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BILANS 2014. Aktualizacja środków trwałych, 
rzeczowych składników majątku obrotowego 
i należności

jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada ostrożnej wyceny (art. 7 
ust. 1 uor). Nakazuje ona wyceniać aktywa ostrożnie, a jednocześnie obiektywnie. 
oznacza to konieczność uwzględniania przy wycenie bilansowej aktywów także 
zmniejszeń wartości użytkowej lub wartości handlowej składników aktywów (na-
leżności, zapasów, środków trwałych). utworzone w ten sposób odpisy aktuali-
zujące zmniejszają wynik finansowy jednostki. w niektórych przypadkach mogą 
także zostać zaliczone do kosztów podatkowych. z kolei ich rozwiązanie może po-
wodować powstanie przychodu podatkowego. dokonywanie aktualizacji wymie-
nionych aktywów, na potrzeby związane z ich wyceną bilansową, niejednokrotnie 
ma charakter bardzo złożony, ponieważ wymaga jednoczesnego uwzględnienia 
zarówno rozwiązań bilansowych, jak i podatkowych, które obowiązują w tym za-
kresie. dlatego warto znać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
n  jakie są bilansowe podstawy tworzenia odpisów aktualizujących wartość 

środków trwałych, zapasów i należności?
n  jak długo odpisy aktualizujące pozostają w księgach rachunkowych?
n  jakie skutki w podatku dochodowym powoduje ich utworzenie i rozwiązanie? 

I. Aktualizacja środków trwałych
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 uor środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy 

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny 
środków trwałych), pomniejszonych o:
n  odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
n  odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jak wynika z art. 28 ust. 7 uor, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w zna-
czącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpi-
su aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych 
do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

DEFINICJE
Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę 
jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne 
zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, 
a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika 
aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy (art. 28 ust. 5 uor).

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiąza-
nymi ze sobą stronami (art. 28 ust. 6 uor). 
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Odpis aktualizujący wartość środka trwałego, dokonany z uwagi na trwałą utratę tej wartości, jest 
ujmowany w księgach rachunkowych zapisem:
Wn	konto	765 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma	konto	075	„Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych”.

Na przykładowe okoliczności, w których występuje konieczność dokonania takiego odpisu, wska-
zuje art. 32 ust. 4 uor. Wynika z niego, że odpis w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych należy 
zrobić w przypadku:
n  zmiany technologii produkcji,
n  przeznaczenia do likwidacji,
n  wycofania z używania,
n  innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego.

Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują jedynie na ogólne zasady postępowania w przypadku 
utraty wartości środków trwałych. Dlatego chcąc ustalić, czy w danych okolicznościach rzeczywiście 
doszło do utraty wartości tego aktywa, można skorzystać z Krajowego Standardu Rachunkowości 
nr 4 „Utrata wartości aktywów”. Standard ten przedstawia procedurę ustalania odpisu aktualizującego 
wycenę środków trwałych w razie utraty przez nie wartości. Polega ona na podejmowaniu na dzień 
bilansowy ciągu analiz i ustaleń, w wyniku których następuje określenie wysokości odpisu aktualizują-
cego wartość środków trwałych wynikającą z jej ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy, i ustalenie 
zaktualizowanej wartości bilansowej tych składników aktywów.

PrzykłAd
Na dzień bilansowy  jednostka posiada w ewidencji środków trwałych maszynę produkcyjną o war-
tości początkowej 60 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 36 000 zł (w tym odpisy umorzeniowe 
dotyczące 2014 r. w kwocie 10 800 zł). 
Jednostka uznała, że ze względu na zmianę technologii produkcji i postęp techniczny maszyna 
utraciła swoją przydatność. Aktualną wartość rynkową maszyny oszacowano na kwotę 9000 zł 
(bez VAT). Natomiast wartość bilansowa maszyny stanowi kwotę 24 000 zł (60 000 zł – 36 000 zł). 
W księgach 2014 r. jednostka dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego, do-
prowadzając wartość tego aktywa do ceny sprzedaży netto, która wynosi 9000 zł. Wartość odpisu 
wyniosła 15 000 zł (24 000 zł – 9000 zł).

Ujęcie	bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1.  PK – odpis aktualizujący wartość środka trwałego 

Wn	konto	765	„Pozostałe koszty operacyjne”  15 000 zł
Ma	konto	075 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych”  15 000 zł

010	– Środki trwałe
070 – Umorzenie  
środków trwałych

075	– Odpisy z tytułu trwałej  
utraty wartości środków trwałych

(Sp)  60 000,00 25 200,00  (Sp) 15 000,00 (1)

10 800,00  
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408 – Amortyzacja 765 – Pozostałe koszty  operacyjne

  10 800,00 (1)  15 000,00

Ujęcie	podatkowe
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie przewidują odpisów z tytułu utraty wartości środka 
trwałego. W rezultacie nie uznają tej kategorii kosztu bilansowego za koszt podatkowy. Wynika to 
z art. 16 ust. 1 pkt 26a updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 21 updof, który stanowi, że odpisy aktualizujące, 
co do zasady, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (z wyjątkiem niektórych odpisów aktu-
alizujących należności).
Jednocześnie utworzenie odpisu aktualizującego wartość środka trwałego nie wpływa na wartość 
amortyzacji podatkowej. Dla celów amortyzacji podatkowej środek trwały nadal amortyzowany jest 
od wartości początkowej w kwocie 60 000 zł.

Odroczony	podatek	dochodowy
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego jest kosztem bilansowym. Nie jest on natomiast 
kosztem podatkowym. Wobec tego między wartością bilansową i podatkową środka trwałego po-
wstaje ujemna różnica przejściowa, która w przyszłości spowoduje zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego. Jej wystąpienie skutkuje utworzeniem aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego przewidzianej w przyszłości do odliczenia.

Wyszczególnienie
Wartość bilansowa środka trwałego (Wb)
(wartość początkowa – odpisy umorzeniowe – odpis z tytułu utraty wartości 
= 60 000 zł – 36 000 zł – 15 000 zł)

9 000,00 zł

Wartość podatkowa środka trwałego (Wp)
(wartość początkowa – odpisy amortyzacyjne = 60 000 zł – 36 000 zł)

24 000,00 zł

Ujemna różnica przejściowa (Wb – Wp) 15 000,00 zł 
Stawka podatku 19%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(15 000,00 zł x 19%)

2 850,00 zł 

Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1.		 PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wn	konto	643 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  2 850 zł
Ma	konto	871 „Podatek dochodowy od osób prawnych” 2 850 zł

871	– Podatek dochodowy 
od osób prawnych

643 – Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

2 850,00 (1) (1)  2 850,00

Należy przypomnieć, że jednostka może odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego, jeżeli jej roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi 
badania i ogłoszenia (art. 37 ust. 10 uor).
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Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Wartość bilansowa środka trwałego ustalona na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 9000 zł. Wartość 
początkową maszyny pomniejszają dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe oraz odpis z tytułu 
trwałej utraty jej wartości (60 000 zł – 36 000 zł – 15 000 zł).

Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
A Aktywa	trwałe 11	850,00
II Rzeczowe	aktywa	trwałe 9	000,00
1 Środki trwałe 9 000,00
c) urządzenia techniczne 

i maszyny
9 000,00

V Długoterminowe	 rozli
cze	nia	międzyokresowe

2	850,00

1 Aktywa z tytułu odroczo-
nego podatku dochodo-
wego

2 850,00

Wartość odpisu aktualizującego dokonanego z powodu trwałej utraty wartości maszyny obciąża 
pozostałe koszty operacyjne jednostki. Z kolei odroczona część podatku dochodowego wpływa na 
zmniejszenie obciążeń wyniku finansowego.

Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.
E Pozostałe	koszty	operacyjne	 15	000,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15 000,00
L Podatek	dochodowy –	2	850,00

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje:
n  część bieżącą, czyli podatek dochodowy należny za dany rok, oraz
n  część odroczoną, która w przyszłości zwiększy lub zmniejszy obciążenia z tytułu podatku docho-

dowego.

Odroczona część podatku dochodowego wykazywana w rachunku zysków i strat stanowi różni-
cę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego. O ile więc część bieżąca podatku dochodowego powoduje zmniejszenie wyniku 
finansowego jednostki, o tyle część odroczona może powodować zarówno jego zmniejszenie (np. 
poprzez przyrost rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego), jak i zwiększenie (np. poprzez 
przyrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego). Na potrzeby tego przykładu (i kolej-
nych) przedstawiono wpływ utworzonych odpisów aktualizujących na obciążenie wyniku finansowego 
jednostki częścią odroczoną podatku dochodowego z pominięciem kwestii związanych z ustalaniem 
zmiany stanu rezerw i aktywów na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
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II. Aktualizacja wartości zapasów

Rzeczowe aktywa obrotowe to składniki majątku przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 mie-
sięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działal-
ności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Ogólnie rzecz ujmując, są to zapasy, do których – zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt 19 uor – zalicza się:
n  materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,
n  wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprze-

daży lub w toku produkcji, 
n  półprodukty,
n towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Na sposób bilansowej wyceny tych składników aktywów wskazuje art. 28 ust. 1 pkt 6 uor. Stanowi 
on, że rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytwo-
rzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Jeżeli jednostka ocenia, że kontrolowany przez nią składnik rzeczowego majątku obrotowego 
prawdopodobnie nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych ko-
rzyści ekonomicznych, to wówczas należy uznać, że nastąpiła trwała utrata wartości tych składników 
majątku (art. 28 ust. 7 uor). Uzasadnia ona dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego war-
tość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku 
jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachun-
kowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” trwała utrata wartości aktywów obrotowych może nastąpić 
np. na skutek uszkodzenia, zeschnięcia, zepsucia, utraty cech estetycznych, zestarzenia się, zmian 
w upodobaniach klientów, postępu technicznego, upływu sezonu itp.

Zwykle już w czasie inwentaryzacji, której celem jest ustalenie nie tylko ilości, ale i stanu po-
szczególnych składników majątku, niepełnowartościowe materiały, towary lub wyroby gotowe 
są spisywane na odrębnych arkuszach. Jeżeli materiał, towar lub wyrób gotowy jest uszkodzony 
w sposób, który wyklucza uzyskanie w przyszłości korzyści ekonomicznych, to taki składnik ma-
jątku nie powinien być wykazywany jako składnik aktywów, ponieważ nie spełnia on warunków do 
uznania za aktywo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor. Z tego powodu składniki rzeczowego 
majątku obrotowego, które nie nadają się do zużycia lub sprzedaży, powinny zostać wyksięgowanie 
z ewidencji bilansowej.

