na przykładzie liczbowym.

WYJAŚNIENIE
Ustawa o rachunkowości wskazuje (art. 26 ust. 1), że 

jednostki powinny co do zasady przeprowadzić inwentary-
zację wszystkich aktywów i pasywów (a więc i zapasów) 
na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Przewiduje 
jednocześnie pewne uproszczenia dotyczące terminu i czę-
stotliwości inwentaryzacji zapasów.

Jak często należy przeprowadzać 
inwentaryzację zapasów

Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji 
uważa się za dotrzymane, jeśli:
■ inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produk-

tów gotowych i półproduktów znajdujących się w strze-

żonych magazynach i objętych ewidencją ilościowo-war-
tościową przeprowadzi się raz na 2 lata,

■ inwentaryzację zapasów materiałów, towarów objętych 
ewidencją wartościową znajdujących się w punktach ob-
rotu detalicznego przeprowadzi się co roku.
W rozpatrywanym przypadku mogą Państwo przeprowa-

dzić inwentaryzację zapasów raz na dwa lata. Spełniony jest 
bowiem warunek znajdowania się zapasów na terenie strze-
żonym i objęcia ich ewidencją ilościowo-wartościową. Co 
istotne, określenie „raz na dwa lata” oznacza, że inwentaryza-
cja tych zapasów może nastąpić w dowolnym okresie na prze-
strzeni dwóch lat. Nie musi być przeprowadzona w ostatnim 
kwartale ani „pierwszego”, ani „drugiego roku”. Innymi sło-
wy, termin i częstotliwość inwentaryzacji zapasów będą do-
trzymane, jeżeli zostanie ona przeprowadzona w dowolnym 
dniu roku obrotowego, pod warunkiem że od daty poprzed-
niej inwentaryzacji nie upłynął okres dwóch lat.

Należy także pamiętać, że skorzystanie z uproszczenia 
(tj. inwentaryzacji zapasów raz na dwa lata) nie zwalnia 
jednostki od ustalenia stanu zapasów na ostatni dzień roku 
obrotowego drogą weryfikacji (o której mowa w art. 26 
ust. 1 pkt 3 uor).

Jak rozliczyć niedobory i nadwyżki 
w podatku dochodowym od osób prawnych
oraz w podatku od towarów i usług

Inwentaryzacja oznacza ustalenie rzeczywistego stanu 
aktywów i pasywów jednostki na dany moment oraz po-
równanie go ze stanem księgowym. W jej wyniku mogą po-
wstać niedobory lub nadwyżki inwentaryzacyjne.

Nadwyżki. Ujawnione nadwyżki magazynowe należy 
potraktować jako składniki majątku otrzymane nieodpłat-
nie, ponieważ jednostka posiada większą ilość, aniżeli wy-
nika to z ewidencji magazynowej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 
pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
który wskazuje, że do przychodów zalicza się wartość 
otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy 
lub praw, nadwyżki magazynowe będą stanowiły przychód 
podatkowy. A zatem nadwyżki inwentaryzacyjne (choć nie 
są de facto świadczeniami otrzymanymi od innego podmio-
tu) stanowią przychód podatkowy (wyrok NSA z 16 lipca 
2013 r., sygn. akt II FSK 2113/11). Wartość ujawnionych 
przychodów należy ustalić na podstawie cen rynkowych 
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i ga-
tunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stop-
nia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Niedobory. Ujawnione niedobory nie mogą być automa-
tycznie zaliczone do kosztów podatkowych, mimo że nie zo-
stały wymienione w katalogu kosztów niestanowiących 
kosztów uzyskania przychodu. Niedobory w zapasach mogą 
być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jedynie 
w przypadku niedoboru niezawinionego, tj. wówczas, gdy 
były niezależne od podatnika, nie wynikały z jego winy, bra-
ku staranności, a ponadto były właściwie udokumentowane. 
Przykładem stanowiska urzędów skarbowych w tym zakre-
sie jest interpretacja z 2 września 2013 r. Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-417/13-2/AM). 
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Wskazano w niej, że: (...) dla celów podatkowych 
tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprze-
widywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie 
działający podmiot, można uznać za zdarzenie, 
które uzasadnia zaliczenie powstałej straty w cię-
żar kosztów uzyskania przychodów. Należy pod-
kreślić, iż jedynie straty w środkach obrotowych 
powstałe w trakcie normalnego, racjonalnego 
działania podatnika, ze szczególnym uwzględnie-
niem dochowania należytej staranności w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być 
uznane za koszt uzyskania przychodu. Każdy 
przypadek straty w środkach obrotowych należy 
rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem 
okoliczności faktycznych towarzyszących sprawie, 
i oceniać pod kątem całokształtu działalności pro-
wadzonej przez podatnika. Możliwość uznania 
strat w środkach obrotowych za koszty uzyskania 
przychodów wymaga także odpowiedniego ich 
udokumentowania w sposób niebudzący wątpli-
wości (...).

W interpretacji z 7 lutego 2013 r. (sygn. 
LPB3/423-466/12-2/EK) Dyrektor Izby Skar-
bowej w Poznaniu podkreśla dodatkowo, że: 
(...) strata powinna być zdarzeniem losowym, 
niezależnym od woli podatnika, powstałym za-
równo w wyniku działań sił przyrody, jak i dzia-
łań innego człowieka, powodującym ubytek 
i szkodę, pod warunkiem że podatnik nie przy-
czynia się w jakiś sposób do powstania tej szkody 
lub nie ułatwia jej powstania. Jakiekolwiek za-
winienie ze strony podatnika poprzez niezacho-
wanie staranności wymaganej w danych warun-
kach, niedopełnienie obowiązków ciążących na 
podatniku w celu uniknięcia szkody, uniemożli-
wia przyjęcie, że powstała szkoda stanowi stratę 
o charakterze losowym.

Z uwagi na ogólny związek tych kosztów (po-
wstałej straty) z działalnością gospodarczą po-
datnika koszty te będą kosztami pośrednimi 
i będą potrącane w dacie ich poniesienia.

Niedoborów zawinionych, które wynikają 
z niedbalstwa pracownika czy nienależytego za-
bezpieczenia, nieprawidłowego nadzoru – nie 
można zaliczyć do kosztów uzyskania przycho-
du (...).

Powstanie niedoborów zawinionych będzie 
skutkowało dla spółki koniecznością korekty 
podatku naliczonego, ponieważ nabyte towary 
nie zostały wykorzystane w działalności opo-
datkowanej, co jest niezbędnym warunkiem 
dokonania odliczenia VAT od nabywanych to-
warów/materiałów. Skoro nabyte towary/ma-
teriały nie zostały wykorzystane w działalności 
opodatkowanej, a z winy podatnika zostały 
utracone, to prawo do odliczenia podatku nali-
czonego również zostało utracone. Potwier-
dzają to zarówno interpretacje organów po-

datkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 7 lutego 2012 r., sygn. 
ILPP2//43-1603/11-4/AK), jak i sądy admini-
stracyjne (np. wyrok WSA w Gliwicach 
z 18 maja 2012 r., sygn. akt III SA/GI 202/12, 
wyrok NSA z 19 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 
1123/10). Korektę podatku naliczonego nale-
ży uwzględnić w poz. D.3 deklaracji VAT-7: po-
datek naliczony – do odliczenia (ze znakiem 
ujemnym). Korekty tej należy dokonać zgod-
nie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT w rozliczeniu 
za miesiąc, w którym nastąpiła ta zamiana, 
tj. za miesiąc, w którym niedobór został ujaw-
niony.

Gdy niedobór jest niezawiniony, tj. powstał 
bez winy podatnika, to nie musi on korygować 
VAT naliczonego odliczonego od zakupu. Po-
twierdzeniem jest interpretacja indywidualna 
z 20 grudnia 2012 r., sygn. IBPP2/443- 
-992/12/ICz. Dyrektor Izby Skarbowej w Kato-
wicach wskazuje w niej, że: (...) należy stwier-
dzić, że w sytuacji gdy zakup danego towaru 
przez Wnioskodawcę jest dokonany z zamiarem 
wykorzystania tego towaru do działalności opo-
datkowanej podatkiem od towarów i usług, to 
pomimo utraty danego towaru z przyczyn od 
niego niezależnych, tj. w sposób niezawiniony 
(...) „z powodów pozostających poza kontrolą 
podatnika”, jego prawo do odliczenia w związku 
z ww. nabyciem zostaje zachowane, a tym sa-
mym nie ma podstaw do dokonywania korekt 
odliczonego podatku (...).

Należy również zauważyć, że powstanie nie-
doboru (zawinionego lub niezawinionego) nie 
spowoduje obowiązku podatkowego w podat-
ku należnym, ponieważ nie dochodzi do dosta-
wy towarów ani świadczenia usług.

Jak rozliczyć niedobory w księgach 
rachunkowych (uwzględniając 
uregulowania podatkowe)

Powstałe podczas inwentaryzacji różnice 
podlegają wyjaśnieniu i rozliczeniu. W celu ich 
prawidłowego ustalenia i rozliczenia należy 
postępować według określonej procedury.

Procedura (etapy) rozliczenia inwentary-
zacji:
■ Sprawdzenie kompletności i poprawności do-

kumentacji inwentaryzacyjnej (tj. oświad-
czeń osób materialnie odpowiedzialnych zło-
żonych przed spisem inwentaryzacyjnym i po 
jego zakończeniu, arkuszy spisowych, proto-
kołów dotyczących składników niepełnowar-
tościowych i sprawozdania komisji inwenta-
ryzacyjnej).

■ Wycena arkuszy spisowych, której dokonują 
pracownicy służb finansowo-księgowych.
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■ Porównanie danych z arkuszy spisowych z danymi wyni-
kającymi z ksiąg rachunkowych.

■ Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych w celu rozlicze-
nia inwentaryzacji (efektem jest protokół różnic inwen-
taryzacyjnych, gdzie podaje się nie tylko ilość i wartość 
niedoborów i nadwyżek, ale również opis powstania 
każdej z tych różnic i propozycję ich rozliczenia).

■ Przekazanie protokołu rozbieżności zarządowi jednostki 
(kierownikowi jednostki).

■ Akceptacja protokołu rozbieżności przez zarząd (kie-
rownika jednostki).

■ Rozliczenie powstałych różnic wraz z odpowiednią kla-
syfikacją podatkową.

■ Archiwizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej.
Zaakceptowany przez kierownika jednostki (zarząd) 

protokół rozbieżności (zwany też protokołem różnic in-
wentaryzacyjnych) jest dokumentem, na podstawie które-
go ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczenie różnic 
inwentaryzacyjnych.

Ujawnione niedobory i nadwyżki ujmuje się w księgach 
rachunkowych na koncie „Rozliczenie niedoborów i nad-
wyżek”. Nadwyżki (których przyczyn powstania nie ustalo-
no) odnoszone są na konto pozostałych przychodów ope-
racyjnych. Natomiast ewidencja niedoborów zależy od 
charakteru niedoboru. W przypadku:
■ niedoboru niezawinionego obciąża się konto pozosta-

łych kosztów operacyjnych,
■ niedoboru powstałego z tytułu zdarzenia losowego ob-

ciąża się konto strat nadzwyczajnych,

■ niedoboru zawinionego, gdy osoba materialnie odpo-
wiedzialna przyznaje się do błędów i wyraża zgodę na 
pokrycie strat, odnosi się na konto pozostałych rozra-
chunków z pracownikami,

■ niedoboru zawinionego, gdy osoba materialnie odpo-
wiedzialna nie przyznaje się do błędów i nie wyraża 
zgody na pokrycie strat, kwota niedoboru przeksięgo-
wywana jest na konto należności dochodzonych na 
drodze sądowej.
W przypadku wystąpienia ubytków naturalnych (tj. zwią-

zanych z właściwościami zapasów, takimi jak podatność na 
wysuszanie, parowanie, wietrzenie itp.) zmniejszają one 
koszty własne sprzedanych wyrobów, produktów, towarów 
(konta kosztów zespołu 4, 5, 7).

Należy również pamiętać, że w przypadku występowa-
nia niedoborów składników, których ewidencja prowadzo-
na jest w cenach ewidencyjnych, należy przy rozliczaniu 
niedoborów uwzględnić odchylenia od cen ewidencyjnych 
(w przypadku niedoboru: Wn konto „Odchylenia od cen 
ewidencyjnych” / Ma konto „Rozliczenie niedoborów i nad-
wyżek”, zaś w przypadku nadwyżki: Wn konto „Rozlicze-
nie niedoborów i nadwyżek” / Ma konto „Odchylenia od 
cen ewidencyjnych”).

Korekta VAT w związku z powstaniem niedoboru zawi-
nionego zostanie w księgach rachunkowych i obciąży po-
zostałe koszty operacyjne:
Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”.

PRZYKŁAD

Przykład rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych uwzględniający uregulowania podatkowe
Spółka produkcyjna na dzień 31 grudnia 2013 r. przeprowadziła inwentaryzację zapasów magazynowych oraz środ-
ków trwałych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono:
1. Niedobór materiału A w ilości 50 szt. o łącznej wartości 5000,00 zł
2. Niedobór materiału B w ilości 15 szt. o łącznej wartości 3750,00 zł
3. Nadwyżkę materiału C o łącznej wartości 2500,00 zł
4. Niedobór wyrobu gotowego w kwocie 3000,00 zł
5. Nadwyżkę środka trwałego – maszyna produkcyjna o wartości 10 000,00 zł
Księgowania powstałych niedoborów i nadwyżek:
1. Niedobór materiału A

Wn konto 245-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – niedobory”  5000,00 zł
Ma konto 311 „Zapasy – materiały”  5000,00 zł

2. Niedobór materiału B
Wn konto 245-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – niedobory”  3750,00 zł
Ma konto 311 „Zapasy – materiały”  3750,00 zł

3. Nadwyżka materiału C
Ma konto 245-2 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – nadwyżki”  2500,00 zł
Wn konto 311 „Zapasy – materiały”  2500,00 zł

4. Niedobór wyrobu gotowego
Wn konto 245-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – niedobory”  3000,00 zł
Ma konto 601 „Wyroby gotowe”  3000,00 zł

5. Nadwyżka środka trwałego
Ma konto 245-2 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – nadwyżki”  10 000,00 zł
Wn konto 010 „Środki trwałe”  10 000,00 zł
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W protokole wyjaśniającym rozbieżności stwierdzono, że:
■  Ad 1. Niedobór materiału A jest wynikiem kradzieży, jaka miała miejsce w magazynie. Kradzież została zgło-

szona na policję, ale z braku dowodów sprawę umorzono.
■  Ad 2. Niedobór materiału B powstał na skutek błędów pracownika, do których pracownik się przyznał i zade-

klarował pokrycie powstałej straty.
■  Ad 3. Nadwyżka materiału C jest wynikiem pomyłek przy wydawaniu materiałów do produkcji.
■  Ad 4. Niedobór wyrobu gotowego jest wynikiem zaniedbań pracownika i osób nadzorujących – magazyn nie 

został należycie zabezpieczony.
■  Ad 5. Nadwyżka środka trwałego – w trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że środek trwały spółka 

otrzymała jako darowiznę rzeczową i nie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Komisja inwentaryzacyjna zwróciła się z wnioskiem do zarządu o następujące rozliczenie inwentaryzacji:
1. Uznanie niedoborów w łącznej wysokości 11 750 zł, z czego:

■  niedobory niezawinione w wysokości 5000,00 zł (materiał A),
■  niedobory zawinione w wysokości 3000,00 zł (wyrób gotowy),
■  niedobory zawinione obciążające pracownika 3750,00 zł (materiał B).

2.  Wyrażenie zgody na zaliczenie powstałych niedoborów w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w wyso-
kości 8000,00 zł, z czego:
■  kwota 5000,00 zł (niedobór materiału A) będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu,
■  kwota 3000,00 zł (niedobór wyrobu gotowego) nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodu.

3.  Wyrażenie zgody na obciążenie pracownika kwotą powstałego bezspornego niedoboru w wysokości 
3750,00 zł.

4.  Uznanie nadwyżki materiału C w kwocie 2500,00 zł i wyrażenie zgody na zaliczenie jej do pozostałych przy-
chodów operacyjnych.

5.  Uznanie nadwyżki w inwentaryzacji środków trwałych i wyrażenie zgody na zaliczenie jej do pozostałych 
przychodów operacyjnych oraz wprowadzenie do ewidencji środków trwałych ujawnionego środka trwa-
łego.

