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Zamknięcie roku 2015

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć
Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamk-
nięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby  rzetelnie i jasno przedstawić 
sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy.

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych można podzielić na cztery etapy.
Etap I – Sprawdzenie kompletności i poprawności ewidencji księgowej

Na początku jednostka powinna sprawdzić, czy prowadzona przez nią ewidencja księgowa jest kompletna i po-
prawna pod względem formalnym. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci 
zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Następnie należy przeanalizować, czy zo-
stały ujęte wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające je koszty związane z tymi 
przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zapewnienie kompletności 
i poprawności ksiąg rachunkowych wiąże się m.in. z koniecznością wprowadzenia do nich wszystkich operacji do-
tyczących danego roku.
Etap II – Inwentaryzacja

W kolejnym etapie jednostka powinna sprawdzić, czy figurujące w księgach rachunkowych stany aktywów i pasy-
wów pokrywają się ze stanem rzeczywistym. W tym celu jednostka dokonuje inwentaryzacji, która powinna zostać 
przeprowadzona na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

W zależności od rodzaju aktywów czy pasywów inwentaryzację przeprowadza się poprzez:
■ spis z natury – w przypadku np. towarów, materiałów, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do in-

westycji, maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie,
■ potwierdzenie salda – w przypadku np. należności od kontrahentów, aktywów finansowych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych,
■ porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację wartości składników 

– w przypadku np. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifi-
kowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych.

Etap III – Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
Na tym etapie dokonywana jest weryfikacja i aktualizacja aktywów i pasywów poprzez ich wycenę na dzień bilan-

sowy. Powinna zostać zapewniona kompletność i współmierność przychodów i związanych z nimi kosztów.
Etap IV – Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych

Wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych należy dokonać na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż 
w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok. W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym, wstępne zamknięcie ksiąg za 2015 r. powinno nastąpić na dzień 31 grudnia 2015 r., nie później niż 
do 31 marca 2016 r. Na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg sporządzane jest roczne sprawozdanie finansowe. 
Jednostki mają na to 3 miesiące, licząc od dnia bilansowego. Oznacza to, że jednostka, której rok obrotowy pokrywa 
się z rokiem kalendarzowym, sporządza sprawozdanie finansowe za rok 2015 nie później niż do końca marca 2016 r.

W publikacji omówimy etap III i IV, skupiając się na weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów (wycena) oraz 
na wstępnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

!
 UWAGA

Na temat inwentaryzacji pisaliśmy w PGP 10/2015 „Inwentaryzacja – jak sprawnie przeprowa-
dzić”.

1.1. Wybrane składniki bilansu – charakterystyka i wycena

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada ostrożnej wyceny (art. 7 ust. 1 uor). Nakazuje ona wyce-
niać aktywa ostrożnie, a jednocześnie obiektywnie. Oznacza to konieczność uwzględniania przy wycenie bilansowej 
aktywów także zmniejszeń wartości użytkowej lub wartości handlowej składników aktywów (należności, zapasów, 



Zamknięcie roku 2015

6 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12  (874)

środków trwałych). Utworzone w ten sposób odpisy aktualizujące zmniejszają wynik finansowy jednostki. W niektó-
rych przypadkach mogą także zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Z kolei ich rozwiązanie może powodować 
powstanie przychodu podatkowego. Dokonywanie aktualizacji wymienionych 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 zakresie.

1.1.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Wycena aktywów i pasywów jest bardzo istotnym elementem całego procesu związanego z zamknięciem ksiąg ra-

chunkowych. Środki trwałe należy wyceniać według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowa-
nej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej wynikających z ulepszeń 
i dokonanych od nich odpisów i umorzeń, lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. 
Zasady wyceny aktywów i pasywów muszą być określone w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, co się 
wiąże z wyborem zasad wyceny zgodnie z przewidzianymi w art. 28 uor. Środki trwałe oraz wartości niematerial-
ne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad 
przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami uor.

1.1.1.1. Okres, stawki i metody amortyzacji oraz ich weryfikacja 
Na dzień przyjęcia składnika majątku, jednostka powinna ustalić okres (stawkę) amortyzacji oraz jej metodę. 

Przepisy bilansowe nie dopuszczają zmiany przyjętej metody amortyzacji, ale poprawność stawek i okresów 
amortyzacji wymaga okresowej weryfikacji. Taki proces może być przeprowadzony w dowolnym czasie, jednak 
czas inwentaryzacji sprzyja sprawdzeniu poprawności przyjętych parametrów. Zasady ustalania wytycznych 
dotyczących amortyzacji oraz ich weryfikacji są różne w przepisach bilansowych, podatkowych i regulacjach 
MSR.

Poprzez odpisy umorzeniowe wyznaczany jest stopień zmniejszenia wartości środków trwałych lub wartości nie-
materialnych i prawnych (wnip) w postaci zużycia fizycznego i ekonomicznego liczony od momentu przyjęcia do 
używania. Poprzez zużycie fizyczne środków trwałych następuje zmniejszenie ich pierwotnych właściwości, np. me-
chanicznych, w wyniku czego środki te nie są w stanie tak dobrze wypełniać zadań produkcyjnych, do których zo-
stały przeznaczone, jak środki nowe. Natomiast zużycie moralne środków trwałych polega na stopniowej utracie ich 
wartości wymiennej oraz wartości użytkowej z powodu wytwarzania nowych wydajniejszych środków pracy, o lep-
szych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. 

Poprzez amortyzację następuje rozłożenie w czasie jednorazowych wydatków poniesionych na zakup środ-
ków trwałych, wnip. Dzięki temu nakłady poczynione na ich zakup czy wytworzenie są stopniowo zaliczane do 
kosztów poszczególnych okresów, a jednostka ma czas na zgromadzenie środków potrzebnych na odnowienie 
majątku. 

!
 UWAGA

Zasady amortyzacji przyjęte przez jednostkę w momencie rozpoczęcia używania składników 
majątkowych (metoda, stawki) wpływają na obraz sytuacji majątkowej jednostki.  Dlatego, aby 

zapewnić rzetelność danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, należy okresowo doko-
nywać weryfikacji obowiązujących w jednostce warunków amortyzacji w zakresie wskazanym lub do-
puszczanym przepisami prawa bilansowego lub MSR. 

W rozwiązaniach podatkowych zakłada się, że składnik majątku zostanie całkowicie umorzony w przybliżeniu 
w tym samym momencie, w którym nastąpi koniec jego użytecznego wykorzystania, podczas gdy przepisy bilanso-
we bazują na ekonomicznym zużyciu. Przepisy podatkowe, w pewnym zakresie, umożliwiają zmiany stosowanych 
dotychczas rozwiązań, które jednostka może wykorzystać w ramach optymalizacji podatkowej. W praktyce amorty-
zacja bilansowa i podatkowa wymagają prowadzenia odrębnych ewidencji.

Amortyzacja jest kosztem, z którym nie jest związany realny wypływ gotówki. Przepływ ten ma miejsce w momen-
cie zakupu aktywów. Amortyzacja ma jednak wpływ na saldo przepływów gotówki, gdyż będąc kosztem uzyskania 
przychodu, obniża podstawę opodatkowania. Powoduje to zmniejszenie wysokości podatku dochodowego, pod wa-
runkiem że koszty amortyzacji będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodu. Trzeba pamiętać, że koszty 
amortyzacji ustalone dla celów bilansowych nie muszą stanowić jednocześnie kosztów uzyskania przychodu. Zgod-
nie z zapisami podatkowymi nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in.:
■ odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 

równowartość 20 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do 
używania,
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■ strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amorty-
zacyjnych,

■ strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydat-
ność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności,

■ odpisów aktualizujących.

Tabela 1. Wartość początkowa środków trwałych i jej zmiany
Zagadnienie Ustawa o rachunkowości MSSF Prawo podatkowe

1 2 3 4

Status prawny Do aktywów zalicza się kon-
trolowane przez jednostkę 
zasoby majątkowe o wiary-
godnie określonej wartości, 
powstałe w wyniku prze-
szłych zdarzeń, które spo-
wodują w przyszłości wpływ 
do jednostki korzyści ekono-
micznych.

Do aktywów zalicza się kon-
trolowane przez jednostkę 
zasoby majątkowe o wiary-
godnie określonej wartości, 
powstałe w wyniku prze-
szłych zdarzeń, które spo-
wodują w przyszłości wpływ 
do jednostki korzyści ekono-
micznych.

Amortyzacji podlegają, sta-
nowiące własność lub współ-
własność podatnika, nabyte 
lub wytworzone we własnym 
zakresie, kompletne i zdatne 
do użytku w dniu przyjęcia 
do używania aktywa, wyko-
rzystywane przez podatnika 
na potrzeby związane z pro-
wadzoną przez niego dzia-
łalnością gospodarczą albo 
oddane do używania na pod-
stawie umowy najmu, dzier-
żawy lub leasingu.

Wartość początkowa Cena nabycia lub koszt wy-
tworzenia środka trwałego.

■ Wartość początkową sta-
nowi cena nabycia lub 
koszt wytworzenia.

■ Wartość początkową usta-
la się dla każdej części 
składowej pozycji rze-
czowych aktywów trwa-
łych, której cena nabycia 
lub koszt wytworzenia 
są istotne w porównaniu 
z ceną nabycia lub kosz-
tem wytworzenia całej po-
zycji – wówczas ta część 
składowa jest amortyzo-
wana osobno.

Za wartość początkową 
środków trwałych uważa się:
■ w razie odpłatnego naby-

cia – cenę ich nabycia,
■ w razie wytworzenia we 

własnym zakresie – koszt 
wytworzenia,

■ w razie nabycia w drodze 
spadku, darowizny lub 
w inny nieodpłatny spo-
sób – wartość rynkową 
z dnia nabycia itd.

Zmiana wartości po-
czątkowej

■ Wartość początkowa 
może zostać powiększona 
o koszty ulepszenia, po-
legające na przebudowie, 
rozbudowie, modernizacji 
lub rekonstrukcji.

■ Zmniejszenie wartości 
może nastąpić w wyni-
ku odłączenia od dane-
go środka trwałego części 
składowej lub peryferyj-
nej, a zwiększenie przy ich 
przyłączeniu.

■ Wartość początkowa 
może ulegać aktualizacji 
wyceny zgodnie z odręb-
nymi przepisami.

■ Po początkowym ujęciu 
jednostka dokonuje wybo-
ru sposobu wyceny opar-
tego na:
–  cenie nabycia lub kosz-

cie wytworzenia,
–  wartości przeszacowa-

nej.
■ Wartość początkowa 

może zostać powiększona 
o koszty ulepszenia.

■ Zmniejszenie wartości 
może nastąpić w wyni-
ku odłączenia od dane-
go środka trwałego części 
składowej lub peryferyj-
nej, a zwiększenie przy ich 
przyłączeniu.

■ Wartość początkową po-
większa się o sumę wy-
datków na ich ulepszenie 
w wyniku przebudowy, 
rozbudowy, rekonstrukcji, 
adaptacji lub moderniza-
cji.

■ Zmniejszenia dokonuje się 
przy odłączeniu od dane-
go środka trwałego części 
składowej lub peryferyj-
nej.
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1 2 3 4

Odpisy aktualizują-
ce wartość środka 
trwałego

Dokonuje się w przypadku 
zmiany technologii produk-
cji, przeznaczenia do likwi-
dacji, wycofania z używania 
lub innych przyczyn powo-
dujących trwałą utratę war-
tości środka trwałego.

Jednostki dokonują wery-
fikacji wartości bilansowej 
aktywów, ustalają wartość 
odzyskiwalną – a w razie 
trwałej utraty wartości po-
winny tworzyć odpisy aktu-
alizujące zgodnie z KSR 4 
oraz MSR 36.

Nieuznawane w prawie po-
datkowym – nie stanowią 
kosztów uzyskania przycho-
dów.

Dla celów podatkowych amortyzacji nie podlegają:
■ grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
■ budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących dzia-

łalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
■ dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
■ wartość firmy,
■ składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na pod-

stawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której były używane 
– składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działal-
ność albo jej zaprzestano.
Ustawa o rachunkowości wyklucza amortyzację gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. 

Według MSR 16 grunty posiadają nieograniczony okres użytkowania, dlatego – z wyjątkiem wykopalisk i wysypisk 
– nie są podstawą amortyzacji.

Odpisów aktualizujących wartość środków trwałych z tytułu utraty wartości dokonuje się w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych, w odróżnieniu od amortyzacji, która stanowi koszty działalności operacyjnej.