Natomiast wartość zapasów, które wprawdzie z różnych powodów utraciły swoją wartość, ale 
możliwe jest ich dalsze wykorzystanie (np. zużycie do produkcji lub sprzedaż), powinna zostać odpo-
wiednio zaktualizowana. Zgodnie z art. 34 ust. 5 uor odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składni-
ków aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według 
cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia albo zakupu, albo kosztów wytworzenia – zalicza 
się do pozostałych kosztów operacyjnych. W księgach rachunkowych kwota odpisu odpowiadająca 
utracie wartości zapasów jest ujmowana następująco:
Wn	konto	765	„Pozostałe koszty operacyjne”,  
Ma	konto	34		„Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów” lub  

„Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów towarów”, lub 
„Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów”.
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Odpis dokonany z tytułu utraty wartości zapasów pozostaje w księgach rachunkowych do czasu 
przekazania objętego nim składnika rzeczowego majątku obrotowego do zużycia, sprzedaży lub li-
kwidacji. Rozwiązanie tego odpisu może nastąpić także na skutek ustania przyczyny jego utworzenia.

Wartość odpisów z tytułu aktualizacji wartości zapasów zmniejsza wartość zapasów, które pozo-
stają na stanie magazynowym na dzień bilansowy.

PrzykłAd
W księgach rachunkowych 2014 r. jednostka posiada towary handlowe (sprzęt elektroniczny) o war-
tości 500 000 zł. Towary są wyceniane według ceny nabycia.
Na skutek postępu technicznego niektóre towary utraciły swoją wartość. W przypadku części towa-
rów handlowych cena rynkowa netto możliwa do uzyskania na skutek sprzedaży jest niższa od ceny 
nabycia tych towarów. W związku z tym na dzień bilansowy jednostka dokonała odpisu aktualizują-
cego wartość towarów handlowych na kwotę 84 000 zł. 

Ujęcie	bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1. PK – odpis aktualizujący wartość towarów 
Wn	konto	765	„Pozostałe koszty operacyjne” 84 000 zł
Ma	konto	342	„Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów towarów” 84 000 zł

330	– Towary

342 – Odchylenia z tytułu  
aktualizacji wartości zapasów 

towarów
765		– Pozostałe koszty  

operacyjne

(Sp)  500 000,00 84 000,00  (1) (1)  84 000,00

Ujęcie	podatkowe
Dla celów podatku dochodowego odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obroto-
wego nie stanowią kosztów podatkowych. Utworzony odpis z tytułu utraty wartości towarów handlowych 
nie jest kosztem podatkowym. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 26a updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 21 updof.

Odroczony	podatek	dochodowy
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości towarów handlowych jest kosztem bilansowym. Nie jest on na-
tomiast kosztem podatkowym. Z tego powodu między wartością bilansową i podatkową towarów 
handlowych powstaje ujemna różnica przejściowa, która w przyszłości spowoduje zmniejszenie pod-
stawy obliczenia podatku dochodowego. Jej wystąpienie skutkuje utworzeniem aktywa z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego, która jest przewidziana 
w przyszłości do odliczenia.

Wyszczególnienie
Wartość bilansowa towarów handlowych (Wb) (500 000 zł – 84 000 zł) 416 000,00 zł
Wartość podatkowa towarów handlowych (Wp) 500 000,00 zł 
Ujemna różnica przejściowa (Wb – Wp) 84 000,00 zł 
Stawka podatku 19%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (84 000,00 zł x 19%) 15 960,00 zł 
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Zapis w księgach rachunkowych 2014 r.:
1. PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wn	konto	643	„Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  15 960 zł
Ma	konto	871	„Podatek dochodowy od osób prawnych” 15 960 zł

643 – Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

871 – Podatek dochodowy  
od osób prawnych

(1)  15 960,00 15 960,00  (1)

Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia, to 
jednostka nie musi (choć może) ustalać aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego (art. 37 ust. 10 uor).

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Na dzień bilansowy wartość towarów handlowych koryguje wartość odpisu z tytułu utraty 
ich wartości. Wobec tego wartość bilansowa zapasów w postaci towarów wynosi 416 000 zł 
(500 000 zł – 84 000 zł).

Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014

A Aktywa	trwałe 15	960,00

V Długoterminowe	 rozli
czenia	międzyokresowe

15	960,00

1 Aktywa z tytułu odroczo-
nego podatku dochodo-
wego

15 960,00

B Aktywa	obrotowe 416	000,00

I Zapasy 416	000,00

4 Towary 416 000,00

Wartość odpisu dokonanego z powodu trwałej utraty wartości towarów obciąża pozostałe koszty 
operacyjne jednostki. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wpływają na zmniejsze-
nie obciążeń wyniku finansowego.

Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.

E Pozostałe	koszty	operacyjne	 84	000,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 84 000,00

L Podatek	dochodowy –	15	960,00
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III. Aktualizacja należności z tytułu dostaw i usług

Celem działalności podmiotu gospodarczego jest osiąganie zysków. W ramach prowadzonej w tym 
celu działalności jednostka dokonuje gotówkowej lub bezgotówkowej sprzedaży towarów i usług. 
W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty w księgach rachunkowych, do momentu 
uzyskania zapłaty, występuje należność od odbiorcy w wysokości, jaką jest on zobowiązany zapłacić 
za otrzymane towary lub usługi. W trakcie roku obrotowego powstałe należności są ujmowane w księ-
gach rachunkowych według ich wartości nominalnej, wynikającej z dokonanej transakcji, faktycznie 
należnej od dłużnika. Na wartość tej należności składa się przychód ze sprzedaży oraz kwota VAT 
– w przypadku gdy sprzedaż podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Na dzień bilansowy przysługujące jednostce należności z tytułu dostaw i usług, ujęte do-
tychczas w wartości nominalnej, wycenia się ponownie. Na sposób tej wyceny wskazuje 
art. 28 ust. 1 pkt 7 uor, zgodnie z którym należności te wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, 
z zachowaniem zasady ostrożności. Na kwotę wymaganej zapłaty mogą składać się odsetki za 
okres zwłoki w zapłacie należności – jeżeli wierzyciel faktycznie będzie dochodził ich zapłaty, kary 
umowne, koszty dochodzenia należności itp. Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości 
nr 4 „Utrata wartości aktywów”:

§
Kwotę wymaganej zapłaty należności o krótkim okresie wymagalności (do 3 miesięcy) regu-
lowanej środkami pieniężnymi, dla której nie określono stopy procentowej, wyznacza nomi-
nalna kwota należności. W szczególnych przypadkach kwotę wymaganej zapłaty mogą po-

większać kary umowne, zasądzone koszty sądowe oraz należne za zwłokę w zapłacie odsetki 
umowne lub ustawowe, których zapłaty, według stanu na dzień bilansowy, oczekuje jednostka. Jed-
nostka ustalając kwotę wymaganej zapłaty, nie nalicza swojemu kontrahentowi należnych odsetek, 
jeżeli nie rości sobie o nie pretensji. (…)

Z kolei zastosowanie zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 uor, sprowadza się 
do ustalenia realnej wartości należności, w wysokości możliwej do uzyskania, która w przyszłości, 
w tak ustalonej wysokości, spowoduje wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Zastosowanie tej 
zasady powoduje, że od należności obarczonych ryzykiem niewypłacalności dokonuje się odpisów 
aktualizujących wartość. 

Tabela.	Zwiększenia	i	zmniejszenia	wartości	należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	wpływające	na	jej	
bilansową	wycenę

AKTYWA
Zwiększenia	uwzględniające	
wycenę	w	kwocie	wymaganej	

zapłaty

Zmniejszenia	uwzględniające	
zasadę	ostrożności

Należności	 z	 tytułu	 dostaw	
i	usług	na	dzień	bilansowy

(+)  odsetki przysługujące od 
dłużnika za okres zwłoki 
w zapłacie należności,

(+) kary umowne,
(+) odszkodowania,
(+)  zasądzone koszty sądowe 

itp.

(–)  zmniejszenie należności 
o wartość, której jednostka 
spodziewa się nie uzyskać 
w przyszłości w formie za-
płaty (odpisy aktualizujące 
należności)
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Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług (tzw. należności handlowe) wykazuje się w bilansie 
jako należności krótkoterminowe o okresie spłaty: do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.

1. Odsetki z tytułu dostaw i usług naliczane na dzień bilansowy
Wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty polega na zwiększeniu jej wartości o wymagane 

i należne od dłużnika kwoty ściśle związane z tą należnością. Klasycznym przykładem tego zwiększe-
nia są odsetki za okres zwłoki dłużnika w zapłacie należności. 

Podstawę do ich dochodzenia stanowią art. 481 Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy 
z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz.U. z 2013 r., poz. 403. Zasadą 
jest, że jeżeli dłużnik spóźnia się z zapłatą, to wierzyciel za czas tego opóźnienia może żądać odsetek, 
i to nawet wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie dłużnika było następstwem okoliczno-
ści, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry 
oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Od 23 grudnia 2014 r. wynoszą one 8% w stosunku rocz-
nym. Wcześniej procentowa stawka tych odsetek przez kilka lat wynosiła 13%. Jeżeli jednak wierzyciel 
i dłużnik uzgodnili, że wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, to 
wówczas wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Zwiększenia wartości nominalnej należności o kwotę należnych jednostce odsetek należy doko-
nywać z uwzględnieniem zasady ostrożności, tj. wtedy gdy jednostka zdecydowała się na faktyczne 
dochodzenie od dłużnika tych odsetek, na skutek czego wystawiła i przesłała dłużnikowi notę od-
setkową z podaną w niej kwotą przysługujących odsetek i podejmuje działania zmierzające do ich 
wyegzekwowania, np. poprzez wezwanie do zapłaty.

PrzykłAd
Spółka z o.o. posiada należność na kwotę 200 000 zł (wartość netto + VAT = 162 601,63 zł + 37 398,37 zł), 
która przysługuje jej od firmy „XYZ” z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych. Należność ta powstała 
10 września 2014 r. i pod tą datą została ujęta w księgach rachunkowych na podstawie wystawionej 
faktury. Termin zapłaty należności upłynął 10 października 2014 r. 
1.  Na dzień bilansowy należność ta nie została uregulowana. Załóżmy, że dłużnik uregulował ją 

dopiero 8 stycznia 2015 r.
2.  Po otrzymaniu zapłaty jednostka obciążyła dłużnika ustawowymi odsetkami za zwłokę naliczony-

mi za okres od 11 października 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. (90 dni zwłoki) w kwocie 5945,21 zł, 
dokumentując obciążenie notą odsetkową wystawioną 12 stycznia 2015 r. 

Ujęcie	bilansowe
Zgodnie z zasadą memoriału (art. 6 ust. 1 uor) oraz bilansową wyceną należności (art. 28 ust. 1 
pkt 7 uor) odsetki należne z tytułu zwłoki dłużnika za okres do 31 grudnia 2014 r. należy wprowadzić 
do ksiąg rachunkowych 2014 r. jako przychody finansowe.

Zapis w księgach rachunkowych 2014 r.: 
1.  Nota odsetkowa – odsetki ustawowe z tytułu zwłoki dłużnika za okres od 11 października do 

31 grudnia 2014 r. 
Wn	konto	201	„Rozrachunki z odbiorcami”  5594,52 zł
Ma	konto	750 „Przychody finansowe”  5594,52 zł
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750 – Przychody finansowe 201 – Rozrachunki z odbiorcami

5 594,52  (1) (Sp)  200 000,00

(1)  5 594,52

Natomiast odsetki należne od dłużnika za okres od 1 stycznia do 8 stycznia 2015 r. w kwocie 350,69 zł 
(5945,21 zł – 5594,52 zł) należy ująć tym samym zapisem w księgach rachunkowych 2015 r., pod datą 
12 stycznia 2015 r.