Po zaakceptowaniu wniosku komisji inwentaryzacyjnej przez zarząd pracownik działu księgowego dokonał na-
stępującego rozliczenia inwentaryzacji:
Księgowania rozliczenia niedoborów i nadwyżek powstałych podczas inwentaryzacji
1a. Rozliczenie niedoboru materiału A

Ma konto 245-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – niedobory” 5000,00 zł
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  5000,00 zł

Niedobór materiału A jest niedoborem niezawinionym i kwota 5000,00 zł stanowi koszt uzyskania przychodu.
2a. Rozliczenie niedoboru materiału B

Ma konto 245-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – niedobory”  3750,00 zł
Wn konto 234 „Rozrachunki z pracownikami”  3750,00 zł

3a. Rozliczenie nadwyżki materiału C
Wn konto 245-2 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – nadwyżki”  2500,00 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”  2500,00 zł

Nadwyżka jest przychodem podatkowym.
4a. Rozliczenie niedoboru wyrobu gotowego

Ma konto 245-1 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – niedobory”  3000,00 zł
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  3000,00 zł

Niedobór wyrobu gotowego jest niedoborem zawinionym i kwota 3000,00 zł nie stanowi kosztu uzyskania 
przychodu.
5a. Rozliczenie nadwyżki (ujawnionej) środka trwałego

Wn konto 245-2 „Rozliczenie niedoborów i nadwyżek – nadwyżki”  10 000,00 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”  10 000,00 zł

Ujawniona nadwyżka środka trwałego jest przychodem podatkowym.
6.   Korekta VAT w związku z powstaniem niedoboru zawinionego (zakładając, że kwota podatku naliczonego 

odliczonego przy zakupie materiałów i usług zużytych na potrzeby produkcji wyrobu gotowego oraz odli-
czonego przy zakupie 15 szt. materiału B wyniosła 1200 zł)
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  1200,00 zł
Ma konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  1200,00 zł

Korekta VAT nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
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Dorota Weber 
główna księgowa, praktyk, posiada certyfikat 

Ministra Finansów uprawniający do usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 91 ust. 7d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
■ art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 

z późn. zm.),
■ art. 26 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 330 z późn. zm.). 

Jak rozliczyć i zaewidencjonować 
wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów w VAT i w pkpir
PYTANIE
Prowadzimy sklep i jesteśmy podatnikami VAT. Zamó-
wiliśmy u niemieckiego kontrahenta towar handlowy, 
który w tym samym miesiącu sprzedaliśmy naszemu 
klientowi. Wraz z towarem otrzymaliśmy rachunek na 
kwotę 2230,00 zł bez VAT. Klientowi naliczyliśmy 23% 
VAT i 10% marży. Było to nasze pierwsze takie zamó-
wienie i sprzedaż.
1. Jak mamy zaksięgować to w pkpir i jak rozliczyć 
w deklaracji VAT-7? W jakie rubryki jakie kwoty wpi-
sać?
2. Jeżeli będzie to jednorazowa sprzedaż, czy jesteśmy 
zobowiązani do złożenia informacji VAT-UE?

ODPOWIEDŹ
1. Ujęcie księgowań w pkpir oraz ewidencji VAT jest 

następujące:
■ W książce przychodów i rozchodów:
1)  wartość zakupionego towaru 2230,00 zł ujmujemy 

w rubryce 10, czyli zakup towarów handlowych 
i materiałów według cen zakupu pod datą otrzyma-
nego rachunku,

2)  wartość sprzedanego towaru 2230,00 zł + 10% 
marży = 2453,00 zł ujmujemy w rubryce 7, czyli 
wartość sprzedanych towarów i usług.

■ W ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług 
zakładamy rejestr dla WNT i ujmujemy w nim transak-
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cję o następujących wartościach: kwota net-
to – 2230,00 zł, kwota podatku – 512,90 zł.
■ W deklaracji VAT-7:
1)  w pozycji 23 (podstawa opodatkowania) 

wykazujemy kwotę 2230,00 zł,
2)  w pozycji 24 (podatek należny) wykazu-

jemy kwotę 512,90 zł,
3)  w pozycji 41 (wartość netto) wykazuje-

my kwotę 2230,00 zł,
4)  w pozycji 42 (podatek naliczony) wyka-

zujemy kwotę 512,90 zł.
2. Tak, powinni Państwo sporządzić infor-

mację VAT-UE i wykazać w niej WNT od kon-
trahenta niemieckiego o wartości 2230,00 zł.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie to-

warów (dalej: WNT) rozumie się nabycie 
prawa do rozporządzania jak właściciel to-
warami, które w wyniku dokonanej dostawy 
są wysyłane lub transportowane na teryto-
rium państwa członkowskiego inne niż tery-
torium państwa członkowskiego rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu przez dokonującego 
dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Z WNT mamy do czynienia pod warun-
kiem, że:

1) nabywcą towarów jest:
a)  podatnik, o którym mowa w art. 15 

ustawy o VAT, lub podatnik podatku od 
wartości dodanej, a nabywane towary 
mają służyć działalności gospodarczej 
podatnika,

b)  osoba prawna niebędąca podatnikiem, 
o którym mowa w lit. a – z zastrzeże-
niem art. 10;

2)  dokonujący dostawy towarów jest podat-
nikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

– art. 9 ustawy o VAT.

WYJAŚNIENIE
W opisanej w pytaniu sytuacji mamy do czy-

nienia z opodatkowanym VAT „wewnątrzwspól-
notowym nabyciem towarów za wynagrodze-
niem” (patrz powyżej). W WNT obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktu-
ry przez podatnika podatku od wartości dodanej, 
nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym dokonano dosta-
wy towaru będącego przedmiotem WNT (art. 20 
ust. 5 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

1. Podatnik DE wystawił fakturę 10 grud-
nia, towar został dostarczony 1 stycznia. 
Obowiązek podatkowy powstał 10 grud-

nia. WNT należy rozliczyć w deklaracji 
VAT-7 za grudzień.
2. Podatnik DE dostarczył towar 5 listo-
pada, fakturę wystawił 2 stycznia. Obo-
wiązek podatkowy powstaje 15 grudnia. 
WNT należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 
za grudzień.

Dostawca towaru dokumentuje dokonaną do-
stawę fakturą bądź rachunkiem, w zależności od 
przepisów, jakie obowiązują w jego kraju. Na tym 
dokumencie musi być podany numer, pod jakim 
zagraniczny podatnik jest zarejestrowany na po-
trzeby podatku od wartości dodanej, natomiast 
polski podatnik powinien podać swój numer NIP 
z przedrostkiem PL. Niepodanie numeru NIP PL 
przez polskiego kontrahenta może spowodować, 
że sprzedawca towaru nie rozpozna WDT i nali-
czy podatek od wartości dodanej w państwie, 
w którym rozlicza podatkowo daną transakcję.

Podatek należny od WNT

Nabywca towaru po otrzymaniu faktury (ra-
chunku) dokumentującej WNT powinien okre-
ślić podatek należny.

Do 31 grudnia 2013 r. podstawę opodatko-
wania w WNT regulował art. 31 ustawy o VAT, 
natomiast od 1 stycznia 2014 r. jest to art. 29a 
w powiązaniu z art. 30a ustawy o VAT.

Zarówno przepisy obowiązujące do końca 
2013 r., jak i przepisy obowiązujące od 1 stycz-
nia 2014 r. stanowią, że podstawą do wyliczenia 
podatku od WNT jest kwota, jaką podatnik jest 
zobowiązany zapłacić sprzedawcy towaru. Do 
podstawy opodatkowania należy również wli-
czyć dodatkowe opłaty, takie jak transport, 
ubezpieczenie, prowizję, koszty opakowań, po-
bierane od nabywcy przez dokonującego dosta-
wy. Stawkę podatku przyjmuje się według prze-
pisów krajowych, czyli odpowiednio 23%, 8% 
lub 5% (w zależności od nabytego towaru).

PRZYKŁAD

1. Podatnik FR wystawił fakturę na kwo-
tę 1000,00 zł. Podatnik PL traktuje 
1000,00 zł jako kwotę netto i wylicza 
23% podatku należnego – 230,00 zł.
2. Podatnik DE wystawił fakturę na kwo-
tę 1000,00 zł i doliczył 19% MwSt 
(Mehrwertsteuer). Podatnik PL traktuje 
1190,00 zł jako kwotę netto i wylicza 
23% podatku należnego – 273,70 zł.
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3. Podatnik PL nie otrzymał faktury ani rachunku od 
zagranicznego kontrahenta. Według umowy za otrzy-
many towar powinien zapłacić 1000,00 zł. Wtedy do 
podstawy wyliczenia podatku należnego powinien 
przyjąć kwotę 1000,00 zł i doliczyć 23% VAT.
4. Podatnik PL zapłacił w ramach WNT kontrahen-
towi FR kwotę 10 000,00 zł. Kwota obejmowała 
koszt zakupionego towaru, ubezpieczenie oraz 
koszty transportu z terytorium Francji – podstawa 
do wyliczenia podatku należnego to 10 000,00 zł. 
Kwota podatku z zastosowaniem stawki 23% wyno-
si 2300,00 zł.

Przeliczenie podstawy opodatkowania

W przypadku gdy rozrachunki ustalone są w walucie ob-
cej, przeliczenia podstawy opodatkowania należy dokonać 
według średniego kursu NBP:
■ z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury – jeże-

li dostawca wystawił fakturę w terminie do 15. dnia mie-
siąca następującego po miesiącu dostawy,

■ z 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy 
– jeżeli dostawca nie wystawił faktury do 15. dnia tego 
miesiąca.

Regułą jest przeliczanie kwot podstawy opodatkowania 
według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy po-
przedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Po-
datnik może też wybrać sposób przeliczania tych kwot na 
złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego 
przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprze-
dzający dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a 
ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT).

Dokumentacja WNT

Do końca grudnia 2013 r. podatnik mógł dokumento-
wać WNT fakturami wewnętrznymi, ale nie musiał tego 
robić (obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych zo-
stał bowiem zniesiony z dniem 1 stycznia 2013 r.). Od 
1 stycznia 2014 r. przepis dopuszczający możliwość wy-
stawiania faktur wewnętrznych dla WNT, czyli art. 106 
ust. 7 ustawy o VAT, został uchylony. Faktury wewnętrzne 
mogą być zastąpione dowolną dokumentacją, która 
w pełni będzie odzwierciedlać zawarte transakcje. Na po-
jedynczych fakturach od zagranicznego kontrahenta 
można po prostu dopisać ręcznie przeliczenie kwot pod-
stawy opodatkowania i VAT należnego wynikającego 
z zawartej transakcji. Należy pamiętać, że podatnik nadal 
może wystawiać faktury wewnętrzne, jeżeli taka jest jego 
wola.

PRZYKŁAD

Przedstawiamy przykład nowej zbiorczej dokumentacji zastępującej faktury wewnętrzne przy wewnątrz-
wspólnotowym nabyciu towarów za grudzień 2013 r.

Lp. 1 2 3

Data dostawy 10.12.2013 15.12.2013 25.12.2013

Nr faktury F 4589 F 456329 F 4590

Kontrahent ABC GMBH PARIS ABC GMBH

NIP kontrahenta DE ..... FR ..... DE .....

Towar towar A towar B towar A

Netto 1000,00 20 000,00 1000,00

Waluta EUR EUR EUR

Kurs przeliczenia 4,2 4,15 4,056

Netto zł 4200,00 83 000,00 4056,00

Stawka VAT 23% 23% 23%

Podatek VAT 966,00 19 090,00 932,88

Brutto zł 5166,00 102 090,00 4988,88

Następnie należy podsumować z całego miesiąca każde-
go kontrahenta osobno i wprowadzić do ewidencji zakupu 
jednym wpisem. Takie rozwiązanie jest jednym z wielu 
możliwych. Trzeba pamiętać, że dokumentacja musi być 
przejrzysta i czytelna.

Odliczenie VAT naliczonego

Kwota podatku należnego w transakcji WNT jest jednocze-
śnie kwotą podatku naliczonego w tej transakcji – art. 86 ust. 2 
pkt 4 lit. c) ustawy o VAT. Według stanu prawnego obowiązu-
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jącego do końca 2013 r. podatnik mógł rozliczyć podatek 
naliczony od transakcji WNT w okresie, w którym po-
wstał obowiązek podatkowy w podatku należnym 
– art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT. Rozliczenie podatku 
naliczonego do końca 2013 r. nie było uzależnione od 
otrzymania faktury od dostawcy towaru. Od 1 stycznia 
2014 r. w przypadku WNT nadal prawo do odliczenia 
VAT naliczonego z tytułu WNT będzie powstawało 
„w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do na-
bytych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 86 
ust. 10 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 
2014 r.). Od 1 stycznia 2014 r. zostały jednak wprowa-
dzone dodatkowe warunki odliczenia, a mianowicie po-
datnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony z tytułu 
WNT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowią-
zek podatkowy z tego tytułu, pod warunkiem że:
■ otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, 

stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu 
miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych to-
warów powstał obowiązek podatkowy,

■ uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towarów w dekla-
racji podatkowej, w której jest on zobowiązany roz-
liczyć ten podatek

– art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT.
W przypadku nieotrzymania w ww. terminie faktury 

dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podat-
nika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik 
jest zobowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwo-
ty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym 
upłynął ten termin – art. 86 ust. 10g ustawy o VAT.

Późniejsze otrzymanie faktury upoważni podatnika 
do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego 
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podat-
nik otrzyma tę fakturę – art. 86 ust. 10h ustawy o VAT.

PRZYKŁAD

Podatnik dokonuje WNT w styczniu 2014 r. Fak-
tura została wystawiona przez dostawcę w lu-
tym, ale podatnik nie otrzymał faktury doku-
mentującej transakcję. Obowiązek podatkowy 
powstaje 15 lutego 2014 r. Podatnik rozlicza na-
bycie w deklaracji za luty 2014 r. W tym miesią-
cu może również odliczyć podatek naliczony 
z tytułu WNT. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od 
końca miesiąca, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, podatnik nie otrzyma faktury, czyli 
do końca maja 2014 r., to będzie musiał skory-
gować (zmniejszyć) podatek naliczony w dekla-
racji za maj 2014 r. o kwotę podatku naliczone-
go z tytułu WNT. W chwili otrzymania faktury 
może ponownie zwiększyć podatek naliczony.

Ewidencja transakcji WNT 
na potrzeby podatku od towarów i usług

Podatnik VAT, który dokona transakcji WNT, powi-
nien wykazać taką transakcję najlepiej w osobnym re-
jestrze VAT. Przedstawiamy przykładowy sposób za-
ewidencjonowania WNT w rejestrze VAT.

PRZYKŁAD

Podatnik dokonał WNT od kontrahenta niemieckiego ABC GMBH o numerze DE 123456789 na kwotę 
2000,00 zł. Podatnik niemiecki wystawił fakturę z datą grudniową.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu 12/2013

Lp. Data Numer 
dokumentu

Nazwa 
kontrahenta

NIP 
kontrahenta

Kwota 
netto 
(w zł)

Kwota 
podatku 

(w zł)

Kwota 
brutto 
(w zł)

1. 10.12 F 123 ABC GMBH DE 123456789 2000,00 460,00 2460,00

WNT w deklaracji VAT

Transakcję WNT wykazuje się na deklaracji VAT-7 w czterech pozycjach. Po stronie podatku należnego w po-
zycji 23 i 24 oraz po stronie podatku naliczonego w pozycji 41 i 42.

PRZYKŁAD
Przyjmując założenia z poprzedniego przykładu oraz zakładając, że podatnik nie dokonał innych we-
wnątrzwspólnotowych nabyć w danym okresie rozliczeniowym, WNT należy wykazać w deklaracji w spo-
sób następujący:
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W przypadku gdy podatnik posiada pełne prawo do od-
liczenia podatku naliczonego, w pozycji 24 i 42 deklaracji 
VAT-7 wykazana jest taka sama kwota podatku. Taka 
transakcja WNT jest obojętna dla podatnika, nie powodu-
je konieczności wpłaty podatku od towarów i usług do 
urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik ma prawo do częś-
ciowego odliczenia podatku naliczonego, powinien od-
powiednio pomniejszyć podatek naliczony w pozycji 42 
i wpłacić nadwyżkę podatku należnego do organu po-
datkowego.

PRZYKŁAD

Podatnik nabył towary od kontrahenta niemieckiego 
za kwotę 2000,00 zł w ramach WNT. W pozycji 23 i 24 
wykazał odpowiednio kwoty 2000,00 zł i 460,00 zł. 
Ze względu na częściowe prawo do odliczenia, 
tj. 50%, w pozycji 41 podatnik wykazał kwotę 
1000,00 zł, a w pozycji 42 kwotę 230,00 zł. W wyni-
ku rozliczenia transakcji podatnik był zobowiązany 
do zapłaty 230,00 zł z tytułu podatku od towarów 
i usług do urzędu skarbowego.