Okres lub stawkę i metodę amortyzacji należy ustalić na dzień przyjęcia środków trwałych do używania. W myśl 
prawa bilansowego poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez 
jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obroto-
wych odpisów amortyzacyjnych. W prawie bilansowym, jeśli wartość końcowa środka trwałego (przewidywana 
przy likwidacji cena sprzedaży netto pozostałości środka trwałego) jest znaczna, przy ustalaniu okresu amortyzacji 
należy brać pod uwagę przewidywaną cenę jego sprzedaży netto. Przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej od 
wartości początkowej (od 100%) należy odjąć taki procent wartości początkowej środka trwałego, jaki przypusz-
czalnie będzie przedstawiała jego wartość końcowa w momencie likwidacji. Tak otrzymaną wartość należy podzie-
lić przez przewidywany okres używania środka trwałego (mierzony w latach).

Amortyzacja powinna być dokonywana zgodnie z ustalonym planem amortyzacji, wynikającym z oszacowania 
okresu ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego.

W ustawie o rachunkowości wskazano, że na długość okresu amortyzacji i roczną stawkę amortyzacyjną (uwzględ-
niającą okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego) wpływają w szczególności:
■ liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
■ tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
■ wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym 

właściwym miernikiem,
■ prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
■ przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

!
 UWAGA

Prawo bilansowe w zasadzie nie zakazuje stosowania stawek podatkowych amortyzacji. Jest to 
możliwe jednak tylko wtedy, gdy odzwierciedlają one okres ekonomicznej użyteczności środ-

ków trwałych.

Według MSR 16 jednostki rozpoczynają amortyzację składników rzeczowych aktywów trwałych wtedy, gdy są 
one dostępne do użytkowania, tj. w momencie dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzeb-
nych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa. Natomiast zakończenie amorty-
zacji następuje, gdy składniki aktywów:
■ zostaną przeznaczone do sprzedaży lub
■ zostaną włączone do grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży, lub
■ zostały usunięte z bilansu
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– w zależności od tego, który moment jest wcześniejszy. Oznacza to, że zakończenie dokonywania odpisów amorty-
zacyjnych nie następuje równolegle z momentem, gdy składnik aktywów nie jest już potrzebny lub gdy został wyłą-
czony z użytkowania, chyba że został już całkowicie zamortyzowany. MSR 16 przyjmuje zasadę amortyzacji opartą 
na faktycznym użytkowaniu, dlatego w okresach, w których środek trwały nie był faktycznie użytkowany, nie za-
przestaje się naliczania odpisów amortyzacyjnych, ale należy je zmniejszyć, nawet do zera. Podobnego zapisu nie 
ma w ustawie o rachunkowości.

 
Tabela 2. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wnip

Zagadnienie Ustawa o rachunkowości MSSF Prawo podatkowe

Rozpoczęcie amortyzacji Nie wcześniej niż po przy-
jęciu środka trwałego do 
używania.

Z chwilą gdy środek jest 
dostępny do użytkowania, 
tj. w momencie dostoso-
wania składnika do miej-
sca i warunków potrzeb-
nych do rozpoczęcia jego 
funkcjonowania zgodnie 
z zamierzeniami kierow-
nictwa.

Począwszy od pierwszego 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym środek 
lub wartość wprowadzono 
do ewidencji.

Częstotliwość dokonywa-
nia odpisów

Powinny być dokonywane 
systematycznie, zapewnia-
jąc planowane rozłożenie 
wartości środka trwałego 
na przewidywany okres 
użytkowania.
Prawo bilansowe nakłada 
na jednostki jedynie obo-
wiązek dokonywania od-
pisów amortyzacyjnych 
za okresy sprawozdawcze 
(nie muszą pokrywać się 
z miesiącami kalendarzo-
wymi).

W sposób systematycz-
ny na przestrzeni okresu 
użytkowania.
Przez cały czas dostępnoś-
ci środków do użytkowa-
nia.

Mogą być dokonywane:
■ w równych ratach co 

miesiąc,
■ w równych ratach co 

kwartał,
■ jednorazowo na koniec 

roku podatkowego.

Zakończenie amortyzacji Nie później niż z chwilą 
zrównania wartości odpi-
sów amortyzacyjnych lub 
umorzeniowych z wartoś-
cią początkową środka 
trwałego lub przeznacze-
nia go do likwidacji, sprze-
daży albo stwierdzenia 
jego niedoboru, z ewen-
tualnym uwzględnieniem 
przewidywanej przy likwi-
dacji ceny sprzedaży netto 
pozostałości środka trwa-
łego.

Przeznaczenie składnika 
aktywów do sprzedaży (lub 
włączenie do grupy akty-
wów przeznaczonych do 
sprzedaży) lub usunięcie 
składnika aktywów z bilan-
su – w zależności od tego, 
który moment jest wcześ-
niejszy, z uwzględnieniem 
wartości końcowej (odpi-
sów amortyzacyjnych do-
konuje się tak długo, do-
póki wartość końcowa nie 
przewyższa jego wartości 
bilansowej).

Do końca tego miesią-
ca, w którym następuje 
zrównanie sumy odpisów 
amortyzacyjnych z ich 
wartością początkową lub 
w którym składnik akty-
wów postawiono w stan li-
kwidacji, zbyto lub stwier-
dzono niedobór.
Suma odpisów amortyza-
cyjnych obejmuje również 
odpisy aktualizujące, któ-
rych nie uważa się za kosz-
ty uzyskania przychodów.

Ustawa o rachunkowości nie wyznacza minimalnych ani maksymalnych okresów amortyzacji środków trwałych. 
Nie określa także metod amortyzacji, pozostawiając wybór w gestii jednostki.

Z kolei MSR 16 zawiera wskazanie, że metoda amortyzacji:
■ liniowa,
■ degresywna,
■ oparta na liczbie wytworzonych produktów
– powinna być tak wybrana przez jednostkę, aby jak najlepiej odzwierciedlała tryb konsumowania przez jednost-
kę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składników aktywów. Przyjętą metodę należy stosować ciągle, jednak 
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powinna być ona weryfikowana co najmniej na koniec każdego roku obrotowego, co nie jest dozwolone w usta-
wie o rachunkowości i prawie podatkowym. Jeśli nastąpiła istotna zmiana w oczekiwanym trybie konsumowania 
przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składników aktywów, to metoda amortyzacji powinna 
być zmieniona w zakresie odzwierciedlającym tę zmianę. Zmiana metody traktowana jest jako zmiana wartości 
szacunkowych.

!
 UWAGA

Ustawa o rachunkowości i przepisy podatkowe nie dopuszczają zmiany wybranej metody amor-
tyzacji. Raz przyjęta obowiązuje do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

Podstawową metodą amortyzacji podatkowej jest amortyzacja liniowa. Metoda degresywna i indywidualne staw-
ki są możliwe do stosowania po spełnieniu szczegółowych warunków. Metodą degresywną można dokonywać od-
pisów od środków zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów 
osobowych. W pierwszym podatkowym roku używania środków trwałych odpisów dokonuje się od wartości po-
datkowej z zastosowaniem stawki podanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych, podwyższonej o współczynnik nie 
wyższy niż 2,0. W następnych latach podatkowych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 
środków pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. 
Natomiast począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa 
od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, jednostki dokonują dalszych odpisów 
amortyzacyjnych metodą liniową.

W przypadku używania środków trwałych w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu 
wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na 
podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można 
podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyj-
nych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawach podatkowych.

Indywidualne stawki podatkowe przewidziane dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierw-
szy wprowadzonych do ewidencji są ograniczone przez wskazanie minimalnego okresu amortyzacji (art. 16j ust. 1 
updop) oraz warunków, jakie musi spełniać środek trwały, aby mógł zostać uznany za ulepszony (art. 16j ust. 2 
updop).

Inwentaryzacja środków trwałych może przyczynić się do ujawnienia warunków, w których możliwe jest zastoso-
wanie podwyższonych stawek. Podatnicy mogą:
■ podwyższać podatkowe stawki amortyzacyjne od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił waru-

nek używania budynków lub budowli w warunkach złych lub pogorszonych, a także maszyn, urządzeń i środków 
transportu w warunkach wymagających szczególnej sprawności technicznej lub ponadprzeciętnie,

■ podwyższać podatkowe stawki amortyzacyjne dla środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicz-
nemu od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji lub od początku każdego następ-
nego roku podatkowego,

■ obniżać stawki podatkowe od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub 
od początku każdego następnego roku podatkowego.
 

Tabela 3. Metody, stawki amortyzacji – weryfikacja i zmiany

Zagadnienie Ustawa o rachunkowości MSSF Prawo podatkowe

1 2 3 4
Metody amortyzacji Pozostawia swobodę wy-

boru metod amortyzacji 
jednostce.

Zastosowana metoda po-
winna odzwierciedlać tryb 
konsumowania przez jed-
nostkę gospodarczą ko-
rzyści ekonomicznych ze 
składnika aktywów. Wy-
mienia np. metodę linio-
wą, metodę degresywną 
lub metodę opartą na licz-
bie wytworzonych produk-
tów.

■ liniowa:
– stawki określone w wy-
kazie,
– stawki podwyższone,
– stawki obniżone,
– stawki sezonowe,
■ degresywna (dla gru-

py 3–6 i 8 Klasyfikacji 
oraz środków transpor-
tu, z wyłączeniem samo-
chodów osobowych),

■ stawki indywidualne.
Zmiana metody Niedozwolona Zastosowana metoda amo r-

tyzacji powinna być wery-
Niedozwolona
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1 2 3 4
fikowana co najmniej na 
koniec każdego roku finan-
sowego i jeżeli nastąpiła 
istotna zmiana w oczekiwa-
nym trybie konsumowania 
przez jednostkę gospodar-
czą korzyści ekonomicz-
nych ze składnika aktywów, 
metoda amortyzacji powin-
na ulec zmianie w zakre-
sie odzwierciedlającym tę 
zmianę.

Wysokość stawek i długość 
okresu amortyzacji

Jednostka ustala we włas-
nym zakresie.
Poziom amortyzacji po-
winien uwzględnić okres 
ekonomicznej użytecznoś-
ci środka trwałego, wnip.

Amortyzacja rozkłada się 
w sposób systematycz-
ny na przestrzeni okresu 
użytkowania.

Stawki amortyzacyjne są 
określone w Wykazie sta-
wek amortyzacyjnych sta-
nowiącym załącznik do 
ustaw podatkowych.

Zmiana stawek amortyza-
cyjnych

Wymagana jest okresowa 
weryfikacja stosowanych 
okresów i stawek amorty-
zacji.
Gdy istnieją uzasadnione 
przyczyny, dokonuje się 
zmiany stawek, która skut-
kuje w następnych latach 
obrotowych.

Okresowa ocena okresu 
użytkowania składników 
aktywów i oszacowanie 
okresu dalszego ich użyt-
kowania, a co za tym idzie 
– stawek amortyzacyj-
nych, następuje przynaj-
mniej na koniec roku.

Zmiana może nastąpić 
przez:
■ podwyższenie – przy za-

stosowaniu wskazanych 
w ustawach podatko-
wych współczynników, 
począwszy od miesiąca 
następującego po mie-
siącu, w którym zaist-
niały okoliczności uza-
sadniające zmiany,

■ obniżenie – począwszy 
od miesiąca, w którym 
wprowadzono środki do 
ewidencji, lub od pierw-
szego miesiąca następ-
nego roku podatkowego 
(bez ograniczenia skali 
obniżki).

Środki używane sezonowo W sposób ciągły w każdym 
okresie sprawozdawczym.

Odpisów dokonuje się 
przez cały rok, także 
w miesiącach, kiedy środki 
trwałe nie są używane (jed-
nak przy zastosowaniu me-
tody naturalnej odpisów; 
w okresie gdy środki nie są 
faktycznie wykorzystywa-
ne, odpisy należy zmniej-
szyć, nawet do zera).

Odpisów dokonuje się tyl-
ko w okresie wykorzysty-
wania składników majątku 
podlegających amortyza-
cji.

Środki trwałe wprowa-
dzone do ewidencji przez 
jednostki rozpoczynające 
działalność lub małe jed-
nostki

Na zasadach ogólnych 
(brak szczególnych regu-
lacji).

Na zasadach ogólnych 
(brak szczególnych regu-
lacji).