Ujęcie	podatkowe
Naliczone na dzień bilansowy odsetki od należności, ujęte w księgach rachunkowych jako przy-
chody finansowe, nie stanowią przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 2 updop oraz art. 14 
ust. 3 pkt 2 updof). Do przychodów podatkowych nie zalicza się bowiem kwot naliczonych, ale nie-
otrzymanych odsetek od należności. Dopiero faktyczne otrzymanie odsetek spowoduje powstanie 
przychodu podatkowego. 

Odroczony	podatek	dochodowy	
W związku z tym, że odsetki od należności są przychodem finansowym zwiększającym wynik fi-
nansowy w momencie naliczenia, zaś przychodem podatkowym stają się dopiero w momencie ich 
faktycznego otrzymania, to między wartością bilansową należności a jej wartością podatkową po-
wstaje dodatnia różnica przejściowa, która w przyszłości spowoduje zwiększenie podstawy obli-
czenia podatku dochodowego. Jej wystąpienie skutkuje utworzeniem rezerwy z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości 
zapłaty.

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa należności bez VAT (Wb)
(należność główna bez VAT + odsetki = 
= 162 601,63 zł + 5594,52 zł)

168 196,15 zł 

Wartość podatkowa należności bez VAT (Wp) 162 601,63 zł 

Dodatnia różnica przejściowa (Wb – Wp) 5 594,52 zł 

Stawka podatku 19%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (5841,00 zł x 19%) 1 063,00 zł

Zapis w księgach rachunkowych 2014 r.:
1. PK – odroczony podatek dochodowy

Wn	konto	871	„Podatek dochodowy od osób prawnych”  1063 zł
Ma	konto	831	„Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  1063 zł

831 – Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

871 – Podatek dochodowy  
od osób prawnych

1 063,00  (1) (1)  1 063,00



12 AktuAlizAcjA NAleżNości z tytułu dostAw i usług

IFK
www.inforfk.pl 

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Dla jednostki wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty oznacza, że na wartość bilansową 
należności, poza należnością główną, składają się także dochodzone od dłużnika odsetki za zwło-
kę. Wartość należności na dzień bilansowy wynosi 205 841,10 zł.

Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2014

Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2014

B.II Należności	krótkotermi
nowe

205	594,52 B.I Rezerwy	na	zobowiąza
nia

1	063,00

2
Należności od pozosta-
łych jednostek

205 594,52 1 Rezerwa z tytułu odro-
czonego podatku do-
chodowego

1 063,00

a) z tytułu dostaw i usług 
o okresie spłaty:

205 594,52

– do 12 miesięcy 205 594,52

Wartość odsetek należnych od dłużnika za okres do 31 grudnia 2014 r. zwiększa przychody fi-
nansowe jednostki. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w kwocie wymagającej 
w przyszłości zapłaty na okoliczność otrzymania odsetek, wpływa na zwiększenie obciążeń wyniku 
finansowego.

Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.

G Przychody	finansowe	 5	594,52
II Odsetki 5 594,52
L Podatek	dochodowy 1	063,00

Obciążenie dłużnika odsetkami za zwłokę w zapłacie należności nie jest dla wierzyciela obowiąz-
kiem. Nie musi on tego robić, jeśli w jego przekonaniu nie jest to uzasadnione, ponieważ np. z uwagi 
na wysokie obroty chce utrzymywać dobre relacje z tym kontrahentem. Innym powodem odstąpienia 
od naliczania odsetek jest zastosowanie zasady ostrożności. Jeżeli dłużnik ma problemy z uregulowa-
niem swoich ostatnich zobowiązań, to istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że dodatkowo naliczo-
nych odsetek też nie ureguluje. Jeżeli więc jednostka z tych czy z innych istotnych dla niej powodów 
nie ma zamiaru dochodzić od dłużnika odsetek za zwłokę w zapłacie należności, to wycena należ-
ności na dzień bilansowy powinna nastąpić bez uwzględniania wartości tych odsetek, które w takiej 
sytuacji nie spełniają warunku „wymagalności zapłaty”, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 7 uor.

2. Należności wyrażone w walucie obcej
W trakcie roku obrotowego należności wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachun-

kowych na dzień przeprowadzenia operacji (realizacji transakcji). Przepisy ustawy o rachunkowości 
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nie wskazują na dokładną datę powstania przychodu. Aby uniknąć rozbieżności pomiędzy prawem 
bilansowym a prawem podatkowym, przyjęło się w praktyce, że za datę powstania przychodów dla 
celów bilansowych uznaje się te same zdarzenia, które powodują powstanie przychodów dla celów 
podatku dochodowego. Jest to dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, lecz nie później niż dzień 
wystawienia faktury. W rezultacie w trakcie roku należności wyrażone w walutach obcych są wycenia-
ne najczęściej po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego 
dzień wystawienia faktury (art. 30 ust. 2 pkt 2 uor). Jeżeli należności powstałe w trakcie roku obroto-
wego nie zostały uregulowane do dnia bilansowego, to wówczas na dzień bilansowy wycenia się je 
ponownie. Przeliczenia należy dokonać po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP 
obowiązującym na dzień bilansowy. W ten sposób powstają bilansowe różnice kursowe wynikające 
z tego, że wartość transakcji po przeliczeniu na złote w momencie przeprowadzenia jest inna niż war-
tość tej transakcji wyliczona na dzień bilansowy. 

Tabela.	Wycena	należności	wyrażonych	w	walucie	obcej	(art.	30	uor)

AKTYWA
Wycena	należności

w	trakcie	roku	obrotowego na	dzień	bilansowy

Należności	 z	 tytułu	 dostaw	
i	 usług	 wyrażone	 w	 walucie	
obcej

średni kurs NBP z dnia po-
przedzającego przeprowadze-
nie operacji gospodarczej

średni kurs NBP obowiązujący 
na dzień bilansowy

Różnice kursowe dotyczące należności wyrażonych w walutach obcych, powstałe m.in. na dzień 
ich bilansowej wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów finansowych lub kosztów finanso-
wych. Tak wynika z art. 30 ust. 4 uor.

PrzykłAd
Spółka kapitałowa posiada dwie należności z tytułu dostaw towarów, powstałe w trakcie 2014 r., 
które na dzień bilansowy (31.12.2014 r.) nie zostały uregulowane przez dłużników. 

AKTYWA
Nominalna 

wartość należ-
ności 

Wycena  
w trakcie roku obrotowego

Wycena na dzień bilansowy 
31.12.2014

Kurs średni 
NBP  z dnia 

poprzedzają-
cego wysta-

wienie faktury 
(kursy  

przykładowe)

Wartość  
należności 
w złotych

Kurs  
średni NBP 

z 31.12.2014 r. 
(kursy  

przykładowe)

Wartość  
należności 
w złotych

Należność  
od odbiorcy X

50 000 USD 3,20 zł/USD 160 000 zł 3,40 zł/USD 170 000 zł

Należność  
od odbiorcy Y

20 000 euro 4,20 zł/euro 84 000 zł 4,10 zł/euro 82 000 zł

Saldo należności w trakcie roku obrotowego wynosi 244 000 zł (160 000 zł + 84 000 zł).
Saldo należności na dzień bilansowy wynosi 252 000 zł (170 000 zł + 82 000 zł). 
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W wyniku bilansowej wyceny należności wyrażonych w walucie obcej powstały następujące różnice 
kursowe:

AKTYWA Sposób ustalenia różnicy kursowej
Przychody/koszty  

finansowe 

Należność  
od odbiorcy X

Wartość należności z dnia jej zarachowania: 160 000 zł
Wartość należności na dzień bilansowy: 170 000 zł
Dodatnia różnica kursowa: 10 000 zł

Przychody finansowe

Należność  
od odbiorcy Y

Wartość należności z dnia jej zarachowania: 84 000 zł
Wartość należności na dzień bilansowy: 82 000 zł
Ujemna różnica kursowa: 2000 zł

Koszty finansowe

 
W przypadku należności od odbiorcy X wycena według średniego kursu waluty z 31.12.2014 r. spo-
wodowała wzrost jej wartości w stosunku do wyceny z dnia zarachowania. Zastosowanie kursu 
z dnia bilansowego powoduje, że z tytułu tego aktywa jednostka oczekuje wpływu zwiększonych 
korzyści ekonomicznych, które w przyszłości może uzyskać w formie zapłaty, co spowodowane jest 
wzrostem kursu waluty. Powstała w ten sposób dodatnia różnica kursowa w kwocie 10 000 zł, która 
zwiększa przychody finansowe jednostki. 
Natomiast w przypadku należności od odbiorcy Y wycena według kursu średniego z 31.12.2014 r. spo-
wodowała spadek jej wartości w stosunku do wyceny z dnia zarachowania. Zastosowanie kursu z dnia 
bilansowego powoduje, że z tytułu tego aktywa jednostka może uzyskać zmniejszony wpływ korzyści 
ekonomicznych, który jest spowodowany spadkiem kursu waluty, w jakiej wyrażono należność. Po-
wstała w ten sposób ujemna różnica kursowa w kwocie 2000 zł zwiększa koszty finansowe jednostki. 

Ujęcie	bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1. PK – dodatnia różnica kursowa związana z bilansową wyceną należności X

Wn	konto	203 „Należności od zagranicznych odbiorców”  10 000 zł
Ma	konto	750	„Przychody finansowe”  10 000 zł

2. PK – ujemna różnica kursowa związana z bilansową wyceną należności Y
Wn	konto	755 „Koszty finansowe” 2 000 zł
Ma	konto	203	„Należności od zagranicznych odbiorców”  2 000 zł

750	– Przychody finansowe
203 – Należności  

od zagranicznych odbiorców 755		– Koszty finansowe

10 000,00  (1) (Sp)  244 000,00 2 000,00  (2) (2)  2 000,00

(1)  10 000,00

Ujęcie	podatkowe	
Podatnicy podatku dochodowego, prowadzący księgi rachunkowe, mają prawo do wyboru jednej 
w dwóch metod ustalania różnic kursowych, a mianowicie mogą je rozliczać metodą podatkową lub 
metodą bilansową.



15AktuAlizAcjA NAleżNości z tytułu dostAw i usług

20 stycznia 2014 r. Dodatek do Mk nr 2(270)
IFK

Metoda podatkowa polega na ustalaniu różnic podatkowych zgodnie z przepisami podatkowymi 
(art. 15a updop oraz art. 24c updof). Chodzi tu wyłącznie o zrealizowane różnice kursowe, tzn. 
powstałe w związku z otrzymaniem lub dokonaniem zapłaty. Natomiast metoda bilansowa pozwala 
na uwzględnienie w rachunku podatkowym różnic kursowych ustalonych zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości na zasadach określonych przez art. 9b updop oraz art. 14b updof. Zastosowanie tej 
metody pozwala uwzględnić w CIT/PIT wszystkie różnice kursowe ujęte w księgach rachunkowych, 
a więc także te niezrealizowane, tj. powstałe na przykład z wyceny aktywów i pasywów na dzień 
bilansowy. 
Co do zasady, różnic kursowych powstałych z bilansowej wyceny należności wyrażonych w walu-
tach obcych nie zalicza się do przychodów lub kosztów podatkowych. Tak będzie u podatników 
podatku dochodowego, którzy rozliczają różnice kursowe metodą podatkową. U tych podatników 
różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy od należności wyrażonych w walutach obcych wpły-
wają jedynie na wynik finansowy, nie wpływają natomiast na wynik podatkowy.