Informacja podsumowująca VAT-UE

Dokonując WNT, podatnik staje się zobowiązany do zło-
żenia informacji podsumowującej, nawet jeżeli będzie to 
WNT na kwotę 1,00 zł. Nawet jeżeli będzie to jednorazowa 
sprzedaż w tym roku, to podatnik ma obowiązek złożenia 

VAT-UE. Z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika bo-
wiem, że: Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestro-
wani jako podatnicy VAT UE, są zobowiązani składać 
w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

(...) 2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podat-
ników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na 
potrzeby podatku od wartości dodanej, (...)
– zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

W zależności od wartości dokonanych nabyć podatnik 
może mieć obowiązek złożenia informacji podsumowują-
cej za okres miesięczny lub kwartalny.

Informacje podsumowujące mogą być składane za okre-
sy kwartalne, jeżeli całkowita wartość WNT (bez podatku) 
w danym kwartale nie przekracza 50 000 zł. Informację 
kwartalną należy składać w terminie do 15. dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu dokonania powyższych transakcji (lub 
do 25. dnia miesiąca, jeżeli przesyłamy informację elektro-
nicznie).

Po przekroczeniu limitu 50 000 zł podatnik musi składać 
informacje podsumowujące miesięcznie. Informacje mie-
sięczne należy składać w terminie do 15. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek po-
datkowy z tytułu dokonania powyższych transakcji (lub do 
25. dnia miesiąca, jeżeli przesyłamy deklarację elektro-
nicznie).

W informacji podsumowującej należy wykazać łączną 
wartość dokonanych nabyć od danego kontrahenta w da-
nym miesiącu lub kwartale w zależności od rodzaju dekla-
racji.

PRZYKŁAD

Podatnik dokonał WNT od kontrahenta niemieckiego o numerze DE 123456789 na kwotę 2000,00 zł.

 

Ewidencja transakcji WNT w podatkowej 
książce przychodów i rozchodów

Wartość zakupionego towaru w ramach WNT przezna-
czonego do dalszej odsprzedaży należy zaewidencjono-

wać w rubryce 10 pkpir – Zakup towarów handlowych 
i materiałów według cen zakupu. Jeżeli podatnik dodat-
kowo pokrywał koszty transportu, ubezpieczenia, prowi-
zji itp., powinien je ująć w rubryce 11 – Koszty uboczne 
zakupu.
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PRZYKŁAD

Podatnik dokonał zakupu towaru handlowego w ramach WNT o wartości 1000,00 zł, dodatkowo poniósł koszty 
transportu o wartości 200,00 zł. W podatkowej książce przychodów i rozchodów transakcję ujął następująco:

Opis 
zdarzenia 
gospodar-

czego

Przychód
Zakup 
tow. 

handlow. 
i mater. 
wg cen 
zakupu

Koszty 
uboczne 
zakupu

Wydatki (koszty)

zł         gr

Uwagi

wartość 
sprzed. 

tow. 
i usług 

zł         gr

pozostałe 
przychody 

zł         gr

razem 
przychód 

(7 + 8) 

zł         gr

wyna-
grodz. 

w gotówce 
i w na- 
turze

zł         gr

pozostałe 
wydatki 

zł         gr

razem 
wydatki 

(12 + 13) 

zł         gr
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zakup 
towaru 
handlo-

wego

1000,00 200,00

Razem 0,00 0,00 0,00 1000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anna Adamiec 
doradca podatkowy, autorka licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 9, 20, 29a, 31, 31a, 86 i 100 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 

z późn. zm.).

Jak rozliczyć zaliczkową 
wypłatę dywidendy 
w przypadku straty
PYTANIE
W spółce z o.o. kilkanaście dni temu zakończył się rok 
obrotowy. Zarząd spółki wypłacił w trakcie roku obro-
towego zaliczkowo dywidendę, a w ostatnich dwóch 
miesiącach miało miejsce kilka niekorzystnych zdarzeń 
gospodarczych, które spowodowały, że spółka wykaże, 
po raz pierwszy od wielu lat, stratę. Jak w tej sytuacji 
należy rozliczyć wypłaconą wspólnikom zaliczkowo 
dywidendę? Czy można ją wykazać w bilansie jako inne 
należności (od wspólników)? Czy można pokryć tę na-
leżność, przynajmniej w części, kapitałem rezerwo-
wym?

ODPOWIEDŹ
Płacone w ciągu roku zaliczki na dywidendę należy 

z chwilą ich wypłaty księgować bezpośrednio na konto 
„Rozliczenie wyniku finansowego”, ponieważ odpisy 
z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, 
w tym także wypłaty z zysku, dokonywane na podstawie 
odrębnych przepisów, uznaje się za podział wyniku fi-
nansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego.

WYJAŚNIENIE
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może 

upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli 
spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka 
z o.o. może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej 
dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finanso-
we za poprzedni rok obrotowy wykazywało zysk. Zaliczka 
oznacza wypłatę części przewidywanej dywidendy z zy-
sku przed podjęciem uchwały o zatwierdzeniu sprawoz-
dania finansowego i podziale zysku za rok obrotowy. Za-
liczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego 
od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego 
o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 
wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniej-
szonego o niepokryte straty i udziały własne (art. 195 Ko-
deksu spółek handlowych). Wspólnicy, którzy wbrew 
przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki 
otrzymali wypłatę, obowiązani są do jej zwrotu, a człon-
kowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność 
za taką wypłatę, odpowiadają za jej zwrot spółce solidar-
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nie z odbiorcami świadczeń (art. 198 Kodeksu spółek 
handlowych).

Jeżeli natomiast wypłata nastąpiła zgodnie z przepisa-
mi prawa i postanowieniami umowy spółki, wspólnicy, 
którzy otrzymali w dobrej wierze zaliczkowo wypłatę na 
poczet dywidendy, w zasadzie nie będą zobowiązani do 
jej zwrotu, nawet gdyby dywidenda za ten rok nie była 
wypłacana, np. w sytuacji, gdy na skutek niekorzystnych 
zdarzeń już po uchwale zarządu spółka poniesie stratę za 
rok obrotowy.

Płacone w ciągu roku zaliczki na dywidendę należy 
z chwilą ich wypłaty księgować bezpośrednio na konto 
„Rozliczenie wyniku finansowego”. Odpisy z wyniku finan-
sowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wypłaty 
z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów, 

uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek 
w ciągu roku obrotowego (art. 53 ust. 5 ustawy o rachun-
kowości).

Księgowania w spółce z o.o. w związku z wypłatą zalicz-
ki na dywidendę, jeśli zostały spełnione wcześniej podane 
warunki jej „legalności”, przedstawia tabela.

Teraz należy się zastanowić, jak wykazać zaliczkowo wy-
płaconą dywidendę w sprawozdaniu finansowym. Często 
popełnianym błędem przy sporządzaniu sprawozdań fi-
nansowych jest prezentacja wypłaconych zaliczek na dywi-
dendę w aktywach bilansu jako inne należności. Ujęcie na 
koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” wypłaconej za-
liczki na dywidendę wykazywane jest w pasywach bilansu 
ze znakiem minus, w pozycji A.IX „Odpisy z zysku netto 
w ciągu roku obrotowego”.

PRZYKŁAD

Zarząd spółki X z o.o., mający upoważnienie w umowie spółki, podjął decyzję o dokonaniu wypłaty zaliczki na dywi-
dendę dla czterech wspólników, z których p. Kowalski posiadał 70% udziałów, natomiast trzech pozostałych wspól-
ników po 10% udziałów każdy. Na wypłatę przeznaczona została kwota 200 000 zł, która stanowiła około 40% zy-
sku na dzień powzięcia chwały przez zarząd, jak również spełnione zostały pozostałe warunki wypłaty.
Ewidencja księgowa
1. Naliczenie dywidendy na podstawie uchwały zarządu:
Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”  200 000 zł
Ma „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku”  200 000 zł
– w analityce:
Wspólnik nr 1 – 140 000 zł
Wspólnik nr 2 – 20 000 zł
Wspólnik nr 3 – 20 000 zł
Wspólnik nr 4 – 20 000 zł
2. Potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego:
Wn „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku”  38 000 zł
– w analityce:
Wspólnik 1 – 26 600 zł

Tabela. Wypłata dywidendy

Transakcja Ewidencja księgowa

Podjęcie przez zarząd uchwały o wypłacie za-
liczkowej dywidendy

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie”

Ma „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” – w analityce poszczególni 
wspólnicy

Potrącenie zryczałtowanego podatku dochodo-
wego (wypłata dotyczy osób fizycznych)

Wn konto „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” – w analityce po-
szczególni wspólnicy

Ma konto „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych”

Wypłata wspólnikom zaliczki na dywidendę Wn konto „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku” – w analityce po-
szczególni wspólnicy

Ma konto „Bieżący rachunek bankowy”

Zapłata do urzędu skarbowego pobranego 
przez spółkę podatku

Wn konto „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fi-
zycznych”

Ma konto „Bieżący rachunek bankowy”
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Wspólnik 2 – 3800 zł
Wspólnik 3 – 3800 zł
Wspólnik 4 – 3800 zł
Ma „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych”  38 000 zł
3. Wypłata zaliczki na dywidendę:
Wn „Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku”  162 000 zł
– w analityce
Wspólnik 1 – 113 400 zł
Wspólnik 2 – 16 200 zł
Wspólnik 3 – 16 200 zł
Wspólnik 4 – 16 200 zł
Ma „Bieżący rachunek bankowy  162 000 zł
4. Zapłata potrąconego podatku do urzędu skarbowego:
Wn „Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych”  38 000 zł
Ma „Bieżący rachunek bankowy”  38 000 zł

Rozliczenie wyniku finansowego

1) 200 000

Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku
Wspólnik 1

Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku
Wspólnik 2

2) 26 600  140 000 (1 2) 3800  20 000 (1

3) 113 400 3) 16 200

Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku
Wspólnik 3

Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku
Wspólnik 4

2) 3800  20 000 (1 2) 3800  20 000 (1

3) 16 200 3) 16 200

Rozrachunki z tytułu PIT Bieżący rachunek bankowy

4) 38 000  38 000 (2  38 000 (4

W wyniku dokonanych księgowań, na dzień bilansowy, 
na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” występuje 
z tytułu wypłaty zaliczkowej dywidendy saldo Wn w wyso-
kości 200 000 zł. Jak powiedzieliśmy wcześniej, zostanie 
ono wykazane w pozycji A.IX pasywów bilansu jako „Odpi-
sy z zysku netto w ciągu roku obrotowego” – ze znakiem 
minus.

Zazwyczaj spółki dokonujące zaliczkowej wypłaty dywi-
dendy wykazują na koniec roku obrotowego zysk, ponie-
waż jednym z warunków wypłaty jest osiągnięcie od po-
czątku roku do dnia podjęcia uchwały zysku przynajmniej 
dwukrotnie wyższego niż przewidywana wypłata zaliczki 
na dywidendę.

Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
zysk netto jest przeksięgowywany:
■ Wn konto „Wynik finansowy”,
■ Ma konto „Rozliczenie wyniku finansowego za lata 

ubiegłe”.
W ten sposób zaliczkowa wypłata dywidendy pomniej-

sza wynik finansowy netto osiągnięty w roku obrotowym, 
za który zwyczajne zgromadzenie wspólników zatwierdza 

sprawozdanie finansowe i podejmuje uchwałę o podziale 
zysku lub pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 Ko-
deksu spółek handlowych sprawy te nie zostały wyłączone 
spod kompetencji tego organu spółki.

Może się jednak zdarzyć, podobnie jak w opisanym przy-
padku, że w chwili podejmowania uchwały przez zarząd 
spełnione były wszystkie warunki do wypłacenia zaliczki, 
natomiast sporządzone na dzień bilansowy oraz zatwier-
dzane sprawozdanie finansowe wykazuje stratę, przy jed-
noczesnym braku kapitałów zapasowych i rezerwowych, 
którymi spółka mogłaby pokryć tę stratę.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że na koncie „Wynik finansowy” ustalona 
została za rok obrotowy strata netto w wysokości 
160 000 zł, która w bilansie powinna być wykazana 
w pozycji A.VIII pasywów „Zysk (strata) netto”. W takiej 
sytuacji organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe
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może podjąć uchwałę, że poniesiona strata 
w roku obrotowym, powiększona o doko-
naną wypłatę zaliczki na dywidendę (Wn 
konto „Rozliczenie wyniku finansowego za 
lata poprzednie”), zostanie pokryta z zy-
sków osiągniętych w latach następnych, je-
żeli nie ma innych źródeł pokrycia. Teore-
tycznie strata mogłaby zostać pokryta 
również w drodze obniżenia kapitału za-
kładowego, przy zachowaniu obowiązują-
cych procedur, ale możliwość ta w praktyce 
wykorzystywana jest nadzwyczaj rzadko.
A zatem po przeksięgowaniu straty:
Wn „Rozliczenie wyniku finansowego 
za lata poprzednie”  160 000 zł
Ma „Wynik finansowy”  160 000 zł
na koncie „Rozliczenie wyniku” powstało 
saldo Wn 360 000 zł – przy założeniu, że 
na koncie nie znajdowały się nierozliczo-
ne wcześniejsze zyski lub straty, lecz je-
dynie zaksięgowany zaliczkowy podział 
zysku w kwocie wypłaconej – 200 000 zł.
Czy można zatem pokryć stratę związaną 
z wypłatą zaliczki na dywidendę kapitałem 
rezerwowym? W przypadku gdy zatwier-
dzone sprawozdanie finansowe wykazuje 
stratę netto za rok obrotowy, zaliczkowa 
wypłata dywidendy oznacza zwiększenie 
tej straty, jeśli spółce nie przysługuje rosz-
czenie wobec wspólników o zwrot otrzyma-
nych kwot na poczet dywidendy. Zgodnie 
z art. 231 Kodeksu spółek handlowych zwy-
czajne zgromadzenie wspólników powinno 

odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie 
roku obrotowego, a przedmiotem jego ob-
rad jest m.in. powzięcie uchwały o podziale 
zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie 
z art. 191 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
sprawy te nie zostały wyłączone spod kom-
petencji zgromadzenia wspólników.
Wynika z tego, że jeśli walne zgromadze-
nie podejmie uchwałę o pokryciu straty 
(lub jej części) z kapitałów rezerwowych 
lub kapitału zapasowego, posiadanych 
przez spółkę, to zmniejszone zostanie sal-
do debetowe konta „Rozliczenie wyniku 
finansowego za lata ubiegłe (księgowa-
nie: Wn „Pozostałe kapitały rezerwowe” 
lub Wn „Kapitał zapasowy”, Ma „Rozlicze-
nie wyniku finansowego za lata poprzed-
nie”). Oczywiście warunkiem podjęcia 
skutecznej uchwały o pokryciu straty jest 
istnienie w spółce kapitałów rezerwowych 
lub zapasowego w dostatecznej wysokości 
na pokrycie straty.

Tadeusz Waślicki
biegły rewident

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 191, 194, 195 i 231 ustawy z 15 września 

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  
nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),  

■ art. 53 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o ra-
chunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 
z późn. zm.). 

Jak zaksięgować 
ubezpieczenie grupowe 
pracowników
PYTANIE
Jak wykazać ubezpieczenie grupowe pra-
cowników w księgach rachunkowych praco-
dawcy?

ODPOWIEDŹ
Ubezpieczenie grupowe pracowników 

opłacane przez pracodawcę należy do nie-
odpłatnych świadczeń wchodzących w skład 
wynagrodzenia pracownika. Jednak warun-
kiem koniecznym do zaliczenia ubezpie-

czeń do przychodu pracownika jest to, aby 
uprawnionym do otrzymania świadczenia 
ubezpieczeniowego był sam pracownik.

WYJAŚNIENIE
Przychód z tytułu opłaconego przez praco-

dawcę ubezpieczenia powstaje w dacie zapłaty 
składek przez pracodawcę i podlega opodatko-
waniu na takich zasadach jak wynagrodzenie 
z umowy o pracę. Wartość faktycznie opłaco-
nych składek podlega opodatkowaniu podat-
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kiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to m.in. z in-
terpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 3 lutego 2012 r. (sygn. IPPB2/415-984/11-2/AS) 
i z 19 stycznia 2012 r. (sygn. IPPB2/415-924/11-2/MK1) 
oraz z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 5 stycznia 2011 r. (sygn. ILPB2/415-1119/10-3/TR).

Przychodem pracownika jest wartość faktycznie opłaco-
nej przez pracodawcę składki na ubezpieczenie na życie 
pracownika. Nie ma podstaw prawnych do „ubruttowie-
nia” przez pracodawcę tego świadczenia. W rezultacie po-
datek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS należne 
od omawianego świadczenia uszczuplają kwotę wynagro-
dzenia netto do wypłaty danemu pracownikowi.