Jednorazowym odpisom 
amortyzacyjnym podlegają 
środki trwałe zaliczane do 
grup 3–8 (oprócz samocho-
dów osobowych) w roku 
podatkowym, w którym 
zostały wprowadzone do 
ewidencji, do wysokości 
nieprzekraczającej w roku
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1 2 3 4
podatkowym równowar-
tości 50 000 euro łącz-
nej wartości tych odpisów 
amortyzacyjnych.

Indywidualne/uproszczo-
ne stawki amortyzacyjne

Dla środków trwałych 
o nis kiej jednostkowej war-
tości początkowej można 
ustalać odpisy amortyza-
cyjne lub umorzeniowe 
przez dokonywanie zbior-
czych odpisów dla grup 
środków zbliżonych rodza-
jem i przeznaczeniem.

Uproszczenia mogą być 
stosowane, w postaci jed-
norazowej amortyzacji 
lub odpisów grupowych, 
jeśli dzięki nim jednostka 
uzyska korzyści w zakre-
sie prezentowania danych 
w sprawozdaniu finanso-
wym i jednocześnie nie 
zniekształci to obrazu jed-
nostki.

Stawki amortyzacyjne 
mogą być ustalane indy-
widualnie dla używanych 
lub ulepszonych środków 
trwałych, po raz pierw-
szy wprowadzonych do 
ewidencji, z tym że usta-
wy podatkowe zawiera-
ją ograniczenia okresu 
amortyzacji dla poszcze-
gólnych grup środków 
trwałych.

Odpis jednorazowy Dla środków trwałych 
o nis kiej jednostkowej war-
tości początkowej można 
jednorazowo odpisać war-
tość tego rodzaju środków 
trwałych.

MSR nie przewidują 
wprost odpisów jednora-
zowych, ale też ich nie za-
braniają.

Można nie dokonywać od-
pisów amortyzacyjnych od 
składników, których war-
tość początkowa nie prze-
kracza 3500 zł; wydatki na 
ich nabycie stanowią kosz-
ty uzyskania przychodów 
w miesiącu oddania ich do 
używania.

Środki używane lub ulep-
szone

Ważny jest okres ekono-
micznej użyteczności, nie 
ma znaczenia, czy środek 
jest nowy, ulepszony czy 
używany.

Ważny jest okres użytko-
wania, nie ma znaczenia, 
czy środek jest nowy, ulep-
szony czy używany.

Stawki mogą być indywi-
dualnie ustalane z zastoso-
waniem ograniczeń szcze-
gółowo uregulowanych 
w usta wach podatkowych.

1.1.1.2. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień bilansowy
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), po-
mniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

W sprawozdaniu finansowym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należy wykazywać w wartości 
netto. Należy ją ustalić w następujący sposób:

Wartość środków trwałych netto wykazywanych w sprawozdaniu finansowym: 
1. Wartość brutto środków trwałych
2. (+) powiększona o  
 – zwiększenia wartości środka trwałego (modernizacje, rekonstrukcje itp.)
3. (–) pomniejszona o:
 – amortyzację środków trwałych
 – częściową likwidację środków trwałych
 – odpisy aktualizujące środki trwałe (zgodnie z zasadą ostrożności) 
4.  Wartość netto środków trwałych

Wartość netto wnip wykazywanych w sprawozdaniu finansowym: 
1. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 
2. (–) pomniejszona o:
 – amortyzację wartości niematerialnych i prawnych
 – odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne (zgodnie z zasadą ostrożności) 
3. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 
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Jak wynika z art. 28 ust. 7 uor, trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości prze-
widywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość 
składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalo-
nej w inny sposób wartości godziwej.

SŁOWNICZEK
Cena (wartość) sprzedaży netto i wartość godziwa
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, niepowiązany-
mi ze sobą stronami (art. 28 ust. 6 uor).

Odpis aktualizujący wartość środka trwałego, dokonany z uwagi na trwałą utratę tej wartości, jest ujmowany 
w księgach rachunkowych zapisem:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych”.

Na przykładowe okoliczności, w których występuje konieczność dokonania takiego odpisu, wskazuje art. 32 ust. 4 
uor. Wynika z niego, że odpis w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych należy zrobić w przypadku:
■ zmiany technologii produkcji,
■ przeznaczenia do likwidacji,
■ wycofania z używania,
■ 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 wartoś-
ci. Polega ona na podejmowaniu na dzień bilansowy ciągu analiz i ustaleń, w wyniku których następuje określenie 
wysokości odpisu aktualizującego wartość środków trwałych wynikającą z jej ksiąg rachunkowych na dzień bilanso-
wy, i ustalenie zaktualizowanej wartości bilansowej tych składników aktywów.

PRZYKŁAD 1

Na dzień bilansowy jednostka posiada w ewidencji środków trwałych maszynę produkcyjną o wartości po-
czątkowej 60 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 36 000 zł (w tym odpisy umorzeniowe dotyczące 2015 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 2015 r. jednostka dokonała 
odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego, doprowadzając wartość tego aktywa do ceny sprzeda-
ży netto, która wynosi 9000 zł. Wartość odpisu wyniosła 15 000 zł (24 000 zł – 9000 zł).

Ujęcie bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – odpis aktualizujący wartość środka trwałego
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  15 000
 Ma „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych”  15 000
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Środki trwałe Umorzenie środków trwałych

Sp.) 60 000 25 200 (Sp.

10 800 (x

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
środków trwałych Amortyzacja

15 000 (1 x) 10 800

Pozostałe koszty operacyjne

1) 15 000

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 kosz-
tów uzyskania przychodów (z wyjątkiem niektórych odpisów aktualizujących 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 początko-
wej w kwocie 60 000 zł. Natomiast dla celów ustawy o rachunkowości odpis z tytułu trwałej utraty wartości 
środka trwałego jest kosztem bilansowym. Wobec tego między wartością bilansową i podatkową środka trwa-
łego powstaje ujemna różnica przejściowa, która w przyszłości spowoduje zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego. Jej wystąpienie skutkuje utworzeniem aktywa z tytułu odroczonego podatku docho-
dowego w wysokości kwoty podatku dochodowego przewidzianej w przyszłości do odliczenia (więcej na te-
mat odroczonego podatku dochodowego piszemy w pkt 1.1.7., str. 49).

Tabela 4. Ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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 × 19%)

2 850,00 zł

Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  2850
 Ma „Podatek dochodowy od osób prawnych”  2850

Podatek dochodowy 
od osób prawnych

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

2850 (1 1) 2850
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Należy przypomnieć, że jednostka może odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego, jeżeli jej roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia 
(art. 37 ust. 10 uor).
Wartość bilansowa środka trwałego ustalona na 31 grudnia 2015 r. wynosi 9000 zł. Wartość początkową ma-
szyny pomniejszają dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe oraz odpis z tytułu trwałej utraty jej wartoś ci 
(60 000 zł – 36 000 zł – 15 000 zł).

Tabela 5. Prezentacja w bilansie (fragment)
AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
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 rozliczenia 
międzyokresowe

2 850,00    

1 Aktywa z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego

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.

Tabela 6. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 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:
■  część bieżącą, czyli podatek dochodowy należny za dany rok, oraz
■ część odroczoną, która w przyszłości zwiększy lub zmniejszy obciążenia z tytułu podatku dochodowego.
Odroczona część podatku dochodowego wykazywana w rachunku zysków i strat stanowi różnicę 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 do-
chodowego). Na potrzeby tego przykładu przedstawiono wpływ utworzonych odpisów aktualizujących na ob-
ciążenie wyniku finansowego jednostki częścią odroczoną podatku dochodowego z pominięciem kwestii zwią-
zanych z ustalaniem zmiany stanu rezerw i aktywów na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Prezentacja w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania w informacji dodatkowej jednostki mogą przed-
stawiać informacje na temat wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych (w odrębnych punk-
tach) w formie tabelarycznej, ujmującej stan wartości początkowych i umorzenia ww. składników aktywów na 
początek roku, ich zmiany w trakcie roku obrotowego, stan wartości początkowych i umorzenia na koniec roku 
oraz ich wartość netto na początek i koniec roku obrotowego.

1.1.2. Inwestycje długoterminowe
Do inwestycji długoterminowych zalicza się aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok (li-

cząc od dnia bilansowego) w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z:
■ przyrostu ich wartości,
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■ uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend itp.
■ innych pożytków, w tym również z transakcji handlowych.

Inwestycje obejmują głównie:
a) inwestycje w nieruchomości,
b) długoterminowe aktywa finansowe, tj. lokaty,
c) inne inwestycje długoterminowe (m.in. metale szlachetne, kosztowności, dzieła sztuki).

Co do zasady inwestycje długoterminowe należy wyceniać w cenach rynkowych lub inaczej ustalonej wartości go-
dziwej. Jeśli to nie jest możliwe, to wyceny dokonuje się w cenach nabycia lub ich ekwiwalentach.

Typowe księgowania związane z ewidencją inwestycji długoterminowych (np. papierów wartościowych):
1. Wprowadzenie inwestycji długoterminowej do ksiąg (np. akcji)
 Wn „Inwestycje długoterminowe”,
 Ma „Rachunek bankowy”.
2. Wzrost wartości (np. akcji)
 Wn „Inwestycje długoterminowe”,
 Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny”.
3. Trwała utrata wartości (np. akcji)
 Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny”,
 Wn „Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe”,
 lub
 Wn „Koszty finansowe”,
 Wn „Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe”.

W przypadku nieruchomości inwestycyjnych aktualizacja ich wartości ewidencjonowana jest za pośrednictwem 
konta „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne” (patrz przykład 3).

Skutki wyceny na dzień bilansowy, bez względu na to, czy oznaczają wzrost czy zmniejszenie ceny nabycia inwe-
stycji, nie są uznawane za przychody czy koszty dla celów podatkowych w okresie dokonania aktualizacji. Stanowią 
one przychód (koszt) podatkowy dopiero w momencie zbycia (rozliczenia) inwestycji.

Na skutek aktualizacji wyceny inwestycji ich wartość księgowa (wartość bilansowa WB) zmienia się w stosun-
ku do ceny nabycia, natomiast wartość podatkowa (WP) pozostaje na poziomie ceny nabycia. Powstała różnica 
wartości inwestycji stanowi różnicę przejściową, która może mieć charakter różnicy przejściowej ujemnej lub do-
datniej.

PRZYKŁAD 2

Inwestycje długoterminowe np. akcje (jednostka stosuje przepisy uor)
a)  cena nabycia: 100 000 zł, cena rynkowa: 130 000 zł; aktualizacja wyceny + 30 000 zł (ujęcie w kapitale 

z aktualizacji wyceny)
 WB: 130 000 zł (100 000 zł + 30 000 zł).
 WP: 100 000 zł (100 000 zł + 0 zł).
 Wartość bilansowa (130 000 zł) > wartość podatkowa (100 000 zł).
 RPD (różnica przejściowa dodatnia): 130 000 zł – 100 000 zł = 30 000 zł (kapitałowa).
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 5700 zł (30 000 zł × 19%).
1. Odpis aktualizujący
 Wn „Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe” 30 000
 Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 30 000
2. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
 Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 5 700
 Ma „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 5 700

Inwestycje długoterminowe
Odpisy aktualizujące

inwestycje długoterminowe

Sp.) 100 000 1) 30 000
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Kapitał z aktualizacji wyceny
Rezerwa z tytułu odroczonego

podatku dochodowego

2) 5 700 30 000 (1 5 700 (2

b)  cena nabycia: 100 000 zł, cena rynkowa: 80 000 zł; aktualizacja wyceny – 20 000 zł (ujęcie w wyniku finan-
sowym)

 WB: 80 000 zł (100 000 zł – 20 000 zł).
 WP: 100 000 zł (100 000 zł – 0 zł).
 Wartość bilansowa (80 000 zł) < wartość podatkowa (100 000 zł).
 RPU (różnica przejściowa ujemna): 80 000 zł – 100 000 zł = –20 000 zł (wynikowa).
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 3800 zł (20 000 zł × 19%).
1. Odpis aktualizujący
 Wn „Koszty finansowe” 20 000
 Ma „Odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe” 20 000
2. Aktywa z tytułu podatku odroczonego
 Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 3 800
 Ma „Podatek dochodowy” 3 800