PrzykłAd
Załóżmy, że spółka kapitałowa, o której mowa w poprzednim przykładzie, dla celów podatku docho-
dowego ustala różnice kursowe metodą podatkową, czyli zgodnie z art. 15a updop.

AKTYWA
Wartość  

należności z dnia 
zarachowania

Wartość  
należności 

na dzień bilan-
sowy

Wpływ  
różnic kursowych 

na wynik  
finansowy

Wpływ  
różnic kursowych 

na wynik  
podatkowy

Należność od od-
biorcy X

160 000 zł 170 000 zł (+) 10 000 zł –

Należność od od-
biorcy Y

84 000 zł 82 000 zł (–) 2 000 zł –

 
Inaczej będzie u podatników podatku dochodowego, którzy rozliczają różnice kursowe metodą 
bilansową. U tych podatników skutki bilansowej wyceny należności wyrażonych w walutach ob-
cych są uwzględniane w przychodach i kosztach podatkowych. Należy przypomnieć, że możliwość 
uwzględniania w rachunku podatkowym różnic kursowych ustalonych zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości wymaga od podatnika spełnienia określonych warunków. Stosowanie metody bilanso-
wej ustalania różnic kursowych wymaga od podatnika:
n  co najmniej trzyletniego okresu jej stosowania,
n  poddawania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta w okresie stosowa-

nia tej metody,
n   terminowego zawiadomienia fiskusa o jej wyborze,
n  ustalenia częstotliwości wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych dla ce-

lów podatku dochodowego.

Różnice kursowe, wynikające z wyceny bilansowej, należy zaliczać do przychodów i kosztów po-
datkowych „obrotami” (a nie per saldem – tak jak to ma miejsce przy prezentacji różnic kursowych 
w rachunku zysków i strat).
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Odroczony	podatek	dochodowy
U podatników ustalających różnice kursowe metodą podatkową może wystąpić konieczność usta-
lenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Obowiązek ten nie wystę-
puje, jeśli roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłosze-
nia. Wówczas jednostka może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego (art. 37 
ust. 10 uor).

PrzykłAd
Przyjmijmy dane z poprzedniego przykładu.

AKTYWA
Wartość 

podatkowa na-
leżności (Wp)

Wartość 
bilansowa 
należności 

(Wb)

Różnica 
przejściowa

Aktywa Rezerwa

z tytułu odroczonego  
podatku dochodowego

Należność  
od odbiorcy X

160 000 zł 170 000 zł (+) 10 000 zł – 1 900 zł
(10 000 zł × 19%)

Należność  
od odbiorcy Y

 84 000 zł  82 000 zł (–) 2 000 zł 380 zł
(2000 zł x 19%)

–

Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1. PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wn	konto	643 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”   380 zł
Ma	konto	871 „Podatek dochodowy od osób prawnych”  380 zł

2. PK – rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wn	konto	871	„Podatek dochodowy od osób prawnych”   1 900 zł
Ma	konto	831 „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  1 900 zł

831	– Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku  

dochodowego
871 – Podatek dochodowy 

od osób prawnych

643		– Aktywa z tytułu  
odroczonego podatku  

dochodowego

1 900,00  (2) (2)  1 900,00 380,00  (1) (1)  380,00

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Na skutek bilansowej wyceny należności wyrażonych w walutach obcych, według kursu średniego 
danej waluty z dnia 31.12.2014 r., łączna wartość tych należności wynosi 252 000 zł (należności od 
odbiorcy X i Y = 170 000 zł + 82 000 zł). 

Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
1 2 3 4 5 6
A Aktywa	trwałe 380,00 A Kapitał	własny
V Długoterminowe	 rozli

czenia	międzyokresowe
380,00
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1 2 3 4 5 6
1 Aktywa z tytułu odroczo-

nego podatku dochodo-
wego

380,00

B Aktywa obrotowe B Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania

II Należności krótkotermi-
nowe

252 000,00 I Rezerwy na zobowiąza-
nia

1 900,00

2 Należności od pozosta-
łych jednostek

252 000,00 1 Rezerwa z tytułu odro-
czonego podatku do-
chodowego

1 900,00

a) z tytułu dostaw i usług 
o okresie spłaty:

252 000,00

– do 12 miesięcy 252 000,00

O ile w księgach rachunkowych różnice kursowe są ujmowane „obrotami”, tzn. dodatnie różnice 
kursowe są księgowane na koncie „Przychody finansowe”, zaś ujemne różnice kursowe na koncie 
„Koszty finansowe”, o tyle ich prezentacja w rachunku zysków i strat ma charakter wynikowy i wyka-
zywana jest jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi lub odwrotnie. Na podstawie 
art. 42 ust. 3 uor różnice kursowe, które zwiększają przychody lub koszty finansowe, w rachunku 
zysków i strat są prezentowane „per saldo”. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 
jest wykazywana w rachunku zysków i strat jako „Inne przychody finansowe” (poz. G.V. wariantu po-
równawczego lub J.V. wariantu kalkulacyjnego). Natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych 
nad dodatnimi jest wykazywana jako „Inne koszty finansowe (poz. H.IV wariantu porównawczego 
lub K.IV wariantu kalkulacyjnego).

Przyjmując w uproszczeniu, że należności od odbiorców X i Y są jedynymi transakcjami związanymi 
z powstaniem bilansowych różnic kursowych, to na dzień bilansowy:
n  wartość ujemnych różnic kursowych, ujętych jako koszty finansowe (Wn konto 755 „Koszty fi-

nansowe”), wynosi 2000 zł, 
n  wartość dodatnich różnic kursowych, ujętych jako przychody finansowe (Ma konto 750 „Przy-

chody finansowe”), wynosi 10 000 zł.
Zakładając, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, w rachun-
ku tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi w kwocie 8000 zł 
(10 000 zł – 2000 zł) zostanie wykazana w poz. G.V. jako „Inne przychody finansowe”.

W podobny sposób należy skompensować odroczoną część podatku dochodowego, która wpływa 
na wynik finansowy. W rachunku zysków i strat odroczony podatek dochodowy, stanowiący różnicę 
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i na po-
czątek okresu sprawozdawczego, jest prezentowany w pozycji „Podatek dochodowy” (poz. L – wa-
riant porównawczy rachunku zysków i strat, poz. O – wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat). 
W przypadku przejściowych różnic kursowych część odroczona podatku dochodowego, ustalona 
jako różnica pomiędzy wartością rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
w kwocie 1520 zł (1900 zł – 380 zł), powoduje zmniejszenie wyniku finansowego jednostki. 
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Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.

G Przychody	finansowe	 8	000,00

V Inne 8 000,00

L Podatek	dochodowy 1	520,00

3. Tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 

Przepisy o rachunkowości zobowiązują jednostki, by dokonywały one weryfikacji stanu swoich 
należności przynajmniej raz w roku i nie później niż na dzień bilansowy. Jeżeli istnieje uzasadnio-
na obawa nieotrzymania zapłaty należności, to jednostka powinna utworzyć odpis aktualizujący jej 
wartość. Przy czym oceny stopnia prawdopodobieństwa otrzymania zapłaty należności jednostka 
musi dokonać sama. Jeżeli należność jest obarczona ryzykiem niewypłacalności, to należy utworzyć 
odpis aktualizujący taką należność. W tym przypadku aktywo to nie spełnia warunków określonych 
w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor, tzn. nie daje podstawy do tego, by uznać, że spowoduje ono w przyszłości 
wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności nie skutkuje wyksięgowaniem należno-
ści z ksiąg rachunkowych. Po jego dokonaniu wartość zagrożonej należności nadal pozostaje ujęta 
w księgach jako należność przysługująca od wierzyciela. Należność objęta odpisem aktualizującym 
nie jest natomiast prezentowana w aktywach bilansu. Wynika to z tego, że w bilansie wykazuje się 
należności pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, z uwagi na stopień prawdopo-
dobieństwa ich zapłaty, określa art. 35b ust. 1 uor. 

Tabela.	Należności,	w	odniesieniu	do	których	należy	dokonać	odpisu	aktualizującego

Rodzaj	należności	objętej		
odpisem	aktualizującym Wysokość	odpisu

1 2

należności od dłużników postawionych w stan 
likwidacji lub w stan upadłości

do wysokości należności nieobjętej gwarancją 
lub innym zabezpieczeniem należności, zgło-
szonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi 
w postępowaniu upadłościowym

PODSTAWA PRAWNA: art. 35b ust. 1 pkt 1 uor

należności od dłużników w przypadku oddale-
nia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli ma-
jątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania upadłościowego

w pełnej wysokości należności

PODSTAWA PRAWNA: art. 35b ust. 1 pkt 2 uor

należności kwestionowane przez dłużników 
oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według 
oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika 
spłata należności w umownej kwocie nie jest 
prawdopodobna

do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym 
zabezpieczeniem należności

PODSTAWA PRAWNA:  art. 35b ust. 1 pkt 3 uor



19AktuAlizAcjA NAleżNości z tytułu dostAw i usług

20 stycznia 2014 r. Dodatek do Mk nr 2(270)
IFK

1 2

należności stanowiące równowartość kwot pod-
wyższających należności, w stosunku do których 
uprzednio dokonano odpisu aktualizującego

w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzyma-
nia lub odpisania

PODSTAWA PRAWNA: art. 35b ust. 1 pkt 4 uor

należności przeterminowane lub nieprzetermi-
nowane o znacznym stopniu prawdopodobień-
stwa nieściągalności, w przypadkach uzasad-
nionych rodzajem prowadzonej działalności lub 
strukturą odbiorców

w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty 
odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne 
należności

PODSTAWA PRAWNA: art. 35b ust. 1 pkt 5 uor

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów opera-
cyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualiza-
cyjny. Odpisy takie są księgowane następująco:

Wn	konto	765	„Pozostałe koszty operacyjne” lub konto	755 „Koszty finansowe”,
Ma	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności”.

3.1. Należność skierowana na drogę postępowania sądowego 
Dość często występuje sytuacja, w której dłużnik wprawdzie nie kwestionuje należności, ale nie 

dokonuje też jej zapłaty, a telefoniczne i pisemne wezwania do zapłaty nie odnoszą żadnego skutku. 
W takiej sytuacji pozostaje skierować sprawę o zapłatę na drogę postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 pkt 3 uor wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego w odniesieniu do należności, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytu-
acji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna. 
Wówczas odpis ten należy utworzyć do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem 
należności. Na tej podstawie jednostki dokonują odpisu aktualizującego wartość należności już na 
etapie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, ponieważ okoliczność ta jest na ogół 
wystarczająca do tego, by uznać, że należność jest obciążona ryzykiem niewypłacalności dłużnika.