Jeżeli to zakład pracy jest uprawniony do otrzymania 
świadczenia ubezpieczeniowego, to wartość opłaconych skła-
dek nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy 
i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych (pismo Ministerstwa Finansów z 31 paździer-
nika 1995 r., sygn. PO 5/1-0788-3656/95).

Czy wartość ubezpieczeń stanowi 
podstawę do naliczania składek 
na ubezpieczenia społeczne

Wartość składki na to ubezpieczenie zapłaconej przez 
pracodawcę stanowi, co do zasady, podstawę do naliczenia 
składek na ubezpieczenia społeczne na takich samych za-
sadach jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jednak 
w świetle § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączeniu z podsta-
wy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają takie 
świadczenia, które zostaną przyznane pracownikom na 
podstawie układu zbiorowego pracy czy regulaminu wyna-
gradzania.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Oddziału ZUS 
w Gdańsku z 5 kwietnia 2013 r. (sygn. DI/ 
/100000/451/140/2013) oraz z 23 lipca 2013 r. (sygn. 
DI/100000/451/934/2013). Wartość finansowanych przez 
przedsiębiorcę części świadczeń z tytułu grupowego ubez-
pieczenia pracowniczego ponoszona na rzecz pracowni-
ków kwalifikowana jest jako przychód z tytułu zatrudnie-
nia w ramach stosunku pracy, a jeżeli u przedsiębiorcy nie 
obowiązuje zakładowy ani ponadzakładowy układ zbioro-
wy pracy oraz prawo do tego świadczenia nie wynika z re-
gulaminu wynagradzania, to świadczenia te będą uwzględ-
niane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne.

Koszty uzyskania przychodu

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu składek 
opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub od-
nowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników 
(art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 59 
ustawy o CIT). Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. 
W przypadku umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 dzia-
łu I oraz grup 1 i 2 działu II, wymienionych w załączniku 

do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, i po spełnieniu 
określonych warunków składki z tego tytułu będą mogły 
stanowić koszt podatkowy.

Aby wydatki dotyczące składek płaconych z tytułu za-
wartych umów ubezpieczenia mogły być uznane za 
koszty podatkowe, muszą być spełnione pewne wa-
runki:
■ uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być 

pracodawca,
■ umowy te w okresie pięciu lat, licząc od końca roku ka-

lendarzowego, w którym je zawarto lub odnowiono, wy-
kluczają:
–  wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od 

umowy,
–  możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw 

wynikających z umowy,
–  wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego 

w umowie.
W razie niespełnienia nawet jednego ze wskazanych 

warunków składki opłacone przez pracodawcę nie będą 
stanowić kosztu uzyskania przychodów. Takie stanowi-
sko prezentują organy skarbowe (zobacz interpretacje 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 maja 
2012 r., sygn. IPPB3/423-123/12-2/JD, oraz Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2012 r., sygn. 
IBPBI/1/415-1348/11/ESZ, i z 15 marca 2012 r., sygn. 
IBPBI/1/415-1282/11/ESZ).

Warto dodać, że zasady wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 57 
ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT nie mają 
zastosowania do składek opłacanych przez pracodawców 
w ramach pracowniczych programów emerytalnych. 
Składki dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie pra-
cowników opłacane w związku z realizacją pracowniczych 
programów emerytalnych są zaliczane do kosztów podat-
kowych na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy o PIT i art. 15 
ust. 1d ustawy o CIT. Stanowisko takie zaprezentował Mi-
nister Finansów w ogólnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego z 14 marca 2008 r., sygn. DD6/8213/46/ 
/KWW/08/215 (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 
z 2008 r.  nr 3, poz. 28).

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zawarła umowę grupowego ubez-
pieczenia na życie oraz ubezpieczenia wypadkowe-
go i chorobowego swoich pracowników. Zgodnie 
z umową osobami uprawnionymi do wypłaty 
świadczeń są pracownicy oraz wyklucza się wypła-
tę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umo-
wy, możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw 
praw wynikających z tej umowy i wypłatę z tytułu 
dożycia wieku oznaczonego w umowie. W świetle 
wskazanych warunków umowy, składki opłacane 
przez pracodawcę stanowić będą koszt podatkowy. 
U pracowników zaś powstanie przychód ze stosun-
ku pracy.
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Rodzaje umów ubezpieczeń, na które składki mogą stanowić koszt podatkowy:
a) w dziale I – ubezpieczenia na życie:
– grupa 1 – ubezpieczenia na życie,
– grupa 3 – ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
– grupa 5 – ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem dwóch poprzednich ubezpieczeń;
b) w dziale II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:
– grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: świadczenia jednorazowe, świad-
czenia powtarzające się, połączone świadczenia jednorazowe i powtarzające się oraz przewóz osób,
– grupa 2 – ubezpieczenia choroby: świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się oraz świadczenia kombi-
nowane.

Schemat. Ewidencja składek na grupowe ubezpieczenie pracowników
 

Rozrachunki
z towarzystwami 

ubezpieczeniowymi
 (Rozrachunki z tytułu 

ubezpieczeń osobowych)

Rozrachunki z tytułu 
podatku dochodowego 
(podatek dochodowy 
od osób fizycznych)

Rozrachunki 
z tytułu 

wynagrodzeńUbezpieczenia osobowe

1a

Zespół 4 
Rozliczenie kosztów

Zespół 5 
Koszty według 

typów działalności

Zespół 6 
Opłacone z góry czynsze, 

ubezpieczenia, prenumeraty 
itp.

1b, 3b 4

2

Rozrachunki 
z tytułu 

ubezpieczeń 
społecznych 

i zdrowotnych

Zespół 4 
Składki 

na ubezpieczenie 
społeczne, FP, FGŚP

3a

Wyjaśnienia:
1. Zarachowanie w ciężar kosztów pełnej kwoty opłaconych składek:
a) obciążenie kosztów rodzajowych,
b) równoległe przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie.
2.  Naliczenie kwoty podatku dochodowego i składek ZUS w związku z uzyskaniem przez pracownika dodatkowego 

przychodu:
a) naliczenie kwoty podatku dochodowego,
b) naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
c) obciążenie pracownika sumą naliczonych kwot.
3.  Zarachowanie składek ZUS obciążających pracodawcę, naliczonych w miesiącu ich opłacenia i podlegających roz-

liczeniu w czasie:
a) obciążenie kosztów rodzajowych,
b) równoległe przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie.
4. Rozliczenie raty kosztów przypadających na dany miesiąc.
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Jak należy wykazać w księgach 
rachunkowych ubezpieczenia grupowe

Umowy grupowego ubezpieczenia pracowników zawie-
rane są najczęściej na okres jednego roku. W związku z tym 
koszty opłaconych składek podlegają rozliczeniu w księ-
gach rachunkowych za pośrednictwem konta „Czynne 
i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyj-
nych” (w analityce „Opłacone z góry czynsze, ubezpiecze-
nia, prenumeraty itp.”), zgodnie z zasadą współmierności 
przychodów i związanych z nimi kosztów (art. 6 uor). Jed-
nostka może również w ramach przyjętych zasad rachun-
kowości stosować uproszczenia wynikające z art. 4 ust. 4 
uor. Jeśli więc uzna, że wysokość składki nie wpływa istot-
nie na wynik finansowy, może jej wartość zaliczyć do kosz-
tów operacyjnych jednorazowo w dacie polisy.

W przypadku ubezpieczenia grupowego pracowników 
możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami: gdy 
pracodawca w całości opłaca składkę bądź gdy dzieli 
ten obowiązek z pracownikiem. W pierwszym przypad-
ku ewidencja księgowa jest taka jak ewidencja wyna-
grodzeń ze stosunku pracy. W drugim natomiast przy-
padku, gdy składka jest opłacana po części przez 
pracodawcę i pracownika, powoduje to konieczność ob-
ciążenia pracownika kosztami ubezpieczenia. Jeżeli 
pracodawca zamierza to zrobić przez potrącenie z listy 
płac, musi mieć na to pisemną zgodę pracownika. Czę-
stą praktyką jest również miesięczne potrącanie z wy-
nagrodzenia części zapłaty, która dotyczy pracownika. 
Typowe księgowania związane z ubezpieczeniem gru-
powym pracowników przedstawia schemat oraz przy-
kład.

PRZYKŁAD

Spółka zawarła umowę ubezpieczenia grupowego 50 swoich pracowników. Wartość składki na jednego pracownika 
wynosi 110 zł, z czego 90 zł opłaca pracodawca, a 20 zł – pracownik. Roczna składka w kwocie 5500 zł została uregu-
lowana przez pracodawcę. Jednocześnie potrącono z bieżących wynagrodzeń wartość składki pokrywanej przez pra-
cowników, tj. 20 zł x 50 osób = 1000 zł. Kwotę składki płaconej przez pracodawcę – 4500 zł – doliczono do wynagro-
dzeń i pobrano stosowne obciążenia publicznoprawne. Resztę składki – 1000 zł – potrącono z wynagrodzeń 
pracowników (za ich zgodą). Spółka prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 i 5.
Ewidencja księgowa
1. Wykupienie ubezpieczenia grupowego:
a) część opłacana przez pracodawcę: 4500 zł
b) część opłacana przez pracownika – potrącenie z wynagrodzenia: 1000 zł
c) zobowiązanie wobec ubezpieczyciela: 5500 zł
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”  4500,00 zł
Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”  1000,00 zł
Ma „Rozrachunki z towarzystwami ubezpieczeniowymi”  5500,00 zł
2. Równoległa ewidencja kosztów do rozliczania w czasie: 4500 zł
Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  4500,00 zł
Ma „Rozliczenie kosztów”  4500,00 zł
3. Uregulowanie zobowiązania wobec ubezpieczyciela: 5500 zł
Wn „Rozrachunki z towarzystwami ubezpieczeniowymi”  5500,00 zł
Ma „Rachunek bankowy”  5500,00 zł
4. Rozliczenie raty kosztów przypadających na dany miesiąc: 375 zł
4500 zł : 12 miesięcy = 375 zł
Wn „Koszty według typu działalności”  375,00 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  375,00 zł
5. Naliczenie kwoty podatku dochodowego i składek ZUS (dane przybliżone) w związku z uzyskaniem przez pra-
cownika dodatkowego przychodu:
a) naliczenie kwoty podatku dochodowego: 436 zł
b) naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: 966 zł
c) obciążenie pracownika sumą naliczonych kwot: 1402 zł
Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”  1402,00 zł
Ma „Rozrachunki z US”  436,00 zł
Ma „Rozrachunki z ZUS”  966,00 zł
6. Zarachowanie składek ZUS obciążających pracodawcę (dane przybliżone) – naliczonych w miesiącu ich opłacenia 
i podlegających rozliczeniu w czasie:
a) obciążenie kosztów rodzajowych: 837 zł
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”  837,00 zł
Ma „Rozrachunki z ZUS”  837,00 zł
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b) równoległa ewidencja kosztów do rozliczenia w czasie: 837 zł
Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 837,00 zł
Ma „Rozliczenie kosztów”  837,00 zł
7. Rozliczenie raty kosztów przypadających na dany miesiąc:
837 zł : 12 miesięcy = 69,75 zł
Wn „Koszty według typu działalności”  69,75 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  69,75 zł

Rachunek bankowy Rozrachunki z US Rozrachunki z ZUS

 5500,00 (3  436,00 (5b  966,00 (5c

 837,00 (6a

Rozrachunki 
z tytułu wynagrodzeń

Rozrachunki z towarzystwami 
ubezpieczeniowymi

Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia

1b) 1000,00 3) 5500,00  5500,00 (1c 1a) 4500,00

5a) 1402,00 6a) 837,00

Rozliczenie kosztów Koszty według typu działalności
Rozliczenia międzyokresowe 

czynne

 4500,00 (2 4) 375,00 2) 4500,00  375,00 (4

 837,00 (6b 7) 69,75 6b) 837,00  69,75 (7

 
Joanna Szyszkowska 

specjalista ds. rachunkowości 

PODSTAWA PRAWNA 
■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). 

Jak ewidencjonować 
potrącenia wierzytelności 
z wynagrodzenia za pracę
PYTANIE
Pracownik jednostki, który nie spłaca zaciągniętego kre-
dytu, podczas składania wniosku kredytowego wyraził 
zgodę na to, aby firma pożyczkowa mogła zwrócić się 
w razie potrzeby do pracodawcy o spłatę należnych rat 
(bez pośrednictwa komornika). Jednostka otrzymała 
w tej sprawie pismo i kopię takiego zezwolenia, w związ-
ku z czym rozpoczęła potrącanie należnych kwot. Czy 
można obciążyć pracownika kosztami dokonywanych 
przelewów? Czy koszty te można pobrać z jego wyna-
grodzenia, czy też pracownik powinien wpłacić je na 
konto? Jak wyglądałoby księgowanie takiej refundacji?

ODPOWIEDŹ
Tak, jednostka może obciążyć pracownika kosztami 

dokonywanych przelewów na rzecz wierzyciela. Opisy-
wane wydatki mogą być potrącane z wynagrodzenia 
pracownika, ale po uzyskaniu uprzednio jego pisemnej 
zgody na takie potrącenie, lub co miesiąc należy wysta-
wiać notę obciążeniową.

WYJAŚNIENIE
Pracodawca, zgodnie z art. 87 § 1 k.p., może dokonywać 

potrąceń bez zgody pracownika wyłącznie następujących 
wierzytelności:
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■ sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych 
na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

■ sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych 
na pokrycie należności innych niż świadczenia alimenta-
cyjne,

■ zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
■ kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

W opisywanym przez Czytelnika przypadku nie ma mowy 
o tytule wykonawczym, w związku z tym jednostka nie 

może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia samowolnie. 
Jeżeli jednak ma zamiar dokonywać potrąceń spoza wymie-
nionego katalogu, musi mieć zgodę pracownika na piśmie 
na dokonanie takiej czynności. Tak stanowi art. 91 § 1 k.p.

W związku z tym, że w opisanym przypadku jednostka 
już rozpoczęła potrącanie wierzytelności, to znaczy, że 
– oprócz pisma od banku i kopii zgody wystawionej dla 
banku przez kredytobiorcę – ma również zgodę od pracow-
nika na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia. Jeżeli 

Schemat. Ewidencja zwrotu kosztów przelewu bankowego przez pracownika

Możliwość 1 – potrącenie z wynagrodzenia za pracę na podstawie pisemnej zgody pracownika

231 – Rozrachunki 
z tytułu wynagrodzeń

234 – Pozostałe 
rozrachunki 

z pracownikami
130 – Rachunek bieżący 

jednostki404 – Wynagrodzenia
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225 – Rozrachunki 
z budżetami (PIT-4)

229 – Pozostałe 
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publicznoprawne (ZUS)

240 – Pozostałe 
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(bank kredytodawcy) 402 – Usługi obce
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Objaśnienia do schematu:
1.  Wynagrodzenie brutto pracownika (lista płac) – Wn 404 – 3500,00 zł, Ma 231 (netto) – 2505,34 zł, 
 Ma 225 (podatek dochodowy) – 243,00 zł, Ma 229 (składki ZUS) – 751,66 zł  3500,00 zł
2. Potrącenie raty kredytu (lista płac) – Wn 231, Ma 240  200,00 zł
3. Potrącenie kosztów przelewu przez bank (WB) – Wn 402, Ma 130 5,00 zł
4. Obciążenie pracownika kosztami przelewu (PK) – Wn 234, Ma 402 5,00 zł
5. Potrącenie z wynagrodzenia kosztów przelewu (lista płac) – Wn 231, Ma 234  5,00 zł
6. Przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika (WB) – Wn 231, Ma 130 2300,34 zł
7. Przelew raty kredytu do banku kredytodawcy (WB) – Wn 240, Ma 130  200,00 zł

Możliwość 2 – zwrot kosztów na podstawie noty obciążeniowej

130 – Rachunek 
bieżący jednostki

(§ 4300)
402 – Usługi obce

(§ 4300)
234 – Pozostałe rozrachunki 

z pracownikami

3)  5,00  5,00  (1 1) 5,00  5,00 (2 2)  5,00  5,00 (3

3a)  5,00  5,00  (3a

Objaśnienia do schematu:
1. Pobranie przez bank prowizji za przelew (WB) – Wn 402, Ma 130 5,00 zł
2. Wystawienie noty obciążeniowej dla pracownika za koszty przelewu (PK) – Wn 234, Ma 402 5,00 zł
3. Wpłata na rachunek bankowy jednostki przez pracownika należności za przelew (WB) – Wn 130, Ma 234 5,00 zł
3a) Techniczny zapis ujemny dla zachowania czystości obrotów na koncie 130 – Wn 130, Ma 130 5,00 zł



25 lutego – 3 marca 2014

Problemy księgowe w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  8  (822) 33

nie, to zajmowanie pensji na spłaty zaległych rat jest bez-
prawne.