Inwestycje długoterminowe
Odpisy aktualizujące

inwestycje długoterminowe

Sp.) 100 000 20 000 (1

Koszty finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego

1) 20 000 2) 3 800

Podatek dochodowy

3 800 (2

PRZYKŁAD 3

Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne (budynki biurowe) wyceniane są zgodnie z przyjętymi do stosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości – w wartości godziwej (ustalonej przez rzeczoznawcę).
Wartość początkowa tych nieruchomości wynosi 1 600 000 zł. W związku ze wzrostem w bieżącym roku cen 
nieruchomości i na podstawie wyceny przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego nastąpiło przesza-
cowanie nieruchomości do aktualnej wartości rynkowej, tj. do kwoty 1 900 000 zł.
WB: 1 900 000 zł.
WP: 1 600 000 zł.
Wartość bilansowa (1 900 000 zł) > wartość podatkowa (1 600 000 zł).
RPD (różnica przejściowa dodatnia): 1 900 000 zł – 1 600 000 zł = 300 000 zł.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego = 57 000 zł (300 000 zł × 19%).
1. Aktualizacja nieruchomości inwestycyjnych
 Wn „Aktualizacja nieruchomości inwestycyjnych” 300 000
 Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 300 000
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2. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
 Wn „Podatek dochodowy” 57 000
 Ma „Rezerwa z tytułu podatku odroczonego” 57 000

Nieruchomości inwestycyjne
Aktualizacja 

nieruchomości inwestycyjnych

Sp.) 1 600 000 1) 300 000

Pozostałe przychody operacyjne Podatek dochodowy

300 000 (1 2) 57 000

Rezerwa z tytułu 
podatku odroczonego

57 000 (2

1.1.3. Należności i ich aktualizacja
W celu zapewnienia rzetelnego obrazu dokonań i potencjału gospodarczego jednostki prezentowanego w księ-

gach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym, a także aby nie wykazywać strat jako aktywów, należy, co naj-
mniej na dzień bilansowy, dokonać aktualizacji aktywów, w tym należności, do ich realnej wysokości. Z aktualiza-
cją związana jest konieczność weryfikowania zdolności aktywów do przynoszenia jednostce w przyszłości korzyści 
ekonomicznych.

Wycena należności następuje z zachowaniem zasady ostrożności. Zasada ta nakazuje aktualizację należności, wy-
kazywanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, do ich wartości możliwej do odzyskania, jeże-
li wartość odzyskiwana jest niższa od wartości, w której należność jest wykazywana w księgach rachunkowych na 
dzień bilansowy.

Jeżeli zatem na dzień bilansowy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość wycenianej należności jest wyższa od 
korzyści ekonomicznych, jakie one przyniosą, oznacza to, że należności utraciły całkowicie lub częściowo zdolność 
do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych, czego konsekwencją jest konieczność dokonania odpisu aktu-
alizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową.

Wycena należności oraz zasady tworzenia i rozwiązywania odpisów aktualizujących uregulowane są w:
■ art. 35b i 35c ustawy o rachunkowości,
■ Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

Ustawa bardzo ogólnie reguluje kwestię odpisów aktualizujących należności i innych aktywów, w związku z czym 
niewystarczające zapisy ustawy wywoływały wiele wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finanso-
wych. Dlatego wprowadzono Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, który ma na celu 
szczegółowe wyjaśnienie zasad ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz wykazania w sprawozdaniu 
finansowym odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, w tym należności.

1.1.3.1. Wycena należności na dzień bilansowy
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się 

w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
Kwota wymaganej zapłaty należności o krótkim terminie wymagalności regulowanej środkami pieniężnymi, dla 

której nie określono stopy procentowej, określana jest w sposób następujący:
1. Nominalna wartość należności:
2.  (+) powiększona o oczekiwane przez jednostkę:

■ kary umowne
■ zasądzone koszty sądowe
■ należne za zwłokę w zapłacie odsetki umowne lub ustawowe
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3. (–) pomniejszona zgodnie z zasadą ostrożności o:
 ■ ewentualne odpisy aktualizujące należności
4. Kwota wymagalnej zapłaty należności w zł
5. (+) lub (–) różnice kursowe statystyczne na dzień bilansowy
6. Kwota wymaganej zapłaty należności wyrażonych w walucie obcej

Kwotę należności wykazaną w księgach rachunkowych jednostka aktualizuje na dzień bilansowy, porównując 
wartość należności zarachowanej w księgach rachunkowych z kwotą wymaganej zapłaty ustaloną na dzień bi-
lansowy.

Należności wyrażone w walucie obcej ustala się na dzień bilansowy, stosując ustalony przez NBP średni kurs tej 
waluty z dnia bilansowego.

!
 UWAGA

Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług (tzw. należności handlowe) wykazuje się w bilan-
sie jako należności krótkoterminowe o okresie spłaty: do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy.

Sposób ustalania kwoty wymaganej zapłaty
Sposób ustalenia kwoty wymaganej zapłaty należności z zachowaniem zasady ostrożności zależy od sposobu ich 

powstania, tj. w wyniku:
■ wydania środków pieniężnych, które będą spłacone aktywami finansowymi – aktywa finansowe zaliczane do in-

strumentów finansowych,
■ sprzedaży lub wydania dóbr lub świadczenia usług, które będą spłacone aktywami pieniężnymi – aktywa finanso-

we niezaliczone do instrumentów finansowych,
■ wydania aktywów pieniężnych, które będą regulowane dostawami dóbr lub usług – aktywa zrównane z aktywami 

rzeczowymi lub niematerialnymi, które obejmują m.in. zaliczki na poczet dostaw zapasów, usług, środków trwa-
łych, wartości niematerialnych i prawnych.
 

Tabela 7. Sposoby ustalania kwoty wymaganej zapłaty
Sposób powstania 

należności Sposób wyceny Wykazanie w sprawozdaniu 
finansowym Uwagi

1 2 3 4
Na skutek wydania środ-
ków pieniężnych i spłaca-
nej aktywami finansowy-
mi.

W skorygowanej cenie 
nabycia niepomniejszonej 
o odpis spowodowany utra-
tą wartości.

Jako aktywa finansowe Kwoty zaklasyfikowane 
przez jednostkę do jednej 
z kategorii:
■ pożyczki udzielone
■ należności własne
– aktywa finansowe utrzy-
mywane do terminu wy-
magalności.

W kwocie wymaganej za-
płaty wyznaczonej przez 
nominalną kwotę należ-
ności.

Należności o krótkim ter-
minie wymagalności:
■  dla których nie określo-

no stopy procentowej
■  których wartość nie róż-

ni się istotnie od bieżą-
cej wartości przepływów 
pieniężnych oczekiwa-
nych przez jednostkę 
z tych należności, usta-
lonej przy zastosowaniu 
przypisanej tym należnoś-
ciom stopy procentowej.

Na skutek sprzedaży lub 
wydania dóbr lub świad-
czenia usług, a spłacanej 
aktywami pieniężnymi.

W skorygowanej cenie 
nabycia niepomniejszo-
nej o odpis spowodowany 
utratą wartości.

Jako należności krótkoter-
minowe lub długotermino-
we.

Wylicza się jako bieżą-
cą wartość oczekiwanych 
przyszłych przepływów 
pieniężnych z zastosowa-
niem rynkowej stopy zwro-
tu dla dłużnych instru-
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1 2 3 4
mentów finansowych o po-
dobnej charakterystyce.

W kwocie wymaganej za-
płaty wyznaczonej przez 
nominalną kwotę należ-
noś ci.

Dla należności o krótkim 
terminie wymagalności, 
tj. do trzech miesięcy, jeś-
li wartość należności nie 
różni się istotnie od bieżą-
cej wartości przepływów 
pieniężnych oczekiwanych 
przez jednostkę z tej należ-
ności, ustalonej przy zasto-
sowaniu przypisanej tej na-
leżności stopy procentowej.

Stanowiące zaliczki na 
poczet dostaw zapasów, 
usług, środków trwałych, 
wartości niematerialnych 
i prawnych.

Określona wartość dóbr 
lub usług, których otrzy-
manie od kontrahenta jest 
spodziewane.
Ustalona przez jednostkę 
na dzień bilansowy na po-
ziomie ceny sprzedaży (za-
kupu) dóbr lub usług po-
większonej o VAT.

Jako zaliczki na poczet do-
staw zapasów, usług, środ-
ków trwałych, wartości 
niematerialnych i praw-
nych.

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 zwiększenia są odsetki za okres zwło-
ki 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 na-
wet wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie dłużnika było następstwem okoliczności, za które dłużnik od-
powiedzialności 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 rocznym. Wcześniej procentowa stawka tych odsetek przez kilka 
lat wynosiła 13%. Jeżeli jednak wierzyciel i dłużnik uzgodnili, że wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyż-
szej niż stopa ustawowa, to wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

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

PRZYKŁAD 4

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 wrześ-
nia 2015 r. i pod tą datą została ujęta w księgach rachunkowych na podstawie wystawionej faktury. Termin za-
płaty należności upłynął 10 października 2015 r.
1.  Na dzień bilansowy należność ta nie została uregulowana. Załóżmy, że dłużnik uregulował ją dopiero 

8 stycznia 2016 r.
2.  Po otrzymaniu zapłaty jednostka obciążyła dłużnika ustawowymi odsetkami za zwłokę naliczonymi za 

okres od 11 października 2015 r. do 8 stycznia 2016 r. (90 dni zwłoki) w kwocie 5945,21 zł, dokumentując 
obciążenie notą odsetkową wystawioną 12 stycznia 2016 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 2015 r. należy wprowadzić do ksiąg rachunko-
wych 2015 r. jako przychody finansowe.
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Zapis w księgach rachunkowych 2015 r.:
1.  Nota odsetkowa – odsetki ustawowe z tytułu zwłoki dłużnika za okres od 11 października do 31 grud-

nia 2015 r.
 Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  5 594,52
 Ma „Przychody finansowe”  5 594,52

Przychody finansowe 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 2016 r. w kwocie 350,69 zł 
(5945,21 zł – 5594,52 zł) należy ująć tym samym zapisem w księgach rachunkowych 2016 r., pod datą 
12 stycznia 2016 r.

Ujęcie podatkowe
Naliczone na dzień bilansowy odsetki od należności, ujęte w księgach rachunkowych jako przychody finanso-
we, nie stanowią przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 2 updop oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 updof). Do przy-
chodów podatkowych nie zalicza się bowiem kwot naliczonych, ale nieotrzymanych 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 finansowy w mo-
mencie naliczenia, zaś przychodem podatkowym stają się dopiero w momencie ich faktycznego otrzymania, to 
między wartością bilansową należności a jej wartością podatkową powstaje dodatnia różnica przejściowa, któ-
ra w przyszłości spowoduje zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Jej wystąpienie skutkuje 
utworzeniem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości kwoty podatku dochodowe-
go wymagającej w przyszłości zapłaty. 

Tabela 8. Ustalenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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 (5594,52 zł × 19%) 1 063,00 zł

Zapis w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – odroczony podatek dochodowy
 Wn „Podatek dochodowy od osób prawnych”   1 063,00
 Ma „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”   1 063,00

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

Podatek dochodowy 
od osób prawnych

1 063 (1 1) 1 063
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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 zwłokę. Wartość należności na 
dzień bilansowy wynosi 205 594,52 zł.

Tabela 9. Prezentacja w bilansie (fragment)
AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015

B.II Należności krótkoterminowe 205 594,52 B.I Rezerwy na zobowiązania 1 063,00

2 Należności od pozostałych 
jednostek

205 594,52 1 Rezerwa z tytułu odroczo-
nego podatku dochodo-
wego

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 2015 r. zwiększa przychody finansowe jed-
nostki. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w kwocie wymagającej w przyszłości zapłaty na 
okoliczność otrzymania odsetek, wpływa na zwiększenie obciążeń wyniku finansowego.

Tabela 10. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 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 obowiązkiem. 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 uregulowaniem swoich ostatnich zobowiązań, 
to istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że dodatkowo naliczonych 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 należności 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.

1.1.3.2. Tworzenie odpisów aktualizujących należności
Należności ustalone w kwocie wymaganej zapłaty podlegają na dzień bilansowy weryfikacji pod kątem ich real-

ności.