Należy jednak podkreślić, że sama okoliczność przekazania sprawy na drogę postępowania są-
dowego nie stanowi wyłącznej podstawy do utworzenia odpisu. Jednostka nie musi go tworzyć, jeśli 
uznała, że sytuacja majątkowa i finansowa dłużnika stanowi podstawę do tego, by sądzić, że należ-
ność ta zostanie przez niego w całej kwocie uregulowana. W większości tego rodzaju przypadków 
jest jednak inaczej. Zwłoka dłużnika z zapłatą należności, pomimo wezwań wierzyciela do jej uregu-
lowania, jest wystarczającym powodem do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego 
i utworzenia w związku z tym zdarzeniem odpisu aktualizującego wartość należności. 

Od utworzenia odpisu aktualizującego należność skierowaną na drogę postępowania sądowego 
nie mniej ważna jest możliwość uwzględnienia jej w rachunku podatkowym. Dla celów podatku do-
chodowego odpisy aktualizujące zasadniczo nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Stanowi 
o tym art. 16 ust. 1 pkt 26a updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 21 updof. Wyjątkiem jest sytuacja, w której 
odpis aktualizujący dotyczy należności, w odniesieniu do której zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:
n  należność została uprzednio zaliczona do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 updop 

lub art. 14 updof,
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n  nie uległa ona przedawnieniu,
n  utworzono odpis aktualizujący wartość należności na zasadach określonych przez art. 36b uor,
n  nieściągalność należności została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 updop 

lub art. 23 ust. 3 updof.

Po łącznym spełnieniu wszystkich wymienionych warunków utworzony przez jednostkę odpis ak-
tualizujący wartość należności może zostać uznany za koszt podatkowy. Gdy wymienione warun-
ki, jako dwa ostatnie – tj. związane z utworzeniem odpisu aktualizującego w sposób zgodny z usta-
wą o rachunkowości oraz uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności w sposób zgodny 
z ustawą podatkową – zostaną spełnione w różnych latach podatkowych, zaliczenie należności do 
kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku podatkowym, w którym spełniony zostanie 
drugi z tych warunków.

O możliwości zaliczenia odpisu aktualizującego należność do kosztów podatkowych decyduje 
m.in. to, czy na podstawie przepisów ustaw o podatku dochodowym nieściągalność wierzytelności 
można uznać za uprawdopodobnioną. Zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 updop oraz art. 23 ust. 3 updof 
warunek ten jest spełniony m.in. wtedy, gdy:
n  dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej – na potwierdzenie tej okolicz-

ności należy dysponować decyzją o wykreśleniu dłużnika z ewidencji działalności gospodarczej,
n  dłużnik został postawiony w stan likwidacji – okoliczność tę należy udokumentować stosownym 

postanowieniem sądu lub odpisem z KRS,
n  została ogłoszona upadłość dłużnika obejmująca likwidację majątku – będzie to wynikać z posta-

nowienia sądu gospodarczego o ogłoszeniu upadłości,
n  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe dłużnika z możliwością zawarcia układu w rozumie-

niu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego – okoliczność ta będzie również wynikać 
z odpowiedniego postanowienia sądu gospodarczego,

n  na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restruk-
turyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,

n  wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana przez wierzyciela 
na drogę postępowania egzekucyjnego – w tym celu należy dysponować odpisem nakazu zapłaty 
lub wyroku sądowego, opatrzonych klauzulą wykonalności oraz wnioskiem egzekucyjnym skiero-
wanym do komornika wraz z dowodem jego nadania do komornika,

n  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego – dowodem 
potwierdzającym tę okoliczność będzie odpis pozwu wniesiony przeciwko wierzycielowi do sądu 
przez dłużnika, np. o unieważnienie umowy, zmniejszenie wysokości świadczenia itp.

Katalog sposobów uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, zawarty w przepisach 
art. 16 ust. 2a pkt 1 updop oraz art. 23 ust. 3 updof, nie jest katalogiem zamkniętym. Wskazuje on na 
przykładowe przypadki, w których nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnio-
ną. Jak wyjaśnił Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 października 2014 r., sygn. 
ILPB3/423-315/14-2/EK:

MF (…) wyliczenie zawarte w art. 16 ust. 2a ww. ustawy podatkowej (odpowiednio w art. 23  
ust. 3 ustawy o PIT – przypis autora) ma charakter otwarty, co oznacza, że podatnik może 
przedstawić inne dowody na okoliczność nieściągalności wierzytelności. Przy czym nie 
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może być to sama wiedza podatnika na temat finansowej sytuacji dłużnika, lecz takie dowody i fakty, 
które pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągalności wie-
rzytelności.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie precyzują wprost daty, pod którą należy zaliczyć odpis 
aktualizujący wartość należności do kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości związane z zalicze-
niem odpisu do kosztów podatkowych dotyczą przede wszystkich tych przypadków, w których doko-
nanie odpisu aktualizującego wartość należności ma miejsce w innym roku niż uprawdopodobnienie 
nieściągalności tej należności. Wówczas należy przyjąć następujące zasady postępowania:
n  w przypadku gdy najpierw utworzono odpis, a dopiero później uprawdopodobniono nieściągal-

ność – odpis jest kosztem podatkowym w roku, w którym dla celów podatku dochodowego zo-
stała uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności (zob. pismo Dyrektora IS w Katowicach 
z 10 czerwca 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-321/13/BG),

n  w przypadku gdy uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło wcześniej niż odpisa-
nie jej dla celów ustawy o rachunkowości – odpis aktualizujący zalicza się do kosztów podatkowych 
w roku, w którym został dokonany (zob. pisma Dyrektora IS w Warszawie z 3 lipca 2014 r., sygn. IPPB3/ 
/423-397/14-2/JBB, oraz Dyrektora IS w Bydgoszczy z 21 lutego 2013 r., sygn. ITPB3/423-702/12/PS).

Jak z tego wynika, przepisy ustaw o podatku dochodowym nie dają swobody co do okresu, w któ-
rym podatnik ma prawo zaliczyć odpisy aktualizujące wartość należności do kosztów uzyskania przy-
chodów. Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora IS w Katowicach w piśmie z 10 czerwca 2014 r., 
sygn. IBPBI/2/423–303/14/BG, wynika, że:

MF
Jeżeli podatnik nie zaliczy odpisu aktualizującego wartość należności w odpowiednim roku 
podatkowym (w którym spełnione zostały oba ww. warunki, tj. uprawdopodobnienie nieścią-
galności wierzytelności i utworzenia rachunkowego odpisu aktualizującego), to aby zaliczyć 

odpis aktualizujący wartość należności, której nieściągalność została uprawdopodobniona, do kosz-
tów podatkowych, będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty zeznania rocznego.

PrzykłAd
Jednostka posiada w księgach rachunkowych należność przysługującą jej z tytułu świadczenia usługi 
na kwotę 24 600 zł (wartość netto + VAT = 20 000 zł + 4600 zł). Należność jest wymagalna od ponad 
10 miesięcy, a dłużnik do tej pory jej nie uregulował, pomimo że był do tego wielokrotnie wzywany. 
1.  W listopadzie 2014 r. jednostka skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Poza na-

leżnością główną dochodzi ona także od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę w kwocie 2300 zł.
2.  W listopadzie 2014 r. opłacono koszty sądowe w kwocie 2500 zł związane ze złożonym pozwem 

o zapłatę.
3.  Jednocześnie jednostka dokonała odpisu aktualizującego całą należność, gdyż uznano, że jest 

ona wątpliwa i prawdopodobieństwo odzyskania zapłaty jest niewielkie.
4.  Do dnia bilansowego nie zapadł wyrok w postępowaniu sądowym o zapłatę.

Ujęcie	bilansowe
Pod datą złożenia pozwu (nie później niż na dzień bilansowy) jednostka powinna przeksięgować 
należność na konto należności dochodzonych na drodze sądowej. 



22 AktuAlizAcjA NAleżNości z tytułu dostAw i usług

IFK
www.inforfk.pl 

1.  PK – przeksięgowanie należności głównej i odsetek dochodzonych na drodze sądowej 
(24 600 zł + 2300 zł)
Wn	konto	245	„Należności dochodzone na drodze sądowej”  26 900 zł
Ma	konto	201	„Rozrachunki z odbiorcami”  26 900 zł

Należność pozostaje na tym koncie do czasu uprawomocnienia się wyroku zasądzającego zapłatę. 
Jeżeli do dnia bilansowego wyrok nie został wydany lub został wydany, ale nie jest jeszcze prawo-
mocny, to należność ta pozostaje na koncie „Należności dochodzone na drodze sądowej”. Jeżeli 
należność nie jest objęta odpisem aktualizującym lub jest nim objęta, ale tylko częściowo, to w bi-
lansie wartość tej należności, w części nieobjętej odpisem, wykazuje się w pozycji B.II.2 d) jako 
krótkoterminowe należności od pozostałych jednostek dochodzone na drodze sądowej. 

2.  WB – zapłata kosztów sądowych
Wn	konto	765 „Pozostałe koszty operacyjne” 2 500 zł
Ma	konto	131	„Bieżący rachunek bankowy” 2 500 zł

3. PK – odpis aktualizujący wartość należności dochodzonej na drodze sądowej 
a) należność główna

Wn	konto	765	„Pozostałe koszty operacyjne” 24 600 zł
Ma	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności”  24 600 zł

b) odsetki za zwłokę 
Wn	konto	755	„Koszty finansowe”  2 300 zł
Ma	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności” 2 300 zł

201	– Rozrachunki  
z odbiorcami

245 – Należności dochodzone 
na drodze sądowej

131		– Bieżący rachunek 
bankowy

(Sp)  26 900,00 26 900,00  (1) (1)  26 900,00 (Sp)  xxx 2 500,00  (2)

765	– Pozostałe koszty  
operacyjne

280 – Odpisy aktualizujące 
wartość należności 755		– Koszty finansowe

(2)  2 500,00 24 600,00  (3a) (3b)  2 300,00

(3a)  24 600,00  2 300,00  (3b)