Jeśli chodzi o potrącanie kosztów przelewu z wynagrodze-
nia, to pracownik również powinien wyrazić na to zgodę. Moż-
na również obciążać pracownika tymi kosztami co miesiąc, 
wystawiając mu notę obciążeniową, i wówczas sam powinien 
dokonywać wpłaty na rachunek bankowy pracodawcy.

Zuzanna Lubińska 
ekonomistka, pracownik jednostki 

samorządu terytorialnego, specjalista 
w zakresie rachunkowości budżetowej 

i rozliczania projektów europejskich

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 87 § 1, art. 91 § 1, art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.), 

■ załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże-
tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 289). 

Jak zaksięgować przyjęcie 
do magazynu materiałów
uzyskanych z rozbiórki budynku
PYTANIE
Spółka świadcząca usługi budowlano-montażowe 
dokonuje przebudowy budynku na rzecz inwestora 
zewnętrznego. W związku z rozbiórką części budyn-
ku stanowiącego własność zleceniodawcy (inwesto-
ra) odzyskane zostały pewne materiały porozbiórko-
we (m.in. okna, drzwi, ościeżnice), które zamierzamy 
sprzedać. Przy wymontowaniu drzwi i okien spółka 
poniosła dodatkowe koszty, m.in. wynagrodzeń pra-
cowników, którzy dokonywali demontażu. Jak za-
księgować przyjęcie do magazynu materiałów uzy-
skanych z rozbiórki budynku, które zamierzamy 
sprzedać? W jakiej wartości wycenić przyjęte mate-
riały budowlane? Czy można zaksięgować ich przyję-
cie do magazynu: Wn konto „Materiały, Ma konto 
„Sprzedaż materiałów”?

ODPOWIEDŹ
Zaproponowane w pytaniu księgowanie nie jest pra-

widłowe, gdyż wartość rynkowa otrzymanych nieod-
płatnie okien porozbiórkowych jest zaliczana drugo-
stronnie do pozostałych przychodów operacyjnych.

WYJAŚNIENIE
Jak wynika z treści pytania, spółka świadczy na rzecz 

zleceniodawcy usługę przebudowy budynku stanowiącego 
jego własność. Za przebudowę, której zakres powinien zo-
stać określony w umowie, spółka uzyska wynagrodzenie, 
którego wysokość albo sposób wyliczenia również powin-
ny zostać określone w umowie.

W trakcie prac rozbiórkowych odzyskano część materia-
łów porozbiórkowych, nadających się do sprzedaży. Są to 
m.in. okna lub ramy okienne.

Skoro spółka zamierza sprzedać odzyskane materiały 
i pyta o sposób ujęcia tej operacji w księgach rachunko-
wych, należy zauważyć, że jednoznaczna odpowiedź na 
postawione pytanie jest trudna, a w zasadzie niemożliwa, 
gdyż w pytaniu nie podano podstawowej informacji, na 
jakich zasadach sprzedaż ta miałaby się odbyć.

Spółka oraz inwestor, czyli strony umowy o przebudo-
wę budynku, mogą rozwiązać ten problem w różny spo-
sób. Na przykład inwestor może przekazać nieodpłatnie 
zleceniobiorcy okna (drzwi, ościeżnice itp.) porozbiórko-
we, zezwalając na ich sprzedaż spółce na jej rachunek. 
Jak się wydaje, prawdopodobnie właśnie w taki sposób 
sprawa została załatwiona, skoro spółka ma problem, jak 
zaksięgować przyjęcie do magazynu okien i w jakiej war-
tości je wycenić.

 Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składni-
ka aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, 
w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się 
według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego 
przedmiotu (art. 28 ust. 2, zdanie drugie ustawy o ra-
chunkowości).

Zgodnie z tym przepisem przyjęcie uzyskanych nieod-
płatnie okien należy zaksięgować w cenie sprzedaży po-
dobnych, używanych okien:
■ Wn konto „Towary”, ewentualnie konto „Materiały”  

– w zależności od ustaleń spółki,
■ Ma konto „Inne pozostałe przychody operacyjne”.

Wartość otrzymanych nieodpłatnie okien przejdzie na 
wartość sprzedanych towarów lub materiałów z chwilą do-
konania ich sprzedaży:
■ Wn konto „Wartość sprzedanych towarów według cen 

nabycia (zakupu)”,
■ Ma konto „Towary” lub
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■ Wn konto „Wartość sprzedanych materiałów według cen 
nabycia (zakupu)”,

■ Ma konto „Materiały”.
Zaproponowane w pytaniu księgowanie

■ Wn konto „Przyjęcie materiału”,
■ Ma konto „Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej 

(pozostała)”
nie jest prawidłowe, gdyż wartość rynkowa otrzymanych 
nieodpłatnie okien porozbiórkowych jest zaliczana drugo-
stronnie do pozostałych przychodów operacyjnych (art. 3 
ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości). Dopiero 
z chwilą sprzedaży lub zużycia uzyskanych nieodpłatnie 
okien, drzwi itp. jako materiałów w produkcji budowlanej, 

ich wartość zaliczona zostanie do kosztu własnego danego 
rodzaju sprzedaży.

Okna lub drzwi (materiały porozbiórkowe) stanowią 
własność inwestora, a nie spółki, i w związku z tym nie 
mogą być traktowane jako materiały spółki.

Tadeusz Waślicki 
biegły rewident

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h), art. 28 ust. 2 (zdanie drugie) usta-

wy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

Jakie wydatki można zaliczyć 
do wartości początkowej
PYTANIE
Przed budynkiem należącym do firmy, stanowiącym 
środek trwały, zamierzamy położyć kostkę brukową. 
Czy koszt położenia kostki zwiększy wartość począt-
kową budynku? Czy to jest remont czy modernizacja? 
Jak zaksięgować operację?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli położenie kostki brukowej nie jest następ-

stwem zużycia dotychczasowej nawierzchni (remont, 
naprawa), to zawsze będzie to ulepszenie środka 
trwałego.

WYJAŚNIENIE
Wydatków na ulepszenie środków trwałych, które 

zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (art. 16g ust. 13 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych) powiększają wartość środ-
ków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów 
amortyzacyjnych, nie uważa się za koszty uzyskania przy-
chodów.

Jeżeli środki trwałe ulegają ulepszeniu w wyniku prze-
budowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub moder-
nizacji, to wartość początkową tych środków (ustaloną 
zgodnie z przepisami ustaw podatkowych: art. 22g ust. 1, 
3–9 i 11–15 updof oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 i 3–11 
updop) powiększa się o sumę wydatków na ich ulepsze-
nie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych 
lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia 
przekracza 3500 zł.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy wydatki te po-
wodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości 
z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej 
w szczególności okresem używania, zdolnością wytwór-
czą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszo-
nych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji re-
montu, dlatego w odniesieniu do remontu należy stoso-
wać definicję sformułowaną w przepisach prawa budow-
lanego. Prawo budowlane stanowi, że remontem jest 
wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót bu-
dowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwot-
nego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie materiałów budowlanych in-
nych niż użyto w stanie pierwotnym.

Istotą remontu są zatem wszystkie działania przywra-
cające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwa-
łego, w tym również polegające na wymianie zużytych 
składników technicznych, następujące w toku eksploata-
cji środka trwałego i będące wynikiem tej eksploatacji, 
niezwiększające jego wartości początkowej. Podkreślenia 
wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane ma-
teriały odpowiadające aktualnym standardom technolo-
gicznym. Remont następuje w toku eksploatacji środka 
trwałego i jest wynikiem tej eksploatacji (zużycia). Wy-
miana zużytych elementów środka trwałego na nowe ma 
charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego 
pierwotną wartość użytkową i niezmieniający jego cha-
rakteru.

Ulepszenie natomiast polega na przebudowie, rozbudo-
wie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka 
trwałego. Wyliczenie zawarte w omawianym przepisie 
(art. 22g ust. 17 updof i odpowiednio art. 16g ust. 13 
updop) stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że tylko 
wydatki związane chociaż z jedną z tych kategorii prac, 
które w konsekwencji skutkują wymienionymi efektami, 
czyli przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją 
lub modernizacją środka trwałego, mogą zostać uznane 
za wydatki ulepszające ten środek.

Różnica między nakładami ponoszonymi na remont 
a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwa-
łych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, 
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odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest ro-
dzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, nato-
miast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowo-
cześniony lub przystosowany do spełniania innych, 
nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych 
(tak m.in. w interpretacji indywidualnej z 30 grudnia 
2011 r., sygn. IPTPB1/415-193/11-4/DS., stwierdził Dy-
rektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Faktury zakupowe (materiały, robocizna, transport) 
odnosimy na konto Ma „Środki trwałe w budowie”, skąd, 
po zakończeniu prac, przeksięgowujemy na odpowiednią 
analitykę 010-1 „Środki trwałe – budynek”, podwyższając 
wartość budynku. Jeżeli nakłady nie przekroczą kwoty 
3500 zł, można dokonać równoległego księgowania na 

konto 07X „Umorzenie środków trwałych” w analitykę 
budynku.

Mariusz Porożyński 
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 22g ust. 1, 3–9, 11–15, ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) 

ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz.U z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),

■ art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c), art. 16g ust. 1 i 3–11, ust. 13 usta-
wy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.),

■ art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

Jak ująć w księgach 
przeznaczenie części zysku 
na spłatę pożyczki

PYTANIE
Jak wykazać w księgach podział zysku? Na podstawie 
uchwały spółka przeznaczyła część zysku na kapitał za-
pasowy, a część na spłatę zaciągniętej pożyczki. Intere-
suje mnie zwłaszcza kwestia przeznaczenia zysku na 
spłatę pożyczki. Czy powinnam tę część zysku pozosta-
wić na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego”, a w 
następstwie spłaty części lub całości pożyczki dokonać 
księgowania: Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”, 
Ma „Rachunek bankowy”?

ODPOWIEDŹ
Uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników 

o przeznaczeniu części zysku na spłatę pożyczki ozna-
cza utworzenie kapitału (funduszu) celowego o cha-
rakterze kapitału zapasowego lub rezerwowego, za-
bezpieczającego środki pieniężne przed ich wypłatą 
w formie dywidendy.

WYJAŚNIENIE
Utworzenie kapitału (funduszu) celowego o charakterze 

kapitału zapasowego lub rezerwowego, zabezpieczającego 
środki pieniężne przed ich wypłatą w formie dywidendy, 
w ewidencji księgowej podlegać będzie następującemu za-
pisowi:
■ Wn „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzed-

nie”,
■ Ma „Kapitał zapasowy” lub „Pozostałe kapitały rezer-

wowe”.
Utworzenie kapitału zapasowego lub rezerwowego 

z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej przez 
spółkę oznacza de facto zatrzymanie części zysku w spółce, 

podobnie jak w przypadku pierwszej części uchwały 
o przeznaczeniu określonej kwoty zysku na kapitał zapaso-
wy. Podział zysku netto może nastąpić dopiero po zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy, po-
przedzonego uzyskaniem pozytywnej opinii biegłego 
rewidenta, jeżeli spółka przeprowadzała badanie.

Wykorzystywanie środków funduszu celowego na cele 
określone w uchwale wspólników, w tym przypadku na 
spłatę pożyczki, nie będzie wpływać na zmniejszenie tego 
funduszu zaewidencjonowanego na koncie „Kapitał zapa-
sy” lub „Pozostałe kapitały rezerwowe”.

Finansowane z funduszu przeznaczonego na spłatę po-
życzki operacje gospodarcze ujmowane są w ewidencji 
księgowej na zasadach ogólnych, co oznacza w omawia-
nym przypadku, że spłata pożyczki (jednorazowo lub w ra-
tach, z odsetkami lub bez) będzie ksiegowana:
■ Wn „Pożyczki otrzymane od jednostek pozostałych”, 

ewentualnie konto „Pożyczki otrzymane od jednostek 
powiązanych”,

■ Ma „Bieżący rachunek bankowy”.
Kwota pozostająca na koncie „Kapitał zapasy” lub „Pozo-

stałe kapitały rezerwowe” oznacza, że część majątku (akty-
wów netto) spółki finansowana jest z tego kapitału.

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego zysk 
za rok obrotowy jest przeksięgowywany na konto „Rozli-
czenie wyniku finansowego za lata poprzednie” zapisem:
■ Wn „Wynik finansowy”,
■ Ma „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie”.

Podział zysku bilansowego netto ujmowany jest w księ-
gach rachunkowych na koncie 821 „Rozliczenie wyniku fi-
nansowego”, pod datą podjęcia uchwały wspólników o po-
dziale zysku.
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 Przeznaczenie wygospodarowanego przez spółkę zysku 
na powiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego 
oznacza pozostawienie go w spółce. Z pozostawieniem 
środków do dyspozycji i na potrzeby spółki będziemy mieć 
do czynienia także w przypadku przeznaczenia wypraco-
wanego zysku np. na spłatę kredytu, na remont budynków, 
inwestycje itp. cele gospodarcze.

Według autora pewne wątpliwości może powodować 
stwierdzenie, że wykorzystanie środków funduszu celowe-
go na cele określone w uchwale wspólników, tzn. na spłatę 
pożyczki, nie wpłynie na zmniejszenie stanu tego fundu-
szu, zaewidencjonowanego na koncie 806 lub 808. O tym, 
że jest to prawda, można przekonać się, próbując rozliczyć 
wykorzystanie funduszu celowego na spłatę pożyczki, po-
dobnie jak w przypadku wypłaty dywidendy, prowadzącej 
do zmniejszenia kapitału własnego spółki. Poniższe zapisy 
mają charakter jedynie uzasadniający postawioną tezę 
i nie są prawidłowe.
1.  Uchwała o przeznaczeniu części zysku na spłatę pożyczki:
  Wn „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie”,
 Ma „Inne rozrachunki”.
2. Przelanie środków pieniężnych na spłatę pożyczki:
 Wn „Inne rozrachunki”,
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”.

Chociaż pożyczkodawca otrzymałby spłatę pożyczki, to 
na koncie „Pożyczki otrzymane od jednostek pozostałych” 
lub „Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych” w dal-
szym ciągu figurowałoby nierealne saldo zobowiązania.

Gdyby zaksięgować spłatę pożyczki: Wn konto „Pożyczki 
otrzymane od jednostek pozostałych”, ewentualnie konto 

„Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych”; Ma kon-
to „Rachunek bankowy”, wówczas pozostałoby saldo kre-
dytowe na koncie „Inne rozrachunki”.

Czy wobec tego saldo Ma na którymś z wymienionych 
kont rozrachunkowych należałoby odpisać np. w pozosta-
łe przychody operacyjne albo może bezpośrednio na ka-
pitał własny? Nie, ponieważ spisanie fikcyjnego salda nie 
może kreować przychodu spółki. Drugie rozwiązanie wy-
daje się bardziej słuszne, biorąc pod uwagę definicję przy-
chodów. Jednak wybierając je, wrócilibyśmy do punktu 
wyjścia – opisanego wcześniej. Poza tym trudno byłoby 
uzasadnić, dlaczego należałoby wyksięgować nierealne 
zobowiązanie z konta 255 lub 248 bezpośrednio na kapi-
tał zapasowy lub rezerwowy.

Stwierdzenie, że wykorzystanie środków funduszu celo-
wego na spłatę pożyczki nie wpłynie na zmniejszenie stanu 
tego funduszu, można uzasadnić również tym, że spłata 
zobowiązań z tytułu pożyczki powoduje zmniejszenie akty-
wów (środków pieniężnych) i zmniejszenie zobowiązań 
z tytułu przyjętej pożyczki, a więc nie powoduje zmiany ak-
tywów netto, odpowiadających wartościowo kapitałowi 
własnemu spółki.

Tadeusz Waślicki
biegły rewident

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 231 § 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
■ art. 36 ust. 1 i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 

Schemat. Sposoby przeznaczania zysku

Wypracowany przez spółkę zysk netto może zostać przeznaczony na:

pokrycie straty z lat ubiegłych – w pierwszej kolejności

wypłatę wspólnikom dywidendy

utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego bądź 
rezerwowego, ewentualne podwyższenie kapitału za-
kładowego przy zachowaniu procedur wynikających 
z Kodeksu spółek handlowych

nagrody dla pracowników

inne cele
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Przedawnienie roszczeń 
w praktyce
ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Stan prawny na 25 lutego 2014 r. 
Termin przedawnienia wynosi w zasadzie dziesięć 
lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz 
najmu) oraz związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – trzy lata. Świadczenia okresowe pole-
gają na powtarzającym się w regularnych odstępach 
przez czas trwania stosunku prawnego dawaniu 
pewnej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych ro-
dzajowo, które jednak nie składają się na z góry 
określoną co do wielkości całość. Po upływie terminu 
przedawnienia zobowiązanie nie wygasa, ale można 
odmówić zapłaty. 