Tabela 11. Kolejność analizowania należności pod kątem ustalenia ich realności

Lp. Rodzaj należności Cel Uwagi

1. Przedawnione
Umorzone
Nieściągalne

Ustalenie, czy mogą być uznane za realne W przypadku gdy należności nie są real-
ne, odpisuje się je z ksiąg rachunkowych

2. Wątpliwe Ustalenie wartości należności, których 
termin zapłaty już minął, zagrożone są 
dużym prawdopodobieństwem nieścią-
galności

Ustala się odpis aktualizujący wycenę na-
leżności spowodowany utratą ich wartości



Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć

grudzień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12  (874) 23

Na dzień bilansowy jednostka w pierwszej kolejności wyodrębnia należności przedawnione, umorzone i nieścią-
galne, gdyż są to należności utracone z powodu:
■ upływu przewidzianego prawem czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego, przez co 

nastąpiło przedawnienie, powodujące zwolnienie dłużnika z obowiązku zapłaty zobowiązania,
■ rezygnacji ze ściągania należności, a tym samym ich umorzenia, powodującego zwolnienie dłużnika z zapłaty zo-

bowiązania,
■ udokumentowanego braku możliwości wyegzekwowania należności w sposób opłacalny, co oznacza ich nieścią-

galność.
Następnie jednostka analizuje te należności, które chociaż nie są ani przedawnione, ani umorzone, ani nieściągal-

ne, jednak są wątpliwe, co oznacza, że termin ich zapłaty już minął lub są zagrożone dużym prawdopodobieństwem 
nieściągalności.

Jednostka ustala wartość należności wątpliwych wynikającą z ksiąg i ustala odpis aktualizujący wycenę spowodo-
wany utratą wartości, z uwzględnieniem zasad podanych w tabeli 12.

Tabela 12. Rodzaje należności, na które tworzy się odpisy aktualizujące wartości należności
Lp. Rodzaj należności Wysokość odpisu aktualizującego Uwagi

1. Należności od dłużników posta-
wionych:
■ w stan likwidacji
■ w stan upadłości

Do wysokości należności nieobję-
tej gwarancją lub innym zabezpie-
czeniem należności (odpis w wy-
sokości różnicy między wartością 
należności a wartością zabezpie-
czenia)

Gdy zabezpieczenie należności 
zgłoszone jest likwidatorowi lub 
sędziemu komisarzowi w postę-
powaniu upadłościowym

2. Należności od dłużników w przy-
padku oddalenia wniosku o ogło-
szenie upadłości

W pełnej wysokości należności Jeżeli majątek dłużnika nie wy-
starcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania upadłościowego

3. Należności:
■ kwestionowane przez dłużni-

ków
■ gdy dłużnik zalega z zapłatą

Do wysokości niepokrytej gwaran-
cją lub innym zabezpieczeniem 
należności (odpis w wysokości 
różnicy między wartością należ-
ności a wartoś cią zabezpieczenia)

Gdy spłata należności w umownej 
kwocie nie jest prawdopodobna, 
oceniona na podstawie sytuacji 
majątkowej i finansowej dłużnika

4. Wartość kwot podwyższających 
należności, na które uprzednio 
utworzono odpis aktualizujący

W wysokości kwot podwyższa-
jących należności wcześniej po-
wstałe i aktualizowane

Do czasu otrzymania lub odpisa-
nia podwyższonych kwot należ-
ności

5. Należności:
■ przeterminowane
■ nieprzeterminowane, o znacz-

nym stopniu prawdopodobień-
stwa nieściągalności

W wysokości wiarygodnie oszaco-
wanej kwoty odpisu uwzględnia-
jącego strukturę czasową wyma-
galności należności, w tym także 
odpis ogólny (globalny)

W przypadkach uzasadnionych 
rodzajem prowadzonej działal-
ności lub strukturą odbiorców

Sposoby tworzenia odpisów
Jeżeli jednostka ustali, że występuje trwałe prawdopodobieństwo, iż nie uzyska wpływów środków pieniężnych 

w czasie lub wartości ustalonej w umowie dotyczącej należności, tworzy odpis aktualizujący wycenę należności spo-
wodowany utratą wartości:
■ w wysokości różnicy między jego wartością ujętą w księgach rachunkowych a ustaloną kwotą możliwą do odzy-

skania – należności wycenianej w skorygowanej cenie nabycia, gdy ustalona jest kwota możliwa do odzyskania 
z wycenianej należności,

■ w wysokości różnicy między jego wartością ujętą w księgach rachunkowych a ustaloną kwotą możliwą do odzy-
skania – należności wycenianej w wartości nominalnej, gdy ustalona jest kwota możliwa do odzyskania z wyce-
nianej należności,

■ w wysokości różnicy między kwotą należności wynikającą z ksiąg rachunkowych i wartością gwarancji lub innego 
zabezpieczenia należności zgłoszonego likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościo-
wym – w przypadku postawienia dłużnika w stan likwidacji lub w stan upadłości,

■ w pełnej wysokości kwoty należności wynikającej z ksiąg rachunkowych – w przypadku oddalenia przez sąd 
wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, gdyż majątek dłużnika nie wystar-
cza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
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■ w wysokości różnicy między kwotą należności wynikającą z ksiąg rachunkowych i wartością gwarancji lub innego 
zabezpieczenia należności – w przypadku gdy należność jest kwestionowania przez dłużnika lub zalega on z jej 
zapłatą, a ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika wskazuje na to, że spłata należności w umownej kwo-
cie nie jest prawdopodobna,

■ w kwocie odpowiadającej podwyższeniu należności wcześniej powstałej i już aktualizowanej – w przypadku pod-
wyższenia należności już wcześniej aktualizowanej z powodu utraty wartości,

■ jako ogólny odpis aktualizujący należności spowodowany utratą ich wartości w wysokości uwzględniającej struk-
turę czasową wymagalności należności – w przypadku gdy doświadczenie wskazuje, że z danym rodzajem dzia-
łalności lub grupą odbiorców (np. w jednostkach energetyki, gazownictwa, telekomunikacji, gospodarki komu-
nalnej, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, sprzedających na raty) wiąże się znaczne prawdopodobieństwo 
nieściągalności części należności zarówno przeterminowanych, jak i nieprzeterminowanych.

!
 UWAGA

W bilansie należności wykazuje się w wartości netto, czyli po skorygowaniu wartości brutto 
należności o odpisy aktualizujące.

Odpis aktualizacyjny zalicza się, w zależności od rodzaju wierzytelności, której dotyczy, do:
■ pozostałych kosztów operacyjnych – w przypadku należności głównej z tytułu sprzedaży,
■ kosztów finansowych – w przypadku naliczenia odsetek.

Odpisy takie księgowane są następująco: 
Wn „Pozostałe koszty operacyjne” lub „Koszty finansowe”,
Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności”.

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług tworzy się w wartości brutto, tj. łącznie z podatkiem 
VAT. Nie są one tworzone na stałe. Mają charakter tymczasowy. Odpisy pozostają w księgach rachunkowych tak długo jak 
istnieje ryzyko nieściągnięcia należności, których te odpisy dotyczą. W  przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano 
odpisu aktualizującego wartość należności, dokonuje się jego rozwiązania w pełnej wysokości lub częściowo.

Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego dokonuje się w księgach rachunkowych następującym zapisem: 
Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”
Ma „Pozostałe przychody operacyjne” lub „Przychody finansowe”

Omówione zasady dokonywania i rozwiązywania odpisów aktualizujących wartość należności dotyczą zarówno 
należności wyrażonych w złotych, jak i w walucie obcej.

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 skie-
rować 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 sytuacji majątkowej i finansowej dłuż-
nika 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 aktualizu-
jącego 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 sądowego nie stanowi 
wyłącznej podstawy do utworzenia odpisu. Jednostka nie musi go tworzyć, jeśli uznała, że sytuacja majątkowa i fi-
nansowa dłużnika stanowi podstawę do tego, by sądzić, że należność ta zostanie przez niego w całej kwocie uregu-
lowana. W większości tego rodzaju przypadków jest jednak inaczej. Zwłoka dłużnika z zapłatą należności, pomimo 
wezwań wierzyciela do jej uregulowania, jest wystarczającym powodem do skierowania sprawy na drogę postępo-
wania sądowego i utworzenia w związku z tym zdarzeniem odpisu aktualizującego.

Od utworzenia odpisu aktualizującego należność skierowaną na drogę postępowania sądowego nie mniej ważna 
jest możliwość uwzględnienia jej w rachunku podatkowym. Dla celów podatku dochodowego odpisy aktualizujące 
zasadniczo nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Stanowi o tym art. 16 ust. 1 pkt 26a updop. Wyjątkiem jest 
sytuacja, w której odpis aktualizujący dotyczy należności, w odniesieniu do której zostały spełnione łącznie nastę-
pujące warunki:
■ należność została uprzednio zaliczona do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 updop,
■ nie uległa ona przedawnieniu,
■ utworzono odpis aktualizujący wartość należności na zasadach określonych przez art. 36b uor,
■ nieściągalność należności została uprawdopodobniona na podstawie art. 16 ust. 2a pkt 1 updop.
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Po łącznym spełnieniu wszystkich wymienionych warunków utworzony przez jednostkę odpis aktualizujący war-
tość należności może zostać uznany za koszt podatkowy. Gdy wymienione warunki, jako dwa ostatnie – tj. związa-
ne z utworzeniem odpisu aktualizującego w sposób zgodny z ustawą o rachunkowości oraz uprawdopodobnieniem 
nieściągalności wierzytelności w sposób zgodny z ustawą podatkową – zostaną spełnione w różnych latach podat-
kowych, 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 uprawdopodob-
nioną. Zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 updop warunek ten jest spełniony m.in. wtedy, gdy:
■ dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej – na potwierdzenie tej okoliczności należy dyspo-

nować decyzją o wykreśleniu dłużnika z ewidencji działalności gospodarczej,
■ dłużnik został postawiony w stan likwidacji – okoliczność tę należy udokumentować stosownym postanowieniem 

sądu lub odpisem z KRS,
■ została ogłoszona upadłość dłużnika obejmująca likwidację majątku – będzie to wynikać z postanowienia sądu 

gospodarczego o ogłoszeniu upadłości,
■ zostało wszczęte postępowanie upadłościowe dłużnika z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów 

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

■ na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finan-
sowej przedsiębiorstw i banków,

■ wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana przez wierzyciela na drogę po-
stępowania egzekucyjnego – w tym celu należy dysponować odpisem nakazu zapłaty lub wyroku sądowego, opa-
trzonych klauzulą wykonalności oraz wnioskiem egzekucyjnym skierowanym do komornika wraz z dowodem 
jego nadania do komornika,

■ 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 unieważnie-
nie umowy, zmniejszenie wysokości świadczenia itp.

ZM!ANA 2016

Od stycznia 2016 r. art. 16 ust. 2a pkt 1 ulega zmianie. Według nowego brzmienia nieściągalność wierzytel-
ności uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności jeżeli:
a)  dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posta-

wiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo
b)  zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu 

w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo re-
strukturyzacyjne, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyza-
cji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo

c)  wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowa-
nia egzekucyjnego, albo

d)  wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

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 któ-
rych nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Jak wyjaśnił Dyrektor IS w Poznaniu w inter-
pretacji indywidualnej z 1 października 2014 r., 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 red.) ma charakter otwarty, co oznacza, że podatnik może przedstawić inne dowody na oko-
liczność nieściągalności wierzytelności. Przy czym nie może być to sama wiedza podatnika na temat finan-

sowej sytuacji dłużnika, lecz takie dowody i fakty, które pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że istnieje duże prawdo-
podobieństwo nieściągalności wierzytelności.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie precyzują wprost daty, pod którą należy zaliczyć odpis aktualizujący 
wartość należności do kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości związane z zaliczeniem odpisu do kosztów po-
datkowych dotyczą przede wszystkich tych przypadków, w których dokonanie odpisu aktualizującego wartość na-
leżności ma miejsce w innym roku niż uprawdopodobnienie nieściągalności tej należności. Wówczas należy przyjąć 
następujące zasady postępowania:
■ w przypadku gdy najpierw utworzono odpis, a dopiero później uprawdopodobniono nieściągalność – odpis jest 

kosztem podatkowym w roku, w którym dla celów podatku dochodowego została uprawdopodobniona nieścią-
galność wierzytelności (zob. pismo Dyrektora IS w Katowicach z 10 czerwca 2013 r., IBPBI/2/423–321/13/BG),



Zamknięcie roku 2015

26 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12  (874)

■ w przypadku gdy uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło wcześniej niż odpisanie 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., IPPB3//423-397/14-2/JBB, oraz Dyrektora IS 
w Bydgoszczy z 21 lutego 2013 r., ITPB3/423-702/12/PS).
Jak z tego wynika, przepisy ustaw o podatku dochodowym nie dają swobody co do okresu, w którym podatnik 

ma prawo zaliczyć odpisy aktualizujące wartość należności do kosztów uzyskania przychodów. Z wyjaśnień udzielo-
nych przez Dyrektora IS w Katowicach w piśmie z 10 czerwca 2014 r., 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 nieściągalności wierzytelności 
i utworzenia rachunkowego odpisu aktualizującego), to aby zaliczyć odpis aktualizujący wartość należnoś-

ci, której nieściągalność została uprawdopodobniona, do kosztów podatkowych, będzie musiał dokonać odpowied-
niej korekty zeznania rocznego.