Ujęcie	podatkowe
Koszty	sądowe.	Firma, która wstępuje na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania 
zapłaty przysługującej jej wierzytelności, na początku musi ponieść wydatki związane z tym postę-
powaniem. Najczęściej są to wydatki na opłaty sądowe i wydatki związane z obsługą prawną postę-
powania toczącego się przed sądem. W przypadku wierzyciela występującego z pozwem o zapłatę 
przysługującej mu wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług wydatki na opłaty sądowe 
i wynagrodzenie dla adwokata lub radcy prawnego reprezentującego go w procesie sądowym służą 
zasadniczo ochronie tego wierzyciela przed uszczupleniem jego majątku. Z tego powodu jako ra-
cjonalnie uzasadnione mogą zostać zaliczone przez niego do kosztów podatkowych.
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Tym samym opłaty sądowe poniesione w kwocie 2500 zł mogą zostać zaliczone przez wierzyciela 
w 2014 r. do kosztów uzyskania przychodów. Należy pamiętać, że zwrócone przez dłużnika koszty 
sądowe w wysokości zasądzonej wyrokiem sądowym stanowią u wierzyciela przychód podatkowy 
uzyskany w momencie faktycznego ich otrzymania. 
Odpis	aktualizujący	wartość	należności. Z założeń przyjętych na potrzeby przykładu wynika, że 
jednostka wprawdzie skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego, ale do dnia bilansowe-
go nie zapadł w tej sprawie wyrok. Tym samym jednostka w 2014 r. nie spełnia warunków do uznania 
odpisu aktualizującego wartość należności za koszt podatkowy, ponieważ nie zostały spełnione 
warunki związane z uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności w sposób wskazany 
w art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 3 ustawy o PIT. Samo złożenie do sądu pozwu 
o zapłatę należności nie jest wystarczającym powodem do uznania, że istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że należności nie da się wyegzekwować. Na dzień bilansowy kosztem podatkowym nie 
będzie więc ani wartość odpisu aktualizującego należność główną, ani wartość tego odpisu w czę-
ści dotyczącej należnych, lecz niezapłaconych odsetek.
Jeżeli przykładowo wierzyciel w lutym 2015 r., na podstawie uzyskanego prawomocnego wyroku 
sądowego, skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, na skutek czego wierzytel-
ność zostanie uprawdopodobniona w sposób określony w ustawach o podatku dochodowym, to 
odpis aktualizujący należność będzie stanowił koszt podatkowy w lutym 2015 r. (choć bilansowo 
będzie to koszt 2014 r.). Wówczas kosztem podatkowym będzie odpis aktualizujący wartość na-
leżności głównej w części przypadającej na jej wartość netto. Kosztem podatkowym nie będzie 
natomiast ta część odpisu, która odpowiada równowartości VAT. Na marginesie warto dodać, 
że jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT, w związku z nieotrzymaniem zapłaty należno-
ści, dla celów podatku od towarów i usług przysługuje prawo do zmniejszenia kwoty należnego 
VAT, jeżeli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona na warunkach określo-
nych przez art. 89a ustawy o VAT. W ten sposób jednostka uniknie ponoszenia ekonomicznego 
ciężaru VAT.

Odroczony	podatek	dochodowy
Na dzień bilansowy jednostka utworzyła odpis aktualizujący należność, którego jednak nie zaliczyła 
do kosztów podatkowych z uwagi na to, że nieściągalność wierzytelności nie została uprawdopo-
dobniona. W związku z tym, że należność jest bezsporna, to jednostka przypuszcza, że spełni ten 
warunek na początku 2015 r., tj. z chwilą uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu i skierowania 
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. W związku z tym w księgach rachunkowych 2014 r. 
utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa należności bez VAT (Wb)  0 zł

Wartość podatkowa należności bez VAT (Wp) 20 000 zł 

Ujemna różnica przejściowa (Wb – Wp) 20 000 zł 

Stawka podatku  19%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(20 000 zł × 19%)

 3 800 zł 
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Zapisy	w	księgach	rachunkowych	2014	r.:
1. PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wn	konto	643	„Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  3 800 zł
Ma	konto	871	„Podatek dochodowy od osób prawnych” 3 800 zł

871 – Podatek dochodowy  
od osób prawnych

643 – Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

3 800,00  (1) (1)  3 800,00

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności dochodzonej na drodze sądowej powoduje, 
że jej wartość bilansowa wynosi 0 zł. 

Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2014

Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2014

A Aktywa	trwałe 3800,00 A Kapitał	własny

V Długoterminowe	 rozli
czenia	międzyokresowe

3800,00

1 Aktywa z tytułu odroczo-
nego podatku dochodo-
wego

3800,00

B Aktywa	obrotowe B Zobowiązania	 i	 rezerwy	
na	zobowiązania

II Należności	krótkotermi
nowe

2 Należności od pozosta-
łych jednostek

d) dochodzone na drodze 
sądowej 

III Inwestycje	 krótkotermi
nowe

7500,00

1 Krótkoterminowe akty-
wa finansowe

7500,00

c) środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

7500,00

– środki pieniężne w ka-
sie i na rachunkach

7500,00
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Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.
E Pozostałe	koszty	operacyjne	 27	100,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 600,00
III Inne koszty operacyjne  2 500,00
H Koszty	finansowe 	2	300,00
4 Inne  2 300,00

3.2. Należność od dłużnika postawionego w stan upadłości układowej 

Celem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu jest restrukturyzacja zobo-
wiązań upadłego w sposób umożliwiający mu dalsze funkcjonowanie na rynku. W wyniku tej restruk-
turyzacji wierzyciele rezygnują z części swoich roszczeń. W ramach upadłości układowej dłużnik jest 
zobowiązany do spłaty pozostałego, nieumorzonego zadłużenia wobec wierzycieli. Spłata ta następu-
je według harmonogramu, tj. w określonych ratach i terminach. Po wykonaniu układu firma pozostaje 
na rynku jako podmiot gospodarczy.

Z art. 35b ust. 1 pkt 1 uor wynika, że w przypadku należności od dłużników postawionych w stan 
upadłości wartość należności aktualizuje się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym 
zabezpieczeniem należności, zgłoszonej sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.

PrzykłAd
Spółka kapitałowa w księgach rachunkowych 2013 r. posiadała należność od dłużnika na kwotę 
12 300 zł (wartość netto + VAT = 10 000 zł + 2300 zł). 
1.  Na koniec 2013 r. spółka utworzyła odpis aktualizujący całą wartość należności, gdyż uznała wów-

czas, że sytuacja finansowa i majątkowa dłużnika nie pozwala przypuszczać, że należności mogą 
być odzyskane. Jednocześnie w 2013 r. dokonany odpis nie stanowił kosztów uzyskania przychodów.

2.  Na początku 2014 r. sąd gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika z możliwością zawarcia ukła-
du. W postępowaniu tym spółka zgłosiła sędziemu komisarzowi należność główną w kwocie 
12 300 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 720 zł. Na skutek zatwierdzenia postępowania ukła-
dowego należność główną zredukowano o 40%, a odsetki za zwłokę – zredukowano w całości.

Ujęcie	bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1.  PK – wartość naliczonych odsetek za zwłokę zgłoszonych sędziemu komisarzowi

Wn	konto	201	„Rozrachunki z odbiorcami” 720 zł
Ma	konto	750	„Przychody finansowe” 720 zł

2.  PK – utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek za zwłokę 
Wn	konto	755 „Koszty finansowe” 720 zł
Ma	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”  720 zł

3.  PK – umorzenie należności głównej na skutek zawarcia układu zakładającego jej częściową re-
dukcję (12 300 zł x 40%) 
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Wn	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”  4 920 zł
Ma	konto	201 „Rozrachunki z odbiorcami” 4 920 zł

4.  PK – umorzenie odsetek za zwłokę
Wn	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności”  720 zł
Ma	konto	201 „Rozrachunki z odbiorcami” 720 zł

750	– Przychody finansowe
201 – Rozrachunki  

z odbiorcami
280		– Odpisy aktualizujące 

wartość należności

720,00  (1) (Sp)  12 300,00 4 920,00  (3) (3)  4 920,00  12 300,00  (Sp)

(1)  720,00   720,00  (4) (4)  720,00  720,00  (2)

755	– Koszty finansowe

(2)  720,00

Ujęcie	podatkowe
Odsetki	za	zwłokę. Odsetki za zwłokę w kwocie 720 zł:
n  w momencie ich naliczenia stanowią przychód finansowy (Ma	konto	750 „Przychody finansowe”), 

ale nie są one przychodem podatkowym,
n  w momencie utworzenia odpisu, który je aktualizuje, zwiększają koszty finansowe jednostki 

(Wn	konto	755 „Koszty finansowe”), ale nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 
Późniejsze umorzenie tych odsetek jest neutralne podatkowo. 

Odpis	aktualizujący	wartość	należności.	Spółka w 2013 r. utworzyła odpis aktualizujący całą war-
tość należności głównej. Jednak wówczas, ze względu na niespełnienie warunków związanych 
z uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności, wartości tego odpisu spółka nie zaliczyła 
do kosztów podatkowych.
Może to zrobić w 2014 r. Na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. b) w zw. z ust. 1 pkt 26a updop 
nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, gdy zostało wszczęte postępo-
wanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowe-
go i naprawczego. Odpis aktualizujący spółka może statystycznie doliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów już w momencie otwarcia tego postępowania w oparciu o otrzymane postanowienie 
sądu gospodarczego o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Odpis jest kosztem podatkowym w części 
przypadającej na jego wartość netto, czyli kwotę 10 000 zł. Natomiast odpis w kwocie 2300 zł, tj. 
w części przypadającej na kwotę VAT – nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4d updop za przychód podatkowy uznaje się wartość należności umo-
rzonych w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosz-
tów uzyskania przychodów. Umorzenie należności w kwocie brutto 4920 zł (wartość netto + VAT = 
= 4000 zł + 920 zł) powoduje powstanie przychodu podatkowego z tego tytułu. Przychodem tym jest 
wartość netto umorzenia, czyli kwota 4000 zł. Wartość netto umorzonej należności należy dodać 
statystycznie do przychodów podlegających opodatkowaniu CIT.
Jednocześnie wartość netto umorzonej wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodów na pod-
stawie art. 16 ust. 1 pkt 44 updop. Kwotę tę należy statystycznie doliczyć do kosztów podatkowych.
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W przyszłości, w momencie otrzymania od dłużnika zapłaty należności wynikającej z zatwierdzone-
go układu w łącznej kwocie 7380 zł (wartość netto + VAT = 6000 zł + 1380 zł) należy rozwiązać odpis 
aktualizujący należność, w związku z ustaniem przyczyny, dla której został on wcześniej utworzony 
(art. 35c uor). Należy zrobić to zapisem:
Wn	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”, 
Ma	konto	200	„Rozrachunki z odbiorcami”.

Rozwiązanie tego odpisu spowoduje powstanie przychodu podatkowego w części odpowiadającej 
wartości netto spłaconej należności, czyli łącznie w kwocie 6000 zł (art. 12 ust. 1 pkt 4e updop).

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
W księgach rachunkowych 2014 r. na koncie 200 „Rozrachunki z odbiorcami” figuruje nieumorzona 
część należności w kwocie 7380 zł (12 300 zł – 4920 zł). W takiej samej wysokości wykazany jest od-
pis aktualizujący tę należność na koncie 280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”. Ponieważ 
bilansowa wartość należności wynosi 0 zł, to nie jest ona wykazywana w bilansie. 

Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
B.II Należności	krótkotermi

nowe
2 Należności od pozosta-

łych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług 

o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy

Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.

G Przychody	finansowe 	720,00

II Odsetki  720,00

H Koszty	finansowe 	720,00

4 Inne  720,00

4. Rozwiązywanie odpisów aktualizujących wartość należności 

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, 
w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części 
uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podle-
ga zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. 
Tak wynika z art. 35c uor. 
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W przypadku rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności zapisy księgowe przebiegają 
następująco:
Wn	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności”,
Ma	konto	760 „Pozostałe przychody operacyjne” lub konto	750	„Przychody finansowe”.