Przedawnienie odsetek

Jeśli chodzi o świadczenia okresowe, to najlepszym ich 
przykładem są odsetki. Są one świadczeniem specyficz-
nym, ponieważ ich wymagalność następuje każdego dnia 
i z każdym też dniem następuje przedawnienie „części” od-
setek. Precyzyjnie ujął ten problem Sąd Najwyższy 
w uchwale z 5 kwietnia 1991 r. (sygn. akt III CZP 20/91, 
OSNC z 1991 r. nr 10–12, poz. 120), stwierdzając, że (...)  
roszczenie o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 
pieniężnego staje się wymagalne osobno w każdym dniu 
opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za 
każdy dzień opóźnienia (...). Praktyczny efekt takiego po-
stawienia sprawy powoduje, że odsetki za trzy (lub 
np. dwa) lata wstecz zawsze będą mogły być dochodzone 
przed sądem. Odsetki przedawniają się w zasadzie w ter-
minie 3-letnim. Jeśli jednak termin przedawnienia rosz-
czenia głównego jest krótszy, to stosuje się go również do 
odsetek. Aby w pełni opisać wskazany problem i jego prak-
tyczne zastosowanie, wróćmy na grunt art. 554 k.c. Zgod-
nie z jego brzmieniem roszczenia z tytułu sprzedaży doko-
nanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, 
roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia 
prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży pło-
dów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem 2 lat. Na 
tle tego przepisu doszło do wielu rozbieżności m.in. co do 
terminu przedawnienia odsetek. Do 2003 r. panowała zgo-
da, że odsetki przedawniają się z upływem 3 lat, niezależ-
nie od tego, w jakim terminie przedawnia się należność 
główna. Jako podstawę takiego twierdzenia podawano 
art. 118 k.c. Zgodnie z nim, jeżeli przepis szczególny nie 

stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a  dla 
roszczeń o świadczenia okresowe (odsetki) oraz roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
– 3 lata. Przez długi czas uważano, że po dwóch latach 
przedawnia się roszczenie przedsiębiorcy o zapłatę należ-
ności głównej z umowy sprzedaży, natomiast roszczenie 
o odsetki od tej należności – dopiero po trzech latach. 
Obecnie obowiązuje jednak inny, bardziej racjonalny po-
gląd. W uchwale Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 r., 
sygn. akt III CZP 42/2004, Biuletyn SN z 2005 r. nr 1, 
poz. 11) stwierdzono, że: (...) ustanowiony w art. 118 k.c. 
termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe sto-
suje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy 
roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określo-
nym w art. 554 k.c. Roszczenie o odsetki za opóźnienie 
przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia 
się roszczenia głównego (...). 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Roszczenia o odsetki za opóźnienie przedawniają się 
odrębnie od roszczenia głównego, z tym jednak za-
strzeżeniem, że z reguły nie później niż z upływem ter-
minu przedawnienia roszczenia głównego. 

Jak skorzystać z zarzutu przedawnienia 
Skorzystanie przez dłużnika z przysługującego mu prawa 

i uchylenie się od zapłaty obliguje sąd do oddalenia powódz-
twa obejmującego przedawnione roszczenie. Roszczenie, 
które uległo przedawnieniu, nie wygasa, a staje się zobowią-
zaniem naturalnym. Dłużnik może je spełnić, ale robić tego 
nie musi, wobec czego domaganie się zapłaty przed sądem 
nie może być skuteczne. Podniesienie zarzutu przedawnie-
nia w procesie polega na odmowie zaspokojenia dochodzo-
nego pozwem roszczenia z powołaniem się na przedawnie-
nie; bez konieczności wskazywania właściwego przepisu 
ustalającego termin przedawnienia (wyrok SN z 22 lutego 
2007 r., sygn. akt IV CSK 1/07, niepublikowany). Nie wy-
starczy natomiast samo powołanie się na okoliczności fak-
tyczne, z których przy uwzględnieniu przepisów ustawy wy-
nika, że roszczenie jest przedawnione. Trzeba więc w piśmie 
procesowym wyraźnie podkreślić, że strona domaga się 
uwzględnienia zarzutu przedawnienia – jest to bowiem jej 
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uprawnienie, a nie obowiązek. Skutek przedawnienia nastę-
puje po upływie określonego terminu i polega na tym, że 
wprawdzie roszczenie istnieje nadal, ale ten, przeciwko 
komu jest ono skierowane, może uchylić się od jego zaspo-
kojenia. Osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie, 
może zatem bez ujemnych konsekwencji prawnych odmó-
wić podjęcia zachowania, do którego jest zobowiązana. 

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani prze-
dłużane przez czynność prawną (art. 119 k.c.). Bieg 
przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie 
stało się wymagalne. Chodzi tu o moment, w którym wie-
rzyciel ma prawną możliwość żądania zapłaty, np. w umo-
wie pożyczki określono, że jej zwrot nastąpi 15 marca, a za-
tem pożyczkodawca może żądać jej spłaty od 16 marca i od 
tego momentu biegnie przedawnienie. Przy zobowiązaniach 
bezterminowych wymagalność jest konsekwencją wezwania 
dłużnika do wykonania. Jeżeli więc uprawniony nie podej-

muje tej czynności, to bieg terminu rozpoczyna się od dnia, 
w którym mógł on – w możliwie najwcześniejszym terminie 
– wezwania tego dokonać. Początkiem biegu przedawnienia 
roszczenia o zaniechanie jest dzień, w którym dłużnik postą-
pił sprzecznie ze swoim obowiązkiem (art. 120 § 2 k.c.). 

CO NA TO SĄD?
Zarzut przedawnienia zgłoszony w postępowaniu cywilnym 
może być kwalifikowany jako nadużycie prawa nie tylko 
z powodu sprzeczności ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem tego prawa, ale również z uwagi na konflikt 
z zasadami współżycia społecznego. Okoliczności związa-
ne z osobą poszkodowaną w procesie o odszkodowanie za 
szkody na osobie mogą uzasadniać zastosowanie art. 5 k.c. 
do zarzutu przedawnienia.
Wyrok SN z 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV CSK 611/12 

Tabela  1. Szczególne terminy przedawnienia

Termin Rodzaj roszczenia

1 2

6 miesięcy Czek – roszczenia z tytułu zwrotnego poszukiwania, służące posiadaczowi przeciw indosantom, wystawcy 
oraz innym dłużnikom, ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy, licząc od końca terminu przedsta-
wienia. Roszczenia z tytułu zwrotnego poszukiwania dłużników, zobowiązanych do zapłaty czeku, między 
sobą ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym dłużnik wykupił czek albo 
w którym sam został pociągnięty z czeku do odpowiedzialności sądowej.
Przewóz i spedycja – zwrotne roszczenia przewoźnika lub spedytora z tytułu przewozu rzeczy przeciwko 
innym przewoźnikom i spedytorom. 
Hotele – roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu 
lub podobnego zakładu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowie-
dział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać 
z usług hotelu lub podobnego zakładu.
Pożyczka – roszczenia pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki.

1 rok Użytkowanie – roszczenia właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogor-
szenia rzeczy albo o zwrot nakładów, jak również roszczenia użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot 
nakładów na rzecz. 
Umowa przedwstępna – roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, 
w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczo-
nej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie 
stało się prawomocne. 
Rozliczenia właściciela i samoistnego posiadacza rzeczy – roszczenia właściciela przeciwko samoistne-
mu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak 
również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku 
od dnia zwrotu rzeczy. To samo dotyczy roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot 
nakładów na rzecz.
Przekaz – roszczenia odbiorcy przeciw przekazanemu, wynikające z przyjęcia przekazu.
Skład – wszelkie roszczenia. 
Zastaw – roszczenia zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody oraz zastawnikowi przeciw-
ko zastawcy o zwrot nakładów. 
Najem –  roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub 
pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów albo 
o zwrot nadpłaconego czynszu. Termin jest liczony od dnia zwrotu rzeczy. 
Użyczenie – roszczenia użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszko-
dzenia lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów oraz 
o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy. 
Przewóz osób – roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania 
przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany.
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Przewóz rzeczy – roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostar-
czenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy 
przesyłka miała być dostarczona. 
Spedycja – roszczenia z umowy spedycji. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytu-
łu uszkodzenia lub ubytku przesyłki – od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesył-
ki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich 
innych wypadkach – od dnia wykonania zlecenia.
Usługi telekomunikacyjne – roszczenia dochodzone na podstawie art. 105 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) przedawniają się z upływem 12 miesięcy od końca 
okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, albo od 
dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Bieg przedawnienia roszczeń 
zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji usługi telekomunikacyjnej do dnia udzielenia na nią od-
powiedzi, nie dłużej jednak niż na okres przewidziany do rozpatrzenia reklamacji. Zgodnie z art. 105 prawa 
telekomunikacyjnego za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo abonento-
wi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków 
z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodo-
wanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin. 
Patent – roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia 
rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która na-
ruszyła patent, oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia 
się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu 
w okresie między zgłoszeniem wynalazku do urzędu patentowego a udzieleniem patentu.
Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. 
Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedaw-
niają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:
■ utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą,
■ ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki,
■ szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody,
■ zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była 

nastąpić,
■ niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji,
■ innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia 
udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, naj-
wyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty. Roszczenia przy-
sługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, 
w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo.  

2 lata Sprzedaż – roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, 
rzemieślników z takiego tytułu oraz prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych 
i leśnych.
Należności hotelowe – roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych z tytułu 
należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz 
osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem 2 lat. Przepis ten stosuje 
się odpowiednio do przedsiębiorstw gastronomicznych. 
Rachunek bankowy – wszelkie roszczenia, z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładu oszczędnościowego. 
Zlecenie – roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i zwrot poniesionych wydatków, przysługu-
jące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego ro-
dzaju (w tym z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom).
Umowa o dzieło – termin przedawnienia liczy się od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane 
– od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
Darowizna – roszczenia o rozwiązanie umowy. 
Kontraktacja – wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego przedawniają się od dnia spełnienia 
świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione – od dnia, w którym 
powinno było być spełnione.
Hotele – roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należności za 
dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które ko-
rzystają z usług takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem 2 lat. Dotyczy to odpowiednio przed-
siębiorstw gastronomicznych.
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3 lata Ubezpieczenie – wszelkie roszczenia. 
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym – roszczenie ulega przedaw-
nieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zda-
rzenie wywołujące szkodę. 
Użytkowanie wieczyste – roszczenia przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewła-
ściwego korzystania z gruntu, jak również roszczenie użytkownika o wynagrodzenie za budynki i urządze-
nia istniejące w dniu zwrotu gruntu.
Umowa o roboty budowlane – roszczenia z umowy przedawniają się, w zależności od tego, czy związane 
są po stronie uprawnionego z działalnością gospodarczą, czy też nie, z upływem odpowiednio 3 lat i 10 lat. 
Produkt niebezpieczny – roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny 
ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub przy zacho-
waniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 
Jednak w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od wprowadzenia produktu 
do obrotu. 
Zachowek – roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie 
zapisów i poleceń. Termin liczy się od ogłoszenia testamentu. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do 
uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem 3 lat 
od otwarcia spadku.
Weksel – roszczenia przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płat-
ności. Z kolei roszczenia posiadacza przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, 
licząc od dnia protestu, w przypadku zaś zastrzeżenia „bez kosztów” – licząc od dnia płatności.
Prawo pracy – roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym 
roszczenie stało się wymagalne. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej 
przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ule-
gają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu 
przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.
Opłata z tytułu niezawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC – roszczenia z tytułu opłaty 
ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat 
od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpiecze-
nia obowiązkowego. 
Nieuczciwe praktyki rynkowe – roszczenia z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej, o których mowa w art. 12 
ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 
nr 171, poz. 1206), ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie, 
co do każdego naruszenia. Zgodnie ze wskazanym przepisem w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej 
konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
■ zaniechania tej praktyki,
■ usunięcia skutków tej praktyki,
■ złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
■ zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury 

polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.
5 lat Zapis – roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem 5 lat od dnia wymagalności zapisu. 

Podatki – zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym upłynął termin płatności podatku.
Ochrona środowiska – roszczenia względem podmiotu korzystającego ze środowiska o zwrot kosztów 
z tytułu przeprowadzonych przez organ ochrony środowiska działań zapobiegawczych lub naprawczych 
przedawniają się z upływem 5 lat od dnia zakończenia tych działań lub ustalenia sprawcy bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku.

6 lat Gwarancje, poręczenia i akredytywy – roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, poręczeń udzielanych 
przez banki oraz akredytyw, które stały się wymagalne, przedawniają się z upływem 6 lat. Bieg przedaw-
nienia roszczeń z tytułu gwarancji i akredytyw rozpoczyna się od daty przedłożenia skutecznego żądania 
zapłaty i w tym okresie roszczenie jest wymagalne, choćby zobowiązanie, z którym gwarancja bądź akredy-
tywa była związana, już wygasło.

10 lat Składki na ubezpieczenia społeczne – należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu w zasadzie po 
upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytu-
łu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności 
te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odse-
tek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.
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20 lat Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym – jeżeli szkoda wynikła 
ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia 
popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obo-
wiązanej do jej naprawienia.

Tabela 2. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia Opis

Bieg przedawnienia nie rozpoczy-
na się, a rozpoczęty ulega zawie-
szeniu

Co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas 
trwania władzy rodzicielskiej.

Co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez 
czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli.

Co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu 
– przez czas trwania małżeństwa.

Co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich 
dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania 
spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Bieg przedawnienia przerywa się Przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpo-
znawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem 
polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, za-
spokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Tytułem przykładu można wskazać, 
że wezwanie dłużnika przed sąd w celu ugodowego pojednawczego rozwiąza-
nia sporu nawet w przypadku braku zawarcia ugody, również skutkuje przerwa-
niem przedawnienia.

Przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
Jest to czynność dłużnika dokonana wobec wierzyciela, z której wynika chęć za-
płaty długu lub przynajmniej przyznanie istnienia obowiązku spełnienia świad-
czenia. Wyróżnia się uznanie:
■ właściwe, które jest umową zawartą pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, 

w której strony ustalają, że istnieje pomiędzy nimi dług o określonej wysoko-
ści i terminie płatności,

■ niewłaściwe będące każdym innym zachowaniem dłużnika, z którego wynika 
świadomość istnienia długu oraz obowiązku jego zapłaty.

Przez wszczęcie mediacji.

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania 
spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubowne-
go, jak również roszczenie stwierdzone ugodą (zawartą 
przed sądem, sądem polubownym albo przed mediatorem 
i zatwierdzoną przez sąd), przedawnia się z upływem lat 
dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego 
rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób rosz-
czenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie 
o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega 
przedawnieniu trzyletniemu.

PRZYKŁAD

Strony umówiły się o przygotowanie ekspertyzy praw-
nej, która została oddana 10 lutego 2014 r. Roszczenia 

wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upły-
wem dwóch lat od dnia oddania dzieła (art. 646 k.c.). 
Termin przedawnienia upłynie zatem 10 lutego 2016 r. 
(o północy). Jeżeli jednak przyjmujący zamówienie 
uzyska wyrok zasądzający od zamawiającego podwyż-
szenie wynagrodzenia, to roszczenie to będzie podle-
gało już 10-letniemu przedawnieniu, a zatem termin 
upłynie 10 lutego 2026 r. 

CO NA TO SĄD?
Roszczenie o zapłatę stwierdzone w ugodzie zawartej przed 
sądem podlega dziesięcioletniemu terminowi przedawnie-
nia, choćby jego wymagalność i wysokość były uzależnione 
od innej czynności prawnej dłużnika (sprzedaży przedsię-
biorstwa) oraz od uzyskanej ceny. 
Wyrok SN z 10 stycznia 2003 r., sygn. akt V CKN 376/01
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WESZŁY W ŻYCIE 
15 lutego 2014 r. 
PRAWO 
ADMINISTRACYJNE
Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 10 października 
2013 r. w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecz-
nych, których znajdowanie się 
w zakładzie decyduje 
o zaliczeniu go do zakładu 
o zwiększonym ryzyku albo 
zakładu o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej

W nowym rozporządzeniu ustalono, 
że do zakładu o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej zalicza się zakład, w którym wy-
stępuje jedna lub więcej substancji nie-
bezpiecznych w ilości równej lub 
większej niż określone w załączniku do 
rozporządzenia, w tabeli 1 lub 2 w ko-
lumnie „Ilość substancji niebezpiecz-
nej decydująca o zaliczeniu do zakładu 
o zwiększonym ryzyku”. Do zakładu 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej zalicza się z kolei 
zakład, w którym występuje jedna lub 
więcej substancji niebezpiecznych 
w ilości równej lub większej niż okre-
ślona w załączniku do rozporządzenia, 
w tabeli 1 lub 2 w kolumnie „Ilość sub-
stancji niebezpiecznej decydująca o za-
liczeniu do zakładu o dużym ryzyku”.