PRZYKŁAD 5

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 2015 r. jednostka skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Poza należnoś-

cią główną dochodzi ona także od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę w kwocie 2300 zł.
2.  W listopadzie 2015 r. opłacono koszty sądowe w kwocie 2500 zł związane ze złożonym pozwem o za-

płatę.
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.
1.  PK – przeksięgowanie należności głównej i odsetek dochodzonych na drodze sądowej (24 600 zł + 2300 zł)
 Wn „Należności dochodzone na drodze sądowej”  26 900
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  26 900
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 prawomocny, 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 bilansie wartość tej należności, w części nieobjętej 
odpisem, wykazuje się w pozycji B.II.2 d) jako krótkoterminowe należności od pozostałych jednostek docho-
dzone na drodze sądowej.
2. WB – zapłata kosztów sądowych
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  2 500
 Ma „Bieżący rachunek bankowy”  2 500
3. PK – odpis aktualizujący wartość należności dochodzonej na drodze sądowej
 a)  należność główna
  Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  24 600
  Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności”  24 600
 b) odsetki za zwłokę
  Wn „Koszty finansowe”  2 300
  Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności”  2 300

Rozrachunki z odbiorcami
Należności dochodzone 

na drodze sądowej

Sp.) 26 900 26 900 (1 1) 26 900
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Bieżący rachunek bankowy Pozostałe koszty operacyjne

Sp.) xxx 2 500 (2 2) 2 500

3a) 24 600

Odpisy aktualizujące 
wartość należności Koszty finansowe

24 600 (3a 3b) 2 300

 2 300 (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 postępowaniem. Najczęściej są to wydatki 
na opłaty sądowe i wydatki związane z obsługą prawną postępowania toczącego się przed sądem. W przypad-
ku wierzyciela występującego z pozwem o zapłatę przysługującej mu wierzytelności z tytułu sprzedaży towa-
rów 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 racjonalnie uzasadnione mogą zostać zaliczone przez niego do kosztów podatkowych.
Tym samym opłaty sądowe poniesione w kwocie 2500 zł mogą zostać zaliczone przez wierzyciela w 2015 r. do 
kosztów uzyskania przychodów. Należy pamiętać, że zwrócone przez dłużnika koszty sądowe w wysokości za-
sądzonej 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 dro-
gę postępowania sądowego, ale do dnia bilansowego nie zapadł w tej sprawie wyrok. Tym samym jednost-
ka w 2015 r. nie spełnia warunków do uznania odpisu aktualizującego wartość należności za koszt podatko-
wy, 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 prawdopodobień-
stwo, 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 części dotyczącej należnych, lecz 
niezapłaconych odsetek.
Jeżeli, przykładowo, wierzyciel w lutym 2016 r., na podstawie uzyskanego prawomocnego wyroku są-
dowego, skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, na skutek czego wierzytelność zostanie 
uprawdopodobniona w sposób określony w ustawach o podatku dochodowym, to odpis aktualizujący na-
leżność będzie stanowił koszt podatkowy w lutym 2016 r. (choć bilansowo będzie to koszt 2015 r.). Wów-
czas kosztem podatkowym będzie odpis aktualizujący wartość należności głównej w części przypadającej 
na jej wartość netto. Kosztem podatkowym nie będzie natomiast ta część odpisu, która odpowiada rów-
nowartości VAT. Na marginesie warto dodać, że jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT, w związ-
ku z nieotrzymaniem zapłaty należności, dla celów podatku od towarów i usług przysługuje prawo do 
zmniejszenia kwoty należnego VAT, jeżeli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona na 
warunkach określonych przez art. 89a ustawy o VAT. W ten sposób jednostka uniknie ponoszenia ekono-
micznego ciężaru VAT.

Odroczony podatek dochodowy
Na dzień bilansowy jednostka utworzyła odpis aktualizujący należność, którego jednak nie zaliczyła do kosz-
tów podatkowych z uwagi na to, że nieściągalność wierzytelności nie została uprawdopodobniona. W związ-
ku z tym, że należność jest bezsporna, to jednostka przypuszcza, że spełni ten warunek na początku 2016 r., 
tj. z chwilą uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu i skierowania sprawy na drogę postępowania egzeku-
cyjnego. W związku z tym w księgach rachunkowych 2015 r. utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.
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Tabela 13. Ustalenie aktywa z tytułu podatku odroczonego
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

Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  3 800
 Ma „Podatek dochodowy od osób prawnych”  3 800

Podatek dochodowy 
od osób prawnych

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

3 800 (1 1) 3 800

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

Tabela 14. Prezentacja w bilansie (fragment)

AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015

A Aktywa trwałe 3 800,00 A Kapitał własny  

V Długoterminowe rozlicze-
nia międzyokresowe

3 800,00    

1 Aktywa z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego

3 800,00    

B Aktywa obrotowe  B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

 

II Należności krótkotermino-
we

    

2 Należności od pozostałych 
jednostek

    

d) dochodzone na drodze są-
dowej

    

III Inwestycje krótkotermino-
we

   

1 Krótkoterminowe aktywa 
finansowe

   

c) środki pieniężne i inne ak-
tywa pieniężne

   

 – środki pieniężne w kasie 
i na rachunkach
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Tabela 15. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 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

Należność od dłużnika postawionego w stan upadłości układowej
Celem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu jest restrukturyzacja zobowiązań upadłego 

w sposób umożliwiający mu dalsze funkcjonowanie na rynku. W wyniku tej restrukturyzacji wierzyciele rezygnują 
z części swoich roszczeń. W ramach upadłości układowej dłużnik jest zobowiązany do spłaty pozostałego, nieumo-
rzonego zadłużenia wobec wierzycieli. Spłata ta następuje według harmonogramu, tj. w określonych ratach i termi-
nach. 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 war-
tość należności aktualizuje się do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należnoś-
ci, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.

ZM!ANA 2016

W art. 35b uor wprowadzono zmiany w zakresie dokonania odpisów aktualizujących należności wynikające 
z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 918). Należności od dłużników, w stosunku do których nastąpiło otwarcie postępowania restruktury-
zacyjnego lub w stosunku do których został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o za-
twierdzenie układu, oznacza konieczność dokonania odpisu aktualizującego należności do wysokości należ-
ności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, lub umieszczonej w spisie wierzytelności 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

PRZYKŁAD 6

Spółka kapitałowa w księgach rachunkowych 2014 r. posiadała należność od dłużnika na kwotę 12 300 zł 
(wartość netto + VAT = 10 000 zł + 2300 zł).
1.  Na koniec 2014 r. spółka utworzyła odpis aktualizujący całą wartość należności, gdyż uznała, że sytuacja 

finansowa i majątkowa dłużnika nie pozwala przypuszczać, że należności mogą być odzyskane. Jednocześ-
nie w 2014 r. dokonany odpis nie stanowił kosztów uzyskania przychodów.

2.  Na początku 2015 r. sąd gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. W postę-
powaniu tym spółka zgłosiła sędziemu komisarzowi należność główną w kwocie 12 300 zł oraz odsetki za 
zwłokę w kwocie 720 zł. Na skutek zatwierdzenia postępowania układowego należność główną zreduko-
wano o 40%, a odsetki za zwłokę – zredukowano w całości.

Ujęcie bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – wartość naliczonych odsetek za zwłokę zgłoszonych sędziemu komisarzowi
 Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  720
 Ma „Przychody finansowe”  720
2. PK – utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek za zwłokę
 Wn „Koszty finansowe”  720
 Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności” 720
3.  PK – umorzenie należności głównej na skutek zawarcia układu zakładającego jej częściową redukcję 

(12 300 zł × 40%)
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  4 920
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  4 920
4. PK – umorzenie odsetek za zwłokę
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  720
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  720
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Przychody finansowe Rozrachunki z odbiorcami
720 (1 Sp.) 12 300 4 920 (3

1) 720   720 (4

Odpisy aktualizujące wartość należności Koszty finansowe
3) 4 920 12 300 (Sp. 2) 720

4) 720     720 (2

Ujęcie podatkowe
Odsetki za zwłokę
Odsetki za zwłokę w kwocie 720 zł:
■  w momencie ich naliczenia stanowią przychód finansowy (Ma „Przychody finansowe”), ale nie są one przy-

chodem podatkowym,
■  w momencie utworzenia odpisu, który je aktualizuje, zwiększają koszty finansowe jednostki (Wn „Koszty 

finansowe”), ale nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Późniejsze umorzenie tych odsetek jest neutralne podatkowo.

Odpis aktualizujący wartość należności
Spółka w 2014 r. utworzyła odpis aktualizujący całą wartość należności głównej. Jednak wówczas, ze wzglę-
du na niespełnienie warunków związanych z uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności, wartości 
tego odpisu spółka nie zaliczyła do kosztów podatkowych.
Może to zrobić w 2015 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 postępowanie upadłościowe z moż-
liwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Odpis aktualizu-
jący spółka może statystycznie doliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w momencie otwarcia tego 
postępowania na podstawie otrzymanego postanowienia sądu gospodarczego o ogłoszeniu upadłości dłuż-
nika. 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 umorzonych w tej 
części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów. 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 opo-
datkowaniu CIT.
Jednocześnie wartość netto umorzonej wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie 
art. 16 ust. 1 pkt 44 updop. Kwotę tę należy statystycznie doliczyć do kosztów podatkowych.
W przyszłości, w momencie otrzymania od dłużnika zapłaty należności wynikającej z zatwierdzonego 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 „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
Ma „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 2015 r. na koncie „Rozrachunki z odbiorcami” figuruje nieumorzona część należnoś-
ci w kwocie 7380 zł (12 300 zł – 4920 zł). W takiej samej wysokości wykazany jest odpis aktualizujący tę na-
leżność na koncie „Odpisy aktualizujące wartość należności”. Ponieważ bilansowa wartość należności wynosi 
0 zł, to nie jest ona wykazywana w bilansie.



Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć

grudzień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12  (874) 31

Tabela 16. Prezentacja w bilansie (fragment)
AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015

B.II Należności krótkoterminowe     

2 Należności od pozostałych 
jednostek

    

a)
 

z tytułu dostaw i usług 
o okresie spłaty:

 
 

 
 

 
 

 

– do 12 miesięcy

Tabela 17. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 r.

G Przychody finansowe 720,00

II Odsetki 720,00

H Koszty finansowe 720,00

4 Inne 720,00

1.1.3.3. 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 odpi-
su aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych 
przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych. Tak wynika z art. 35c uor.

W przypadku rozwiązania odpisu aktualizującego wartość należności zapisy księgowe przebiegają następująco:
Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
Ma „Pozostałe przychody operacyjne” lub konto „Przychody finansowe”.

Spłata należności zasądzonej wyrokiem sądowym
Najczęstszym powodem ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, 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, po-
woduje powstanie przychodu podatkowego. Trzeba pamiętać o tym, że możliwość zaliczenia odpisów aktualizują-
cych wartość należności do kosztów podatkowych ma charakter przejściowy. Gdy dojdzie do spłaty takiej należnoś-
ci, wierzyciel rozlicza ją w przychodach podatkowych.

PRZYKŁAD 7

Jednostka posiada należność skierowaną w 2014 r. na drogę postępowania sądowego. W księgach rachunko-
wych 2014 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 2014 r. odpisy 
aktualizujące wartość należności i odsetek nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów.
1.  W marcu 2015 r. jednostka uzyskała korzystny dla siebie wyrok zasądzający należność główną wraz z od-

setkami (6150 zł + 700 zł) oraz zwrot kosztów procesowych w kwocie 1000 zł.
2.  W kwietniu 2015 r. jednostka, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, skierowała sprawę na dro-

gę postępowania egzekucyjnego. Wówczas do kosztów podatkowych zaliczyła wartość netto odpisu aktu-
alizującego należność główną w kwocie 5000 zł.