4.1. Spłata należności zasądzonej wyrokiem sądowym
Najczęstszym powodem ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość na-

leżności, jest odzyskanie przez wierzyciela tej należności. Jeśli odpis aktualizujący wartość należności 
stanowił dla podatnika koszt uzyskania przychodów, to rozwiązanie odpisu na skutek ustania przyczyny, 
dla której został on utworzony, powoduje powstanie przychodu podatkowego. Trzeba pamiętać o tym, że 
możliwość zaliczenia odpisów aktualizujących wartość należności do kosztów podatkowych ma charakter 
przejściowy. Gdy dojdzie do spłaty takiej należności, wierzyciel rozlicza ją w przychodach podatkowych. 

PrzykłAd
Jednostka posiada należność skierowaną w 2013 r. na drogę postępowania sądowego. W księgach 
rachunkowych 2013 r. dokonała odpisu aktualizującego całą wartość należności na kwotę 6150 zł 
(wartość netto + VAT = 5000 zł + 1150 zł). Odpisem tym zostały objęte także odsetki za zwłokę 
w kwocie 700 zł. W 2013 r. odpisy aktualizujące wartość należności i odsetek nie stanowiły kosztów 
uzyskania przychodów.
1.  W marcu 2014 r. jednostka uzyskała korzystny dla siebie wyrok zasądzający należność główną 

wraz z odsetkami (6150 zł + 700 zł) oraz zwrot kosztów procesowych w kwocie 1000 zł. 
2.  W kwietniu 2014 r. jednostka, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, skierowała spra-

wę na drogę postępowania egzekucyjnego. Wówczas do kosztów podatkowych zaliczyła war-
tość netto odpisu aktualizującego należność główną w kwocie 5000 zł. 

3.  W październiku 2014 r. dłużnik uregulował całą należność w kwocie 8300 zł, tj.:
n należność główną w kwocie 6150 zł, 
n odsetki za zwłokę naliczone do dnia zapłaty w kwocie 1150 zł, 
n zasądzone koszty procesu w kwocie 1000 zł. 

Ujęcie	bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1.  PK – uprawomocnienie wyroku zasądzającego należność główną wraz z odsetkami za zwłokę 

(6150 zł + 700 zł)
Wn	konto	201 „Rozrachunki z odbiorcami” 6 850 zł
Ma	konto	245 „Należności dochodzone na drodze sądowej” 6 850 zł

2.  PK – uprawomocnienie wyroku zasądzającego zwrot kosztów procesu 
Wn	konto	201 „Rozrachunki z odbiorcami” 1 000 zł
Ma	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”  1 000 zł

3. WB – uregulowanie przez dłużnika zasądzonych należności 
Wn	konto	131	„Bieżący rachunek bankowy”  8 300 zł
Ma	konto	201 „Rozrachunki z odbiorcami” 8 300 zł
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4. PK – rozliczenie odsetek naliczonych do dnia zapłaty 
a) odsetki należne za 2013 r. w części objętej odpisem aktualizującym

Wn	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności” 700 zł
Ma	konto	750	„Przychody finansowe” 700 zł

b) odsetki za okres pozostały do dnia zapłaty
Wn	konto	201 „Rozrachunki z odbiorcami” 450 zł
Ma	konto	750	„Przychody finansowe” 450 zł

5. PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego koszty procesowe
Wn	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”  1 000 zł
Ma	konto	760	„Pozostałe przychody operacyjne” 1 000 zł

6. PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego należność główną
Wn	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”  6 150 zł
Ma	konto	760	„Pozostałe przychody operacyjne” 6 150 zł

245	– Należności dochodzone 
na drodze sądowej

201 – Rozrachunki  
z odbiorcami

280		– Odpisy aktualizujące 
wartość należności

(Sp)  6850,00 6850,00 (1) (1)  6850,00 8300,00  (3) (4a)  700,00  6850,00  (Sp)

(2)  1000,00 (5)  1000,00  1000,00  (2)

(4b)  450,00 (6)  6150,00

8300,00 8300,00   7850,00  7850,00  

131	– Bieżący rachunek 
bankowy 750 – Przychody finansowe

760		– Pozostałe przychody 
operacyjne

(3)  8300,00   700,00  (4a)   1000,00  (5)

  450,00  (4b)  6150,00  (6)

Ujęcie	podatkowe
Odsetki	za	zwłokę	i	zwrot	kosztów	procesu. Stanowią przychód podatkowy w momencie ich faktyczne-
go otrzymania. Przychód ten, obejmujący otrzymane odsetki za zwłokę w kwocie 1150 zł i zwrot kosztów 
procesu w kwocie 1000 zł, powstał w październiku 2014 r., w momencie uregulowania przez dłużnika. 

Podatkowe	skutki	rozwiązania	odpisu	aktualizującego.	W kwietniu 2014 r. jednostka zaliczyła do 
kosztów uzyskania przychodów wartość netto odpisu aktualizującego należność główną w kwocie 
5000 zł. Rozwiązanie tego odpisu, spowodowane ustaniem przyczyny, dla której został utworzony, 
skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w kwocie 5000 zł (art. 12 ust. 1 pkt 4e updop oraz 
art. 14 ust. 2 pkt 7c updof).

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Uregulowanie w 2014 r. przez dłużnika należności, od której wcześniej dokonano odpisu aktualizu-
jącego. Uregulowanie należności spowodowało rozwiązanie dokonanego wcześniej odpisu. Należ-
ność nie występuje w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r. 
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Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014

B.II Należności	krótkotermi
nowe

2 Należności od pozosta-
łych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług 
o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

W 2014 r. pozostałe przychody operacyjne zwiększyła wartość:
n rozwiązanego odpisu aktualizującego należność w kwocie 6150 zł,
n zwróconych kosztów procesowych w kwocie 1000 zł.
Natomiast do przychodów finansowych zaliczono całą wartość odsetek naliczonych za okres opóź-
nienia w zapłacie należności (w kwocie 1150 zł).

Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.

D Pozostałe	przychody	operacyjne 	7	150,00

III Inne przychody operacyjne  7 150,00

G Przychody	finansowe 	1	150,00

II Odsetki  1 150,00

4.2.  Rozwiązanie odpisu na skutek zdarzeń  
występujących po dniu bilansowym

Jeżeli jednostka na dzień bilansowy dokona odpisu aktualizującego wartość należności, po czym 
okaże się, że dłużnik uregulował swoje zobowiązanie, to ustanie przyczyny, dla której dokonano odpisu, 
może spowodować konieczność dokonania stosownych zapisów w księgach roku obrotowego, w któ-
rym utworzono odpis, i zmiany sprawozdania finansowego, jeżeli nie zostało ono jeszcze zatwierdzone. 
Z art. 54 ust. 1 uor wynika bowiem, że jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, 
a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ 
na to sprawozdanie, powinna odpowiednio zmienić, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów 
w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiado-
mić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

PrzykłAd
W księgach rachunkowych 2014 r. jednostka posiada należność przysługującą jej w kwocie 61 500 zł 
(wartość netto + VAT = 50 000 zł + 11 500 zł). W związku z tym, że w ocenie jednostki uzyskanie od 
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dłużnika zapłaty było bardzo mało prawdopodobne, to na dzień bilansowy jednostka dokonała od-
pisu aktualizującego całą wartość należności. Odpis ten w 2014 r. nie został zaliczony do kosztów 
uzyskania przychodu. 
1. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. jednostka sporządziła w lutym 2015 r.
2.  Po sporządzeniu sprawozdania, ale przed jego zatwierdzeniem, dłużnik uregulował całe swoje 

zobowiązanie. 

Ujęcie	bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1. PK – utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności 

Wn	konto	765	„Pozostałe koszty operacyjne” 61 500 zł
Ma	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”  61 500 zł

2. PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku z jej uregulowaniem 
Wn	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności”  61 500 zł
Ma	konto	760	„Pozostałe przychody operacyjne” 61 500 zł

201	– Rozrachunki  
z odbiorcami

280 – Odpisy aktualizujące 
wartość należności

765		– Pozostałe koszty 
operacyjne

(Sp)  61 500,00 (2)  61 500,00 61 500,00  (1) (1)  61 500,00

760	– Pozostałe przychody 
operacyjne

61 500,00  (2)

Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. WB – uregulowanie należności

Wn	konto	131	„Bieżący rachunek bankowy” 61 500 zł
Ma	konto	200	„Rozrachunki z odbiorcami” 61 500 zł

201	– Rozrachunki z odbiorcami 131 – Bieżący rachunek bankowy

(Sp)  61 500,00 61 500,00  (1) (1)  61 500,00

Ujęcie	podatkowe
W związku z tym, że utworzony odpis aktualizujący wartość należności nie został zaliczony do kosz-
tów uzyskania przychodów, to jego rozwiązanie nie stanowi przychodu podatkowego. Utworzenie 
i rozwiązanie odpisu jest neutralne podatkowo. 

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Uregulowanie zapłaty przez dłużnika po sporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego 
zatwierdzeniem, spowodowało rozwiązanie utworzonego odpisu aktualizującego wartość należno-
ści. Wartość należności na dzień bilansowy wynosi 61 500 zł. 
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Prezentacja	w	bilansie	(fragment)

AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014
Pozycja 
bilansu

Wyszczególnienie
Stan na 

31.12.2014

B.II Należności	krótkotermi
nowe

61	500,00

2 Należności od pozosta-
łych jednostek

61 500,00

a) z tytułu dostaw i usług 
o okresie spłaty:

61 500,00

– do 12 miesięcy 61 500,00

Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.

D Pozostałe	przychody	operacyjne 	61	500,00

III Inne przychody operacyjne  61 500,00

E Pozostałe	koszty	operacyjne 	61	500,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  61 500,00

Jeżeli dłużnik uregulowałby należność, na którą w księgach rachunkowych 2014 r. utworzono odpis 
aktualizujący, już po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to skutki tego zdarzenia 
ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym jednostka informacje te otrzyma-
ła. Tak wynika z art. 54 ust. 2 uor. Oznacza to, że w takich okolicznościach rozwiązanie odpisu aktu-
alizującego wartość należności powinno być dokonane w księgach rachunkowych 2015 r., tj. w roku 
uregulowania należności (bez potrzeby zmiany sprawozdania finansowego za 2014 r. uwzględniają-
cego utworzony odpis aktualizujący). 

4.3.  Rozwiązanie odpisu na skutek uznania należności za nieściągalną 
Odpis aktualizujący wartość należności pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo 

istnieje możliwość wyegzekwowania zapłaty. Jeżeli jednak należność zostanie umorzona, przedaw-
niona lub uznana za nieściągalną, to wówczas – zgodnie z art. 35b ust. 3 uor – należy zmniejszyć 
dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Taka należność nie przyniesie w przyszłości 
żadnych korzyści ekonomicznych, dlatego należy usunąć ją z ksiąg rachunkowych. 