Ustalono, że ilości substancji nie-
bezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym albo 
o dużym ryzyku, należy odnosić za-
równo do maksymalnych ilości znaj-
dujących się lub mogących się znaleźć 
w dowolnym czasie w zakładzie w wa-
runkach normalnej pracy, jak i takich, 
w których przewiduje się możliwość 
wystąpienia substancji niebezpiecznej 
podczas awarii przemysłowej. Sub-
stancje niebezpieczne znajdujące się 
w zakładzie tylko w ilościach równych 
bądź mniejszych niż 2% podanych 
wartości progowych nie powinny być 
uwzględniane przy obliczaniu ilości 
całkowitej, jeżeli ich lokalizacja w za-
kładzie zapewnia, że nie staną się 
przyczyną poważnej awarii w jakim-
kolwiek miejscu zakładu. W przypad-
ku gdy znajdujące się w zakładzie po-
szczególne substancje niebezpieczne 
nie występują w ilościach wyższych 
lub równych odpowiednim ilościom 
określonym w kolumnie 4 lub 5 tabeli 
1 lub odpowiednim ilościom określo-
nym w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2, pod-
czas próby zaliczenia zakładu do za-
kładu o zwiększonym ryzyku albo 
zakładu o dużym ryzyku powinna być 
zastosowana poniższa zasada sumo-
wania. Zaliczenie zakładu do zakładu 
o dużym ryzyku następuje wtedy, je-
żeli suma

q1 : QD1 + q2 : QD2 + q3 : QD3 + 
+ q4 : QD4 +..... + qx : QDx

jest większa lub równa 1, gdzie po-
szczególne symbole oznaczają:
qx –  ilości substancji niebezpiecz-

nych (lub kategorii substancji 
niebezpiecznych) odpowiada-
jących tabeli 1 lub 2,

QDx –  odpowiednie ilości określone 
w kolumnie 5 tabeli 1 lub ilości 
określone w kolumnie 3 tabeli 2.

Zaliczenie zakładu do zakładu 
o zwiększonym ryzyku następuje wte-
dy, jeżeli suma

q1 : QZ1 + q2 : QZ2 + q3 : QZ3 + 
+ q4 : QZ4 +..... + qx : QZx

jest większa lub równa 1, gdzie po-
szczególne symbole oznaczają:
qx  –  ilości substancji niebezpiecz-

nych (lub kategorii substancji 
niebezpiecznych) odpowiada-
jących tabeli 1 lub 2,

QZx  –  odpowiednie ilości określone 
w kolumnie 4 tabeli 1 lub ilości 
określone w kolumnie 2 tabe-
li 2.

Na potrzeby rozporządzenia przy-
jęto, że gazem jest każda substan -
cja, której ciśnienie absolutne pary 
w temperaturze 20°C jest równe lub 
większe niż 101,3 kPa, a cieczą każ-
da substancja, która nie została 
określona jako gaz i która w tempe-
raturze 20°C i przy normalnym ci-
śnieniu 101,3 kPa nie znajduje się 
w stanie stałym.

Tabela 1. Określone substancje niebezpieczne

Lp. Substancje lub grupy substancji

Numer CAS 
(Chemical 
Abstract 
Service)

Ilość substancji 
niebezpiecznej decydująca 
o zaliczeniu do zakładu o:
zwiększo-

nym ryzyku 
[Mg]

dużym 
ryzyku
[Mg]

1 2 3 4 5

1 Azotan amonu (objaśnienie 1) 6484-52-2 5000 10 000
2 Azotan amonu (objaśnienie 2) 6484-52-2 1250 5000
3 Azotan amonu (objaśnienie 3) 6484-52-2 350 2500
4 Azotan amonu (objaśnienie 4) 6484-52-2 10 50
5 Azotan potasu (objaśnienie 5) 7757-79-1 5000 10 000
6 Azotan potasu (objaśnienie 6) 7757-79-1 1250 5000
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1 2 3 4 5

7 Pentatlenek arsenu, kwas arsenowy (V) lub jego sole  1 2

8 Tritlenek arsenu, kwas arsenowy (III) lub jego sole   0,1

9 Brom 7726-95-6 20 100

10 Chlor 7782-50-5 10 25

11 Związki niklu w postaci pyłu (tlenek niklu, ditlenek niklu, tritlenek 
diniklu, siarczek niklu, disiarczek niklu)

  1

12 Etylenoimina 151-56-4 10 20

13 Fluor 7782-41-4 10 20

14 Formaldehyd (> 90%) 50-00-0 5 50

15 Wodór 1333-74-0 5 50

16 Chlorowodór (skroplony gaz) 7647-01-0 25 250

17 Związki ołowioorganiczne  5 50

18 Skrajnie łatwopalne gazy skroplone (w tym skroplone węglowodory 
lekkie z przerobu ropy naftowej) i gaz ziemny

 50 200

19 Acetylen 74-86-2 5 50

20 Tlenek etylenu 75-21-8 5 50

21 Tlenek propylenu 75-56-9 5 50

22 Metanol 67-56-1 500 5000

23 4,4’-Metylenobis (2-chloroanilina) lub jej sole   0,01

24 Izocyjanian metylu 624-83-9  0,15

25 Tlen 7782-44-7 200 2000

26 Diizocyjanian toluenu (izomery)  10 100

27 Dichlorek karbonylu (fosgen) 75-44-5 0,3 0,75

28 Triwodorek arsenu (arsyna) 7784-42-1 0,2 1

29 Triwodorek fosforu (fosfina) 7803-51-2 0,2 1

30 Dichlorek siarki 10545-99-0 1 1

31 Tritlenek siarki 7446-11-9 15 75

32 Polichlorowane dibenzofurany i polichlorowane dibenzodioksyny 
(z włączeniem TCDD – 2,3,7,8-tetrachlorodibenzoparadioksyny), 
z uwzględnieniem współczynnika równoważności F (objaśnienie 9 
i tabela 3)

  0,001

33 Następujące rakotwórcze substancje w stężeniach przekracza-
jących 5%: 4-aminobifenyl lub jego sole, chlorek benzylidenu, 
benzydyna lub jej sole, eter bis (chlorometylowy), eter chlorome-
tylometylowy, 1,2-dibromoetan, siarczan dietylu, siarczan dimety-
lu, chlorek dimetylokarbamoilowy, 1,2-dibromo-3-chloropropan, 
1,2-dimetylohydrazyna, dimetylonitrozoamina, heksametylofos-
forotriamid, hydrazyna, 2-naftyloamina lub jej sole, 4-nitrobifenyl 
i 1,3-propanosulton

 0,5 2

34 Produkty ropopochodne: 2500 25 000

a) benzyny i benzyny ciężkie,

b) nafty (w tym paliwa do silników odrzutowych),

c)  oleje gazowe (w tym oleje napędowe do silników wysokoprężnych, 
oleje opałowe lekkie i technologiczne strumienie mieszanin olejów 
gazowych),

d) ciężki olej opałowy  
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Tabela 2. Kategorie substancji niebezpiecznych niewymienionych w tabeli 1

Kategorie substancji niebezpiecznych

Ilość substancji 
niebezpiecznej decydująca 
o zaliczeniu do zakładu o:

zwiększonym 
ryzyku
[Mg]

dużym
ryzyku
[Mg]

1. Substancje bardzo toksyczne, charakteryzowane określeniem rodzaju zagrożenia:
R26 – działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe,
R27 – działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą,
R28 – działa bardzo toksycznie po połknięciu

5 20

 2. Substancje toksyczne, charakteryzowane określeniem rodzaju zagrożenia:
R23 – działa toksycznie przez drogi oddechowe,
R24 – działa toksycznie w kontakcie ze skórą,
R25 – działa toksycznie po połknięciu

50 200

 3. Substancje utleniające, charakteryzowane określeniem rodzaju zagrożenia:
R7 – może spowodować pożar,
R8 – kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar,
R9 – grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym

50 200

 4. Substancje wybuchowe (objaśnienie 7.1) podklasa 1.4 50 200
 5.  Substancje wybuchowe (objaśnienie 7.1) podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 i 1.6 lub charaktery-

zowane określeniem rodzaju zagrożenia:
R2 – zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi 
źródłami zapłonu,
lub
R3 – skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem 
lub innymi źródłami zapłonu

10 50

 6. Substancje łatwopalne (objaśnienie 8 pkt 1) 5000 50 000
7a. Wysoce łatwopalne ciecze (objaśnienie 8 pkt 2 lit. a i b) 50 200
7b. Substancje wysoce łatwopalne (objaśnienie 8 pkt 2 lit. c) 5000 50 000
 8. Substancje skrajnie łatwopalne (objaśnienie 8 pkt 3) 10 50
 9.  Substancje niebezpieczne dla środowiska, charakteryzowane określeniem rodzaju za-

grożenia:
  

R50 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne (z włączeniem R50/53 – działa 
bardzo toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmia-
ny w środowisku wodnym),

100 200

R51/53 – działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące 
się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym

200 500

10.  Substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska z innych względów, charakteryzowane 
określeniem rodzaju zagrożenia:

  

R14 – reaguje gwałtownie z wodą (włączając w to R14/15 – reaguje gwałtownie z wodą, 
wyzwalając wysoce łatwopalne gazy),

100 500

R29 – w kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy 50 200

Tabela 3. Wartości współczynnika równoważności (F)

Substancja F Substancja F

1 2 3 4

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5
  1,2,3,7,8-PeCDF 0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1   
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1
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1 2 3 4

  1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01
  OCDF 0,001

Objaśnienia do tabel:
Uwaga ogólna: Jeżeli substancja 

wymieniona w tabeli 1 mieści się rów-
nież w kategorii wymienionej w tabe-
li 2, należy stosować wartości progo-
we ustalone w tabeli 1.

1. Dla azotanu amonu (lp. 1 w tabe-
li 1) ilość 5000/10 000 Mg odnosi się 
do nawozów zdolnych do samopod-
trzymującego się rozkładu.

Niniejsze objaśnienie ma zastoso-
wanie do nawozów mineralnych wie-
loskładnikowych opartych na azota-
nie amonu (nawozy mineralne 
wieloskładnikowe zawierające azotan 
amonu z fosforanem lub potażem), 
w których zawartość azotu pochodzą-
cego z azotanu amonu wyrażona 
ułamkiem masowym wynosi:
a)  nie mniej niż 15,75% (15,75% 

zawartości azotu pochodzącego 
z azotanu amonu odpowiada 45% 
azotanowi amonu) i nie więcej niż 
24,5% (24,5% zawartości azotu 
pochodzącego z azotanu amonu 
odpowiada 70% azotanowi amo-
nu) i w których zawartość łącznie 
substancji palnych/organicznych 
nie przekracza 0,4% lub które 
spełniają wymogi przepisów usta-
wy o nawozach i nawożeniu,

b)  15,75% lub mniej oraz nieokreślo-
ną ilość substancji palnych i które 
są zdolne do samopodtrzymujące-
go się rozkładu zgodnie z testem 
korytkowym (Zalecenia ONZ do-
tyczące transportu towarów nie-
bezpiecznych: Podręcznik badań 
i kryteriów część III pkt 38.2).

2. Dla azotanu amonu (lp. 2 w tabe-
li 1) ilość 1250/5000 Mg odnosi się 
do azotanu amonu w bryłkach pokry-
tych ziemią okrzemkową.

Niniejsze objaśnienie ma zastoso-
wanie do prostych nawozów mineral-
nych opartych na azotanie amonu 
oraz do nawozów mineralnych wielo-
składnikowych, w których zawartość 
azotu pochodząca z azotanu amonu 
jest większa niż:

a)  24,5%, z wyjątkiem mieszanek 
azotanu amonu z dolomitem, ka-
mieniem wapiennym lub węgla-
nem wapnia o czystości co naj-
mniej 90%,

b)  15,75% w mieszankach azotanu 
amonu i siarczanu (VI) amonu,

c)  28% (28% zawartości azotu po-
chodzącego z azotanu amonu od-
powiada 80% azotanowi amonu) 
w mieszankach azotanu amonu 
z dolomitem, kamieniem wapien-
nym lub węglanem wapnia o czy-
stości nie mniejszej niż 90% i które 
spełniają wymogi przepisów usta-
wy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawo-
zach i nawożeniu.

3. Dla azotanu amonu (lp. 3 w tabe-
li 1) ilość 350/2500 Mg odnosi się do 
azotanu amonu technicznego.

Niniejsze objaśnienie ma zastoso-
wanie do:
a)  azotanu amonu i mieszanek na ba-

zie azotanu amonu, w których za-
wartość azotu pochodząca z azota-
nu amonu:
–  wynosi nie mniej niż 24,5% i nie 

więcej niż 28% i które zawierają 
mniej niż 0,4% substancji pal-
nych,

–  jest większa niż 28% i które za-
wierają mniej niż 0,2% substan-
cji palnych,

b)  wodnych roztworów azotanu amo-
nu, w których stężenie azotanu 
amonu jest większe niż 80%.

4. Dla azotanu amonu (lp. 4 w tabe-
li 1) ilość 10/50 Mg odnosi się do 
materiałów „poza specyfikacją” i na-
wozów, które nie spełniają testu wy-
buchowości.

Niniejsze objaśnienie ma zastoso-
wanie do:
a)  materiału odrzuconego w trakcie 

procesu produkcyjnego oraz do 
azotanu amonu i mieszanek na 
bazie azotanu amonu, zwykłych 
nawozów opartych na azotanie 
amonu i nawozów mineralnych zło-
żonych opartych na azotanie amo-

nu, określonych w objaśnieniach 2 
i 3, które są lub zostały zwrócone 
przez końcowego użytkownika pro-
ducentowi do czasowego składo-
wania lub do zakładu przetwórcze-
go w celu przerobu, recyklingu lub 
przetworzenia do bezpiecznego 
użytkowania, ponieważ nie speł-
niają wymogów określonych w ob-
jaśnieniach 2 i 3,

b)  nawozów określonych w objaśnie-
niu 1 tiret pierwsze i w objaśnie-
niu 2, niespełniających wymogów 
przepisów ustawy o nawozach 
i nawożeniu.

5. Dla azotanu potasu ilość 
5000/10 000 Mg odnosi się do nawo-
zów mineralnych złożonych opartych 
na azotanie potasu, zawierających 
azotan potasu w postaci bryłek granu-
latu.

6. Dla azotanu potasu ilość 
1250/5000 Mg odnosi się do nawo-
zów mineralnych złożonych opartych 
na azotanie potasu, zawierających 
azotan potasu w postaci krystalicznej.

7. Substancje wybuchowe oznacza-
ją substancje lub mieszaniny określo-
ne zwrotem wskazującym rodzaj za-
grożenia R2 (zagrożenie wybuchem 
wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu 
z ogniem lub innymi źródłami zapło-
nu) lub R3 (skrajne zagrożenie wybu-
chem wskutek uderzenia, tarcia, kon-
taktu z ogniem lub innymi źródłami 
zapłonu), lub które są zaklasyfikowa-
ne do którejkolwiek z podklas zagro-
żeń 1.1 do 1.6 zgodnie ze schematem 
klasyfikacji ONZ/ADR (Umowa euro-
pejska dotycząca międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych (ADR), sporządzona 
w Genewie 30 września 1957 r. (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 815). W definicji tej za-
warte są materiały pirotechniczne, 
które dla potrzeb tego rozporządzenia 
oznaczają substancje lub mieszaniny 
substancji przeznaczonych do wytwa-
rzania ciepła, światła, dźwięku, gazu 
lub dymu albo kombinacji tych efek-
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tów przez samopodtrzymujące się 
egzotermiczne reakcje chemiczne. 
W przypadku gdy substancja lub mie-
szanina są klasyfikowane zarówno 
przez ADR, jak i zwroty zagroże-
nia R2 lub R3, klasyfikacja ADR 
ma pierwszeństwo nad przypisaniem 
zwrotów zagrożenia.