3.  W październiku 2015 r. dłużnik uregulował całą należność w kwocie 8300 zł, tj.:
 ■ należność główną w kwocie 6150 zł,
 ■ odsetki za zwłokę naliczone do dnia zapłaty w kwocie 1150 zł,
 ■ zasądzone koszty procesu w kwocie 1000 zł.
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Ujęcie bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1.  PK – uprawomocnienie wyroku zasądzającego należność główną wraz z odsetkami za zwłokę 

(6150 zł + 700 zł)
 Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  6 850
 Ma „Należności dochodzone na drodze sądowej”  6 850
2. PK – uprawomocnienie wyroku zasądzającego zwrot kosztów procesu
 Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  1 000
 Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności”  1 000
3. WB – uregulowanie przez dłużnika zasądzonych należności
 Wn „Bieżący rachunek bankowy”  8 300
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  8 300
4. PK – rozliczenie odsetek naliczonych do dnia zapłaty
 a) odsetki należne za 2014 r. w części objętej odpisem aktualizującym
  Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  700
  Ma „Przychody finansowe”  700
 b) odsetki za okres pozostały do dnia zapłaty
  Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  450
  Ma „Przychody finansowe”  450
5. PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego koszty procesowe
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  1 000
 Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  1 000
6. PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego należność główną
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  6 150
 Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  6 150

Należności dochodzone 
na drodze sądowej Rozrachunki z odbiorcami

Sp.)  6 850 6 850 (1 1) 6 850 8 300 (3

2) 1 000

4b) 450

Odpisy aktualizujące wartość należności Bieżący rachunek bankowy

4a) 700 6 850 (Sp. 3) 8 300

5) 1 000 1 000 (2

6) 6 150

Przychody finansowe Pozostałe przychody operacyjne

700 (4a 1 000 (5

450 (4b 6 150 (6

Ujęcie podatkowe
Odsetki za zwłokę i zwrot kosztów procesu
Stanowią przychód podatkowy w momencie ich faktycznego otrzymania. Przychód ten, obejmujący otrzyma-
ne odsetki za zwłokę w kwocie 1150 zł i zwrot kosztów procesu w kwocie 1000 zł, powstał w październiku 
2015 r., w momencie uregulowania przez dłużnika.
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Podatkowe skutki rozwiązania odpisu aktualizującego
W kwietniu 2015 r. jednostka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wartość netto odpisu aktualizują-
cego 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 2015 r. przez dłużnika należności, od której wcześniej dokonano odpisu aktualizującego. Ure-
gulowanie należności spowodowało rozwiązanie dokonanego wcześniej odpisu. Należność nie występuje w bi-
lansie na dzień 31 grudnia 2015 r.

Tabela 18. Prezentacja w bilansie (fragment)
AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015

B.II Należności krótkoterminowe     

2 Należności od pozostałych 
jednostek

    

a)
 

z tytułu dostaw i usług 
o okresie spłaty:

    

– do 12 miesięcy
 
W 2015 r. pozostałe przychody operacyjne zwiększyła wartość:
■ rozwiązanego odpisu aktualizującego należność w kwocie 6150 zł,
■ zwróconych kosztów procesowych w kwocie 1000 zł.
Natomiast do przychodów finansowych zaliczono całą wartość odsetek naliczonych za okres opóźnienia w za-
płacie należności (w kwocie 1150 zł).

Tabela 19. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 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

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 ko-
nieczność dokonania stosownych zapisów w księgach roku obrotowego, w którym utworzono odpis, i zmiany spra-
wozdania 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 je odpowiednio zmienić, dokonując jedno-
cześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe doty-
czy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał.

PRZYKŁAD 8

W księgach rachunkowych 2015 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 dłużnika zapła-
ty było bardzo mało prawdopodobne, to na dzień bilansowy jednostka dokonała odpisu aktualizującego całą 
wartość należności. Odpis ten w 2015 r. nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.
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1.  Sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostka sporządziła w lutym 2016 r.
2.  Po sporządzeniu sprawozdania, ale przed jego zatwierdzeniem, dłużnik uregulował całe swoje zobowiązanie.

Ujęcie bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1.  PK – utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  61 500
 Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności”  61 500
2.  PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku z jej uregulowaniem
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  61 500
 Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  61 500

Rozrachunki z odbiorcami
Odpisy aktualizujące 
wartość należności

Sp.)  61 500 2)  61 500 61 500 (1

Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne

1)  61 500 61 500 (2

Zapisy w księgach rachunkowych 2016 r.:
1.  WB – uregulowanie należności
 Wn „Bieżący rachunek bankowy”  61 500
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  61 500

Rozrachunki z odbiorcami Bieżący rachunek bankowy

Sp.)  61 500 61 500 (1 1)  61 500

Ujęcie podatkowe
W związku z tym, że utworzony odpis aktualizujący wartość należności nie został zaliczony do kosztów uzy-
skania przychodów, to jego rozwiązanie nie stanowi przychodu podatkowego. Utworzenie i rozwiązanie odpi-
su jest neutralne podatkowo.

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

Tabela 20. Prezentacja w bilansie (fragment)
AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015

B.II Należności krótkoterminowe 61 500,00    
2 Należności od pozostałych 

jednostek
61 500,00    

a) z tytułu dostaw i usług 
o okresie spłaty:

61 500,00    

 – do 12 miesięcy 61 500,00   
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Tabela 21. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 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 2015 r. utworzono odpis aktualizujący, 
już po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to skutki tego zdarzenia ujmuje się w księgach rachun-
kowych roku obrotowego, w którym jednostka informacje te otrzymała. Tak wynika z art. 54 ust. 2 uor. Oznacza to, 
że w takich okolicznościach rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności powinno być dokonane w księ-
gach rachunkowych 2016 r., tj. w roku uregulowania należności (bez potrzeby zmiany sprawozdania finansowego 
za 2015 r. uwzględniającego utworzony odpis aktualizujący).

Rozwiązanie odpisu na skutek uznania należności za nieściągalną
Odpis aktualizujący wartość należności pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje możli-

wość wyegzekwowania zapłaty. Jeżeli jednak należność zostanie umorzona, przedawniona lub uznana za nieścią-
galną, to – 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 ra-
chunkowych.

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

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

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

w art. 12 ust. 3 updop oraz art. 14 updof,
■ 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 faktycznemu, wy-

danym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
2)  postanowieniem sądu o:
 a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego 

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

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 po-

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

PRZYKŁAD 9

Jednostka w 2013 r. dokonała sprzedaży towarów na kwotę 12 300 zł (wartość netto + VAT = 
= 10 000 zł + 2300 zł). W 2014 r. w księgach rachunkowych utworzono odpis aktualizujący całą wartość na-
leżności. W związku ze skierowaniem należności na drogę postępowania egzekucyjnego wartość netto tego
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odpisu została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W 2015 r. jednostka otrzymała od komornika in-
formację o bezskutecznej egzekucji tej należności.

Ujęcie bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1.  PK – rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość nieściągalnej należności
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  12 300 
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  12 300

Rozrachunki z odbiorcami
Odpisy aktualizujące 
wartość należności

Sp.)  12 300 12 300 (1 1)  12 300 12 300 (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 właści-
wy organ postępowania egzekucyjnego, jednostka zaliczy statystycznie:
■  do przychodów podatkowych kwotę 10 000 zł, czyli wartość netto odpisu aktualizującego należność uprzed-

nio zaliczonego do kosztów podatkowych (art. 12 ust. 1 pkt 4d updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 7b updof),
■  do kosztów podatkowych kwotę 10 000 zł, czyli wartość netto należności uznanej za nieściągalną na podsta-

wie 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.

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 zarzut przedawnienia. Roszczenie to nie wygasa, 
ono nadal istnieje, ale po upływie terminu jego przedawnienia dłużnik może je w zasadzie spełnić tylko dobrowolnie.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej wynosi trzy lata. Tak stanowi art. 118 Kodeksu cywilnego. Jednym z przepisów szczególnych, który wskazu-
je na inny termin przedawnienia, jest art. 554 k.c. Wynika z niego, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem dwóch lat. Znacznie więcej czasu na wyegzekwo-
wanie 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 praw-
ną (art. 119 k.c.). Tym samym postanowienia umowne, które ustalają termin przedawnienia roszczeń inny niż wyni-
kający z przepisów prawa, są nieważne.

Należności, które uległy przedawnieniu, nie spełniają kryteriów do uznania ich za aktywa, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor. Są to zasoby majątkowe, które nie spowodują uzyskania w przyszłości przez jednostkę ko-
rzyści ekonomicznych.

Jeżeli jednostka nie dokonała wcześniej odpisu aktualizującego wartość tej należności, to w przypadku 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 10

Spółka z o.o. posiada w księgach rachunkowych należność przysługującą jej od innego przedsiębiorcy z tytułu 
dostawy towarów na kwotę 8610 zł (wartość netto + VAT = 7000 zł + 1610 zł). Spółka naliczyła także dłuż-
nikowi odsetki za zwłokę w wysokości 1000 zł. Zarówno należność, jak i naliczone od niej odsetki za zwłokę 
uległy przedawnieniu w trakcie 2015 r.
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Ujęcie bilansowe
Dla spółki z o.o. przedawniona należność nie stanowi aktywa. Wobec tego w księgach rachunkowych 2015 r. 
(najpóźniej na dzień bilansowy) przedawnioną należność należy wyksięgować zapisem:
1.  PK – odpisanie przedawnionej należności
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  8 610
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  8 610
2.  PK – odpisanie przedawnionych odsetek za zwłokę
 Wn „Koszty finansowe”  1 000
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  1 000

Rozrachunki z odbiorcami Pozostałe koszty operacyjne

Sp.)  9 610 8 610 (1 1)  8 610

1 000 (2

Koszty finansowe

2)  1 000

Ujęcie podatkowe
Podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, która uległa przedawnieniu, nawet jeś-
li 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 po-
datkowego nie będą stanowiły także odpisane w ciężar kosztów odsetki za zwłokę, które zostały naliczone 
dłużnikowi. Naliczone, ale niezapłacone odsetki nie są kosztem uzyskania przychodów.

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.

Tabela 22. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 r.

E Pozostałe koszty operacyjne 8 610,00

III Inne koszty operacyjne 8 610,00

H Koszty finansowe 1 000,00

IV Inne 1 000,00

Jeżeli jednostka przed upływem terminu przedawnienia należności utworzyła odpis aktualizujący jej wartość, to 
po upływie terminu przedawnienia należność wraz z odpisem należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych.

PRZYKŁAD 11

Przyjmijmy dane z poprzedniego przykładu (10). Załóżmy dodatkowo, że spółka w księgach roku 2014 utwo-
rzyła odpis aktualizujący:
■  wartość należności na kwotę 8610 zł (przy czym wartość netto w kwocie 7000 zł zaliczono wówczas do kosz-

tów podatkowych),
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■  wartość odsetek na kwotę 1000 zł.
Zarówno należność, jak i naliczone dłużnikowi odsetki za zwłokę uległy przedawnieniu w trakcie 2015 r.

Ujęcie bilansowe
Przedawnioną należność, od której wcześniej dokonano odpisu aktualizującego, należy najpóźniej na dzień 
bilansowy wyksięgować zapisem:
1.  PK – odpisanie przedawnionej należności
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  8 610 
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  8 610
2. PK – odpisanie przedawnionych odsetek za zwłokę
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności”  1 000
 Ma „Rozrachunki z odbiorcami”  1 000

Rozrachunki z odbiorcami
Odpisy aktualizujące 
wartość należności

Sp.)  9 610 8 610 (1 1)  8 610 9 610 (Sp.

1 000 (2 2)  1 000

Ujęcie podatkowe
Jeżeli na przedawnioną należność utworzono odpis aktualizujący jej wartość, który zaliczono do kosztów uzy-
skania przychodów, to równowartość tego odpisu należy doliczyć do przychodów podatkowych 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 przedawnionych w tej części, od której dokonane odpisy 
aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym do przychodów po-
datkowych 2015 r. należy doliczyć statystycznie kwotę 7000 zł, tj. równowartość odpisu aktualizującego war-
tość należności zaliczonego wcześniej do kosztów podatkowych.
Wartości przedawnionej wierzytelności nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wy-
klucza 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 2014 r. dokonano odpisu 
aktualizującego, powoduje, że nie występuje ona ani w bilansie, ani w rachunku zysków i strat, sporządzanych 
za 2015 r.