Rozwiązania odpisu na skutek uznania należności za nieściągalną dokonuje się zapisem: 
Wn	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności”,
Ma	konto	200 „Rozrachunki z odbiorcami”.

Zmniejszenie tego odpisu nie wpływa na wynik finansowy jednostki. Kosztem bilansowym była już 
wcześniej wartość utworzonego odpisu aktualizującego wartość należności. 

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności, w związku z uznaniem należności za nie-
ściągalną, może powodować skutki w podatku dochodowym. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) 
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updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 20 updof wierzytelności odpisane jako nieściągalne mogą zwiększać 
koszty uzyskania przychodów, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
n  należność została uprzednio zaliczona do przychodów należnych, tj. przychodów podatkowych, 

o których mowa w art. 12 ust. 3 updop oraz art. 14 updof,
n  nieściągalność należności została udokumentowana w sposób określony przez art. 16 ust. 2 updop 

oraz art. 23 ust. 2 updof, tj.:
1)  postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi fak-

tycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
2)  postanowieniem sądu o:

a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewy-
płacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek nie-
wypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
3)  protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe 

i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.
Jeżeli należność spełnia wymienione warunki pozwalające uznać ją za nieściągalną w rozumieniu 

przepisów podatkowych, to wówczas – jeżeli nie uległa ona przedawnieniu – jej wartość netto może 
zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. 

PrzykłAd
Jednostka w 2012 r. dokonała sprzedaży towarów na kwotę 12 300 zł (wartość netto + VAT = 
= 10 000 zł + 2300 zł). W 2013 r. w księgach rachunkowych utworzono odpis aktualizujący całą war-
tość należności. W związku ze skierowaniem należności na drogę postępowania egzekucyjnego 
wartość netto tego odpisu została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W 2014 r. jednost-
ka otrzymała od komornika informację o bezskutecznej egzekucji tej należności. 

Ujęcie	bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2014 r.:
1.  PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość nieściągalnej należności 

Wn	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności”  12 300 zł
Ma	konto	201 „Rozrachunki z odbiorcami” 12 300 zł

201	– Rozrachunki z odbiorcami
280 – Odpisy aktualizujące  

wartość należności

(Sp)  12 300,00 12 300,00  (1) (1)  12 300,00 12 300,00  (Sp)

Ujęcie	podatkowe
Z związku z uznaniem należności za nieściągalną i jej udokumentowaniem w sposób określony 
przez art. 16 ust. 2 pkt 1 updop oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 updof, tj. postanowieniem o nieściągalności 
wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, jednostka zaliczy statystycznie:
n  do przychodów podatkowych kwotę 10 000 zł, czyli wartość netto odpisu aktualizującego należ-

ność uprzednio zaliczonego do kosztów podatkowych (art. 12 ust. 1 pkt 4d updop oraz art. 14 
ust. 2 pkt 7b updof),
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n  do kosztów podatkowych kwotę 10 000 zł, czyli wartość netto należności uznanej za nieściągal-
ną na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 20 updof.

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności, na skutek uznania jej za nieściągalną, nie 
wpływa na stan aktywów i pasywów w bilansie oraz na wynik finansowy w rachunku zysków i strat. 

5. Przedawnienie należności
Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie terminu określonego w przepisach prawa 

dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, np. zapłaty należności, podnosząc przed sądem za-
rzut przedawnienia. Roszczenie to nie wygasa, ono nadal istnieje, ale po upływie terminu jego prze-
dawnienia dłużnik może je w zasadzie spełnić tylko dobrowolnie. 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Tak stanowi art. 118 Kodeksu cywilnego. Jednym z przepi-
sów szczególnych, który wskazuje na inny termin przedawnienia, jest art. 554 k.c. Wynika z niego, że rosz-
czenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają 
się z upływem dwóch lat. Znacznie więcej czasu na wyegzekwowanie zapłaty od dłużnika mają wierzyciele, 
których roszczenia zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Wówczas należność przyznana 
tym wyrokiem jest objęta dziesięcioletnim terminem przedawnienia (art. 125 § 1 k.c.). 

Istotną informacją jest to, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez 
czynność prawną (art. 119 k.c.). Tym samym postanowienia umowne, które ustalają termin przedaw-
nienia roszczeń inny niż wynikający z przepisów prawa, są nieważne. 

Należności, które uległy przedawnieniu, nie spełniają kryteriów do uznania ich za aktywa, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor. Są to zasoby majątkowe, które nie spowodują uzyskania w przy-
szłości przez jednostkę korzyści ekonomicznych. 

Jeżeli jednostka nie dokonała wcześniej odpisu aktualizującego wartość tej należności, to w przypad-
ku gdy uległa ona przedawnieniu, należność należy spisać bezpośrednio w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych lub kosztów finansowych. Taki sposób postępowania wynika wprost z art. 35b ust. 4 uor. 

PrzykłAd
Spółka z o.o. posiada w księgach rachunkowych należność przysługującą jej od innego przedsię-
biorcy z tytułu dostawy towarów na kwotę 8610 zł (wartość netto + VAT = 7000 zł + 1610 zł). Spółka 
naliczyła także dłużnikowi odsetki za zwłokę w wysokości 1000 zł. Zarówno należność, jak i naliczo-
ne od niej odsetki za zwłokę uległy przedawnieniu w trakcie 2014 r.

Ujęcie	bilansowe
Dla spółki z o.o. przedawniona należność nie stanowi aktywa. Wobec tego w księgach rachunko-
wych 2014 r. (najpóźniej na dzień bilansowy) przedawnioną należność należy wyksięgować zapisem:

1. PK – odpisanie przedawnionej należności
Wn	konto	765 „Pozostałe koszty operacyjne”  8610 zł
Ma	konto	201	„Rozrachunki z odbiorcami”  8610 zł
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2. PK – odpisanie przedawnionych odsetek za zwłokę 
Wn	konto	755 „Koszty finansowe”  1000 zł
Ma	konto	200 „Rozrachunki z odbiorcami”  1000 zł

201	– Rozrachunki  
z odbiorcami

765 – Pozostałe  
koszty operacyjne 755		– Koszty finansowe

(Sp)  9610,00 8610,00  (1) (1)  8610,00 (2)  1000,00

1000,00  (2)

Ujęcie	podatkowe	
Podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, która uległa przedawnieniu, 
nawet jeśli stanowiła ona wcześniej przychód należny. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 20 updop oraz 
art. 23 ust. 1 pkt 17 updof nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisane 
jako przedawnione.
Kosztu podatkowego nie będą stanowiły także odpisane w ciężar kosztów odsetki za zwłokę, które 
zostały naliczone dłużnikowi. Naliczone, ale niezapłacone odsetki nie są kosztem uzyskania przy-
chodów.

Odroczony	podatek	dochodowy
W związku z tym, że odpisanie przedawnionej należności ma charakter trwały, to nie występuje 
konieczność ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Wyksięgowanie przedawnionej należności powoduje, że nie występuje ona w bilansie. 

Prezentacja	w	rachunku	zysków	i	strat	–	wariant	porównawczy	(fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2014 r.

E Pozostałe	koszty	operacyjne	 8610,00

III Inne koszty operacyjne 8610,00

H Koszty	finansowe 1000,00

IV Inne 1000,00

Jeżeli natomiast jednostka przed upływem terminu przedawnienia należności utworzyła odpis ak-
tualizujący jej wartość, to po upływie terminu przedawnienia należność wraz z odpisem należy wy-
księgować z ksiąg rachunkowych. 

PrzykłAd
Przyjmijmy dane z poprzedniego przykładu. Załóżmy dodatkowo, że spółka w księgach roku 2013 r. 
utworzyła odpis aktualizujący:
n  wartość należności na kwotę 8610 zł (przy czym wartość netto w kwocie 7000 zł zaliczono wów-

czas do kosztów podatkowych),
n  wartość odsetek na kwotę 1000 zł. 
Zarówno należność, jak i naliczone dłużnikowi odsetki za zwłokę uległy przedawnieniu w trakcie 2014 r.
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Ujęcie	bilansowe
Przedawnioną należność, od której wcześniej dokonano odpisu aktualizującego, należy najpóźniej 
na dzień bilansowy wyksięgować zapisem:

1. PK – odpisanie przedawnionej należności 
Wn	konto	280	„Odpisy aktualizujące wartość należności”  8610 zł
Ma	konto	201	„Rozrachunki z odbiorcami”  8610 zł

2. PK – odpisanie przedawnionych odsetek za zwłokę 
Wn	konto	280 „Odpisy aktualizujące wartość należności” 1000 zł
Ma	konto	201	„Rozrachunki z odbiorcami”  1000 zł

201	– Rozrachunki z odbiorcami
280 – Odpisy aktualizujące  

wartość należności

(Sp)  9610,00 8610,00  (1) (1)  8610,00 9610,00  (Sp)

1000,00 (2) (2)  1000,00

Ujęcie	podatkowe
Jeżeli na przedawnioną należność utworzono odpis aktualizujący jej wartość, który zaliczono do 
kosztów uzyskania przychodów, to równowartość tego odpisu należy doliczyć do przychodów po-
datkowych uzyskanych w związku z przedawnieniem należności. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4d 
updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 7b updof za przychód podatkowy uznaje się wartość należności prze-
dawnionych w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów. Tym samym do przychodów podatkowych 2014 r. należy doliczyć 
statystycznie kwotę 7000 zł, tj. równowartość odpisu aktualizującego wartość należności zaliczo-
nego wcześniej do kosztów podatkowych. 
Wartości przedawnionej wierzytelności nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, po-
nieważ wyklucza to art. 16 ust. 1 pkt 20 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 17 updof.

Odroczony	podatek	dochodowy
Nie występuje konieczność ustalania odroczonego podatku dochodowego.

Prezentacja	w	bilansie	oraz	rachunku	zysków	i	strat
Wyksięgowanie przeterminowanej należności, od której w księgach rachunkowych 2013 r. dokona-
no odpisu aktualizującego, powoduje, że nie występuje ona ani w bilansie, ani w rachunku zysków 
i strat, sporządzanych za 2014 r. 

POdSTAWA PrAWNA:
  z art. 118, 119, art. 125 § 1, art. 481 i 554, ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., 

poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 827

  z art. 3 ust. 1 pkt 12 i 19, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 28 ust. 1 pkt 6 i 7, ust. 5, 6 i 7, art. 30 ust. 2 pkt 2, art. 32 ust. 4, 
art. 34 ust. 5, art. 35b ust. 1 pkt 1–5, ust. 3, art. 35c, art. 42 ust. 3, art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1100

  z art. 14 ust. 2 pkt 7 lit. b) i c), ust. 3 pkt 2, art. 23 ust. 1 pkt 17, 20 i 21, ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1863

  z art. 12 ust. 1 pkt 4d, 4e, ust. 3, ust. 4 pkt 2, art. 15a, art. 16 ust. 1 pkt 20, pkt 25 lit. a), pkt 26a, pkt 44, ust. 2, ust. 2a 
pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.
zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

  z uchwała nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego 
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” – Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r., poz. 15