7.1. Podklasami zagrożeń i określe-
niami zagrożeń są:

Podklasa 1.1. Materiały i przedmio-
ty, które stwarzają zagrożenie wybu-
chem masowym. Wybuch masowy 
jest to taki wybuch, który natychmiast 
obejmuje cały ładunek.

Podklasa 1.2. Materiały i przedmio-
ty, które stwarzają zagrożenie rozrzu-
tem, ale nie wybuchem masowym.

Podklasa 1.3. Materiały i przedmio-
ty stwarzające zagrożenie pożarem 
i małe zagrożenie wybuchem lub roz-
rzutem lub oba te zagrożenia, ale któ-
re nie zagrażają wybuchem maso-
wym:
a)  przy których spalaniu wydziela się 

znaczne ciepło promieniowania 
lub

b)  które zapalają się jeden od drugie-
go i wywołują mały wybuch lub 
rozrzut lub oba te efekty razem.

Podklasa 1.4. Materiały i przed-
mioty, które stwarzają tylko małe 
zagrożenie w przypadku zapalenia 
lub zainicjowania podczas przewo-
zu. Oddziaływania ograniczają się 
w znacznym stopniu do sztuki prze-
syłki i nie prowadzą do rozrzutu ele-
mentów o znacznych rozmiarach lub 
zasięgu. Zewnętrzny pożar nie powi-
nien wywoływać natychmiastowego 
wybuchu całej zawartości sztuki 
przesyłki.

Podklasa 1.5. Materiały bardzo 
mało wrażliwe stwarzające zagroże-
nie wybuchem masowym, które są na 
tyle niewrażliwe, że istnieje małe 
prawdopodobieństwo ich zainicjowa-
nia lub przejścia od palenia do deto-
nacji w normalnych warunkach prze-
wozu. Minimalnym wymogiem dla 
tych materiałów jest, aby nie wybu-
chały podczas próby na odporność 
ogniową.

Podklasa 1.6. Przedmioty skrajnie 
niewrażliwe, które nie stwarzają 
zagrożenia wybuchem masowym. 
Przedmioty te zawierają tylko skraj-
nie niewrażliwe materiały i przedsta-

wiają znikome prawdopodobieństwo 
przypadkowej inicjacji lub rozprze-
strzenienia się.

7.2. W przypadku wyrobów zawie-
rających substancje wybuchowe lub 
materiały pirotechniczne, jeżeli ilość 
substancji lub preparatu znajdujących 
się w wyrobie jest znana, powinna być 
ona uwzględniana podczas zaliczania 
zakładu do zakładu o zwiększonym 
ryzyku albo o dużym ryzyku. Jeżeli 
ilość substancji lub preparatu znajdu-
jących się w wyrobie nie jest znana, 
przy rozpatrywaniu ilości określonych 
w kolumnie 2 lub 3 tabeli 2 należy 
uwzględnić masę wyrobu.

8. Określenia – łatwopalne, wyso-
ce łatwopalne, skrajnie łatwopalne 
– w kategoriach 6, 7a, 7b i 8, o któ-
rych mowa w tabeli 2, oznaczają:
1)  łatwopalne ciecze – substancje 

i preparaty w stanie ciekłym, 
o temperaturze zapłonu nie mniej-
szej niż 21°C i nie większej niż 
55°C, określone rodzajem zagro-
żenia R10 (produkt łatwopalny), 
podtrzymujący palenie;

2)  wysoce łatwopalne ciecze:
a)  substancje mogące rozgrzać się 

i w rezultacie zapalić w kon-
takcie z powietrzem w tempe-
raturze otoczenia bez jakiego-
kolwiek dodatkowego wkładu 
energii, określone rodzajem 
zagrożenia R17 (samorzutnie 
zapala się w powietrzu),

b)  substancje i preparaty o tem-
peraturze zapłonu poniżej 
55°C występujące w postaci 
ciekłej pod ciśnieniem, w wa-
runkach procesowych, takich 
jak wysokie ciśnienie lub wy-
soka temperatura, mogących 
spowodować zagrożenie wy-
stąpienia awarii,

c)  substancje ciekłe posiadające 
temperaturę zapłonu poniżej 
21°C, ale które nie są skrajnie 
łatwopalne, określone rodza-
jem zagrożenia R11 (produkt 
wysoce łatwopalny);

3) skrajnie łatwopalne gazy i ciecze:
a)  substancje ciekłe o temperatu-

rze zapłonu poniżej 0°C oraz 
temperaturze wrzenia lub, 
w przypadku zakresu tempera-
tur wrzenia, temperaturze za-
początkowującej wrzenie nie 

większej niż 35°C, określone 
rodzajem zagrożenia R12 (pro-
dukt skrajnie łatwopalny),

b)  substancje w postaci gazu, pal-
ne w normalnych warunkach 
temperatury i ciśnienia, okre-
ślone rodzajem zagrożenia 
R12 (produkt skrajnie łatwo-
palny) w stanie gazowym lub 
nadkrytycznym,

c)  łatwopalne substancje ciekłe 
przechowywane w temperatu-
rze wyższej niż ich temperatu-
ry wrzenia.

9. W przypadku polichlorowanych 
dibenzofuranów i polichlorowanych 
dibenzodioksyn należy posłużyć się 
masą zastępczą substancji (mz) obli-
czaną przez zastosowanie współczyn-
nika równoważności (F) względem 
2,3,7,8-TCDD i porównać jej wartość 
z ilością podaną w kolumnie 4 lub 5 
tabeli 1. Masę zastępczą oblicza się 
według następującego wzoru:

mz = mr × F

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
mz – masę zastępczą,
mr – masę rzeczywistą,
F –  współczynnik równoważności 

dla danej substancji podany 
w tabeli 3.

Dz.U. z 2013 r. poz. 1479

17 lutego 2014 r. 
POSTĘPOWANIE KARNE
Ustawa z 6 grudnia 2013 r. 
o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania 
karnego

Na mocy nowelizacji ustalono, że 
na postanowienie o odmowie wyda-
nia listu żelaznego oraz na postano-
wienia wydane w trybie art. 282 § 2 
k.p.k. (postanowienie o odwołaniu li-
stu żelaznego) i art. 283 § 2 k.p.k. 
(przepadek i ściągnięcie wartości ma-
jątkowych) przysługuje zażalenie. Do 
chwili wejścia w życie zmiany zażale-
nia w powyższych przypadkach były 
pozostawiane bez rozpoznania. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 85

Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 25 LUTEGO 2014 R.

WYMIAR CZASU PRACY – OKRESY ROZLICZENIOWE*
Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozli-
czeniowym oblicza się:
–  mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie roz-

liczeniowym,
–  dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozo-

stałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od ponie-
działku do piątku,

–  odejmując od otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni 
świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym, przypadają-
cych w innym dniu niż niedziela.

*   Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy 
od poniedziałku do piątku.

Dni świąteczne w 2014 r.

Święto Data święta Dzień 
tygodnia

Nowy Rok 1 stycznia środa

Święto Trzech Króli 6 stycznia poniedziałek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy 20 kwietnia niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia poniedziałek

Święto Pracy 1 maja czwartek

Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja sobota

pierwszy dzień Zielonych Świątek 8 czerwca niedziela

Boże Ciało 19 czerwca czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny

15 sierpnia piątek

Wszystkich Świętych 1 listopada sobota

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wtorek

pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia czwartek

drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia piątek

1-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres 
rozliczeniowy 

(miesiąc)

Liczba 
dni 

pracy

Liczba 
godzin 
pracy

Wyliczenie wymiaru czasu pracy

Styczeń 21 168 (4 tygodnie × 40 godz.) + (3 × 8 godz.) – 
– (2 × 8 godz.)

Luty 20 160 (4 tygodnie × 40 godz.)

Marzec 21 168 (4 tygodnie × 40  godz.) + (1 × 8 godz.)

Kwiecień 21 168 (4 tygodnie × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) – 
– (1 × 8 godz.)

Maj 20 160 (4 tygodnie × 40 godz.) + (2 × 8 godz.) – 
– (2 × 8 godz.)

Czerwiec 20 160 (4 tygodnie × 40 godz.) + (1 × 8 godz.) – 
– (1 × 8 godz.)

Lipiec 23 184 (4 tygodnie × 40 godz.) + (3 × 8 godz.)

Sierpień 20 160 (4 tygodnie × 40 godz.) + (1 × 8 godz.) – 
– (1 × 8 godz.)

Wrzesień 22 176 (4 tygodnie × 40 godz.) + (2 × 8 godz.)

Październik 23 184 (4 tygodnie × 40 godz.) + (3 × 8 godz.)

Listopad 18 144 (4 tygodnie × 40 godz.) – (2 × 8 godz.)

Grudzień 21 168 (4 tygodnie × 40 godz.) + (3 × 8 godz.) – 
– (2 × 8 godz.)

Łącznie 250 2000

3-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy

Styczeń–marzec 62 496

Kwiecień–czerwiec 61 488

Lipiec–wrzesień 65 520

Październik–grudzień 62 496

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).

INTRASTAT W 2014 R.
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły 
statystyczny próg podstawowy o wartości 1 100 000 zł w przywozie lub 
1 100 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, 
które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobo-
wiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został 
przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły 
statystyczny próg szczegółowy o wartości 42 000 000 zł w przywozie 
lub 76 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, 
oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są 
zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg 
został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Rady Ministrów z 1 października 2013 r. w sprawie progra-
mu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. poz. 1159).

STAWKI PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Przedmiot opodatkowania Stawka

1) od umowy sprzedaży:

a)  nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania 
wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa 
do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lo-
kalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa 
spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz 
prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

b) innych praw majątkowych 1%

2)  od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesie-
nie współwłasności oraz darowizny:

a)  przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy 
ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własno-
ściowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkal-
nego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego 
oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielcze-
go: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do 
lokalu w małym domu mieszkalnym 

2%

b)  przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1%

3)  od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym 
nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności*

1%

4)  od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego* 2%

5)  od ustanowienia hipoteki:

a)  na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od 
kwoty zabezpieczonej wierzytelności

0,1%

b)  na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nie-
ustalonej

19 zł

6)  od umowy spółki: 0,5%
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*  Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub 
organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, po-
stępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania 
kontrolnego:
1)  podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu 

nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego 
albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został 
zapłacony;

2)  biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy 
o podatku od czynności cywilnoprawnych, powołuje się na fakt 
zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowa-
nia otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachu-
nek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kre-
dytową lub przekazem pocztowym.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej:
–  jeżeli podatnik, dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku 

której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości 
rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne 
stawki – od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych,

–  jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątko-
we, co do których obowiązują różne stawki.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnopraw-
nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz.649 z późn. zm.).

GÓRNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2014 R.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od 
nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
–  od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

–  od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

–  od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni,

–  od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 0,74 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

–  od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

–  od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

–  od budynków (lub ich części) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

–  od pozostałych budynków (lub ich części), w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,

–  od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawa prawna:

■ ustawa z  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz.613 ze zm.), 
■ obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. 
(M.P. poz. 724).

STAWKI OPŁAT ZA PRZEJAZD 1 KM AUTOSTRADY
Poniżej przedstawione zostały stawki opłat za przejazd kilometra auto-
strady pobierane przez:
– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

–  drogową spółkę specjalnego przeznaczenia, na warunkach określo-
nych w umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z   12 stycznia 
2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. 
nr 23, poz. 136) lub wykonawca, o którym mowa w art. 9 ust. 3 tej 
ustawy.

Rodzaje kategorii pojazdów:
Kategoria 1 – motocykle;
Kategoria 2 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony;
Kategoria 3 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
Kategoria 4 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
co najmniej 12 ton;
Kategoria 5 – autobusy.

Kategoria 
pojazdu

Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł)

Kategoria 1 0,05

Kategoria 2 0,10

Klasy pojazdów w EURO 
w zależności od limitów emisji spalin1)

max. 
EURO 2

EURO 3 EURO 4
min. 

EURO 5

Kategoria 32) 0,40 0,35 0,28 0,20

Kategoria 42) 0,53 0,46 0,37 0,27

Kategoria 5 0,40 0,35 0,28 0,20

1)  Zgodnie z przepisami dyrektywy 70/220/EWG Rady z 20 marca 
1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograni-
czenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silniko-
wych (Dz. Urz. UE L z 1970 r., nr 76, str. 1, z późn. zm.), dyrektywy 
1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 czerwca 
1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L z 1999 r. 
nr 187, str. 42, z późn. zm.), dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich 
i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) 
(Dz. Urz. UE L z 2005 r., nr 275, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenia WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silniko-
wych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lek-
kich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz 
w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów (Dz. Urz. UE L z 2007 r., nr 171, str. 1, z późn. zm.).

2)  Dopuszczalna masa całkowita pojazdów kategorii 3 i 4 łącznie z do-
puszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z  25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostra-
dą (Dz.U. poz. 467).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄ-
CYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH
Od 1 września 2013 r. podstawę wymiaru składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wycho-
wawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia 
rocznej podstawy wymiaru składek. Składka w nowej wysokości 
obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Pod-
stawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie 
może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypła-
cone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 
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wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób 
przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota odpowiadająca 
wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na pod-
stawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Okres 
obowiązywania

60% 
prognozo-
wanego 

przeciętnego 
wynagrodzenia 
miesięcznego

75% kwoty 
minimalnego 

wynagrodzenia

Wysokość 
specjalnego 

zasiłku 
opiekuńczego

1.01.2014 
– 31.12.2014

2247,60 zł

1260 zł

520 zł1008 zł 
– w pierwszym 

roku pracy

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.),
■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 
ze zm.),
■ ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 
z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).

DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek 
do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 
20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w danym roku.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesią-
cach 2014 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy
Wysokość dodatku 

za 1godz. pracy 
w porze nocnej*

Styczeń 1680/168 × 20% 2,00 zł

Luty 1680/160 × 20% 2,10 zł

Marzec 1680/168 × 20% 2,00 zł

Kwiecień 1680/168 × 20% 2,00 zł

Maj 1680/160 × 20% 2,10 zł

Czerwiec 1680/160 × 20% 2,10 zł

Lipiec 1680/184 × 20% 1,83 zł

Sierpień 1680/160 × 20% 2,10 zł

Wrzesień 1680/176 × 20% 1,91 zł

Październik 1680/184 × 20% 1,83 zł

Listopad 1680/144 × 20% 2,33 zł

Grudzień 1680/168 × 20% 2,00 zł

*  Wysokość współczynnika dla pracownika pracującego w podstawo-
wym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w pełnym wymia-
rze czasu pracy.

Kodeks pracy określa minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może 
ukształtować jego wysokość na wyższym poziomie.
W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale 
poza zakładem pracy dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej 
może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidy-
wanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Ustalenie ryczałtu w oparciu o zaniżony szacunek kształtuje u pracodaw-
cy obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepraco-
wanych w porze nocnej.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).

RODZAJE ŚWIADCZEŃ POWYPADKOWYCH
– obowiązują od 1 stycznia 2003 r.

Rodzaj świadczenia z tytułu wypadku przy pracy 
i choroby zawodowej Osoba uprawniona do świadczenia

Zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy 
lub chorobą zawodową 

Świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, 
a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy 

Zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 

Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej 

renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowe-
go ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodową 

Renta rodzinna dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wy-
padku przy pracy lub choroby zawodowej  

Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej 

Dodatek pielęgnacyjny dla osoby uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego 

Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii 
i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przed-
mioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

dla ubezpieczonego skierowanego przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego

Podstawa prawna: 
■ 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 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Pisemna forma wypowiedzenia 
• Sytuacja pracownika w okresie wypowiedzenia 
• Skrócenie okresu wypowiedzenia

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  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
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telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa
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INFORFK Platforma Nowoczesnych Księgowych – www.inforfk.pl
zawiera porady codziennie aktualizowane, a także bazę artykułów, przepisów prawnych, 
orzeczeń i interpretacji. Platforma została stworzona we współpracy z księgowymi. Klienci 
cenią ją przede wszystkim za aktualność, inteligentną i bardzo precyzyjną wyszukiwarkę, 
narzędziowość i wyjątkową przejrzystość podanych informacji.

Wideoszkolenia
które omawiają aktualne tematy 
 
 
Audio-komentarze 
ekspertów do zmian prawa

Komplet 4 specjalistycznych biuletynów
w wersji PDF 

 
Ponad 20 fachowych 
e-poradników w roku

Platforma to więcej niż serwis, to także: 

Informacje i zamówienia:  

Biuro Obsługi Klienta – 801 626 666, 22 212 07 30;  

e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

Serwis tematyczny 
VAT2014  

na INFORFK!
www.inforfk.pl/vat2014



Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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