1.1.4. Należności wyrażone w walucie obcej
W trakcie roku obrotowego należności wyrażone w walutach obcych wprowadza się do ksiąg rachunkowych na 

dzień przeprowadzenia operacji (realizacji transakcji). Przepisy ustawy o rachunkowości nie wskazują na dokład-
ną 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, któ-
re 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 wyceniane 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 obrotowego nie zostały uregulowane do dnia bilansowego, to na dzień 
bilansowy wycenia się je ponownie. Przeliczenia należy dokonać po średnim kursie ogłoszonym dla danej walu-
ty 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 wartość tej trans-
akcji wyliczona na dzień bilansowy.
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Tabela 23. 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 poprzedzają-
cego przeprowadzenie operacji go-
spodarczej

średni kurs NBP obowiązujący na 
dzień bilansowy

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

PRZYKŁAD 12

Spółka kapitałowa posiada dwie należności z tytułu dostaw towarów, powstałe w trakcie 2015 r., które na 
dzień bilansowy (31.12.2015 r.) nie zostały uregulowane przez dłużników.

Tabela 24. Wycena należności na dzień bilansowy

AKTYWA
Nominalna 

wartość 
należności

Wycena w trakcie roku obrotowego Wycena na dzień bilansowy 
31.12.2015

Kurs średni 
NBP z dnia 

poprzedzającego 
wystawienie 

faktury (kursy 
przykładowe)

Wartość 
należności 
w złotych

Kurs średni NBP 
z 31.12.2015 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).
W wyniku bilansowej wyceny należności wyrażonych w walucie obcej powstały następujące różnice kursowe:

Tabela 25. Różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy

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 31.12.2015 r. spowodowa-
ła 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 31.12.2015 r. spowodo-
wała 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. Powstała w ten sposób ujemna różni-
ca kursowa w kwocie 2000 zł zwiększa koszty finansowe jednostki.
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Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – dodatnia różnica kursowa związana z bilansową wyceną należności X
 Wn „Należności od zagranicznych odbiorców”  10 000
 Ma „Przychody finansowe”  10 000
2. PK – ujemna różnica kursowa związana z bilansową wyceną należności Y
 Wn „Koszty finansowe”  2 000
 Ma „Należności od zagranicznych odbiorców”  2 000

Przychody finansowe
Należności 

od zagranicznych odbiorców

10 000 (1 Sp.)  244 000 2 000 (2

1)  10 000

Koszty finansowe

2) 2 000

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.
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 rachunkowości na zasadach określonych przez art. 9b updop oraz 
art. 14b updof. Zastosowanie tej metody pozwala uwzględnić w CIT/PIT wszystkie różnice kursowe ujęte w księ-
gach 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 walutach obcych nie 
zalicza się do przychodów lub kosztów podatkowych. Tak będzie u podatników podatku dochodowego, którzy roz-
liczają różnice kursowe metodą podatkową. U tych podatników różnice kursowe naliczone na dzień bilansowy od 
należności wyrażonych w walutach obcych wpływają jedynie na wynik finansowy, nie wpływają natomiast na wynik 
podatkowy.

PRZYKŁAD 13

Załóżmy, że spółka kapitałowa, o której mowa w przykładzie 12, dla celów podatku dochodowego ustala róż-
nice kursowe metodą podatkową, czyli zgodnie z art. 15a updop.

Tabela 26. Ustalenie różnic kursowych metodą podatkową i ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy

AKTYWA Wartość należności 
z dnia zarachowania

Wartość należności 
na dzień bilansowy

Wpływ różnic 
kursowych na wynik 

finansowy

Wpływ różnic 
kursowych na wynik 

podatkowy

Należność 
od odbiorcy X

160 000 zł 170 000 zł (+) 10 000 zł –

Należność 
od odbiorcy 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 obcych są uwzględniane w przychodach 
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i kosztach podatkowych. Należy przypomnieć, że możliwość uwzględniania w rachunku podatkowym różnic kurso-
wych ustalonych zgodnie z przepisami o rachunkowości wymaga od podatnika spełnienia określonych warunków. 
Stosowanie metody bilansowej ustalania różnic kursowych wymaga od podatnika:
■ co najmniej trzyletniego okresu jej stosowania,
■ poddawania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta w okresie stosowania tej metody,
■ terminowego zawiadomienia fiskusa o jej wyborze,
■ ustalenia częstotliwości wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych dla celów podatku do-

chodowego.
Różnice kursowe, wynikające z wyceny bilansowej, należy zaliczać do przychodów i kosztów podatkowych „obro-

tami” (a nie per saldem – tak jak to ma miejsce przy prezentacji różnic kursowych w rachunku zysków i strat).

Odroczony podatek dochodowy
U podatników ustalających różnice kursowe metodą podatkową może wystąpić konieczność ustalenia aktywów 

lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Obowiązek ten nie występuje, jeśli roczne sprawozdanie 
finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia. Wówczas jednostka może odstąpić od ustalania 
odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 uor).

PRZYKŁAD 14

Przyjmijmy dane z przykładu 13.

Tabela 27. Ustalenie odroczonego podatku dochodowego

AKTYWA

Wartość 
podatkowa 
należności

(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 × 19%)

–

Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  380
 Ma „Podatek dochodowy od osób prawnych”  380 
2. PK – rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 Wn „Podatek dochodowy od osób prawnych”  1 900
 Ma „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  1 900

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

1 900 (2 1)  380

Podatek dochodowy od osób prawnych

2) 1 900 380 (1

Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Na skutek bilansowej wyceny należności wyrażonych w walutach obcych, według kursu średniego da-
nej waluty z 31.12.2015 r., łączna wartość tych należności wynosi 252 000 zł (należności od odbior-
cy X i Y = 170 000 zł + 82 000 zł).
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Tabela 28. Prezentacja w bilansie (fragment)
AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015

A Aktywa trwałe 380,00 A Kapitał własny  

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

380,00    

1 Aktywa z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego

380,00    

B Aktywa obrotowe  B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

 

II Należności krótkoterminowe 252 000,00 I Rezerwy na zobowiązania 1 900,00

2 Należności od pozostałych 
jednostek

252 000,00 1 Rezerwa z tytułu odroczo-
nego podatku dochodowego

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 wykazywana 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 porównawczego lub J.V. wariantu kalkulacyjnego). Natomiast nad-
wyżka 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 powsta-
niem bilansowych różnic kursowych, to na dzień bilansowy:
■  wartość ujemnych różnic kursowych, ujętych jako koszty finansowe (Wn „Koszty finansowe”), wynosi 

2000 zł,
■  wartość dodatnich różnic kursowych, ujętych jako przychody finansowe (Ma „Przychody finansowe”), wy-

nosi 10 000 zł.
Zakładając, że jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, w rachunku 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 początek okresu sprawozdaw-
czego, jest prezentowany w pozycji „Podatek dochodowy” (poz. L – wariant 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 fi-
nansowego jednostki.

Tabela 29. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 r.

G Przychody finansowe 8 000,00

V Inne 8 000,00

L Podatek dochodowy 1 520,00



Zamknięcie ksiąg rachunkowych – od czego zacząć

grudzień 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 12  (874) 43

Przy wycenie bilansowej należności wyrażonych w walucie obcej, które objęte są odpisem aktualizującym doko-
nanym w ciągu roku obrotowego, równolegle do wyceny tej należności po średnim kursie NBP dokonuje się również 
przeliczenia uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego. 

W ewidencji księgowej powstałe różnice kursowe ujmuje się następująco: 
1. Dodatnie różnice kursowe
 Wn „Należności od odbiorców”,
 Ma „Odpisy aktualizujące wartość należności”.
2. Ujemne różnice kursowe
 Wn „Odpisy aktualizujące wartość należności” ,
 Ma „Należności od odbiorców”.

1.1.5. Zapasy (towary lub materiały) i ich aktualizacja
Wartość zapasów (towarów lub materiałów), w tym zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej, należy usta-

lać w drodze spisu z natury. W trakcie przeprowadzania spisu dokonuje się przeglądu inwentaryzowanych zapasów 
i wyodrębnia zapasy przeterminowane oraz te, które utraciły swoją wartość użytkową lub handlową (w przypadku 
towarów). Do protokołu z inwentaryzacji należy dołączyć propozycje dokonania obniżki cen lub propozycje likwi-
dacji przeterminowanych zapasów. Protokół, wraz z załącznikami z przeprowadzonego spisu z natury podpisywany 
jest przez uprawnione osoby. Komplet dokumentów jest następnie akceptowany przez kierownika jednostki i na tej 
podstawie jednostka ujmuje w księgach rachunkowych skutki podjętych działań związanych z obniżką cen lub likwi-
dacją zapasów.

1.1.5.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odpisów aktualizujących wartość zapasów należy dokonywać m.in. na skutek trwałej utraty ich wartości. Trwa-

ła utrata wartości zachodzi wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę 
składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości, w znaczącej części lub w całości, przewidywanych korzyści eko-
nomicznych.

Trwała utrata wartości występuje m.in. w przypadku:
■ uszkodzenia, zniszczenia towarów lub materiałów,
■ przeterminowania towarów lub materiałów,
■ utraty wartości użytkowej lub handlowej spowodowanej spadkiem cen towarów lub materiałów, wyjściem z mody, 

przestarzałością itp.
Odpisy aktualizujące wartość towarów lub materiałów należy zaliczać do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Tworzone są one w kwocie, która doprowadzi wartość towarów lub materiałów wynikającą z ksiąg rachunkowych 
do ceny sprzedaży netto. Jeśli nie można ustalić ceny sprzedaży netto, to wartość towarów lub materiałów należy 
doprowadzić do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Jeśli trwała utrata wartości wystąpi z powodu zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego, powstałego poza działalnoś-
cią operacyjną jednostki, które nie było związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności jednostki, np. na 
skutek pożaru, zalania, to wartość utworzonego odpisu zaliczana jest w ciężar strat nadzwyczajnych.

ZM!ANA 2016

Katalog pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych został poszerzony o kategorię zysków i strat nad-
zwyczajnych. Jest to efekt usunięcia zdarzeń losowych jako oddzielnych kategorii wykazywanych w spra-
wozdaniach finansowych większości jednostek. Zdarzenia nadzwyczajne wykazywane w sprawozdawczości 
jako oddzielna kategoria dotyczą obecnie jedynie zdarzeń występujących w następujących jednostkach go-
spodarczych:
■ bankach,
■ zakładach ubezpieczeń,
■ zakładach reasekuracji,
■ spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 
rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu 
wejścia w życie ustawy.
A zatem od 1 stycznia 2016 r. zyski nadzwyczajne będą wykazane w rachunku zysków i strat jako pozostałe 
przychody operacyjne, a straty nadzwyczajne – jako pozostałe koszty operacyjne.

W przypadku ustania przyczyn, dla których utworzono odpis aktualizujący wartość, należy dokonać „odwrócenia 
odpisu” w całości lub w odpowiedniej części. W dacie fizycznej likwidacji nieprzydatnych towarów lub materiałów, 
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potwierdzonej protokołem likwidacyjnym, powinno nastąpić ich wyksięgowanie z ewidencji bilansowej w ciężar do-
konanego uprzednio odpisu aktualizującego.

 
Tabela 30. Ewidencja księgowa związana z utratą wartości towarów lub materiałów

Wyszczególnienie
Strona

Wn Ma

Aktualizacja wartości zapasów 
towarów lub materiałów

„Pozostałe koszty operacyjne” „Odpisy aktualizujące wartość towarów”
lub
„Odpisy aktualizujące wartość mate-
riałów”

Aktualizacja wartości zapasów 
towarów lub materiałów na sku-
tek zdarzeń losowych

„Straty nadzwyczajne” „Odpisy aktualizujące wartość towarów”
lub
„Odpisy aktualizujące wartość mate-
riałów”

Odwrócenie uprzednio utwo-
rzonego odpisu aktualizującego 
w całości lub w części

„Odpisy aktualizujące wartość towarów”
lub
„Odpisy aktualizujące wartość mate-
riałów”

„Pozostałe przychody operacyjne”

Fizyczna likwidacja towarów „Odpisy aktualizujące wartość towarów”
lub
„Odpisy aktualizujące wartość mate-
riałów”

„Towary”
lub
„Materiały”

!
 UWAGA

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

PRZYKŁAD 15

W księgach rachunkowych 2015 r. jednostka posiada towary handlowe (sprzęt elektroniczny) o wartości 
500 000 zł. Towary są wyceniane według ceny nabycia.
Na skutek postępu technicznego niektóre towary utraciły swoją wartość. W przypadku części towarów handlo-
wych cena rynkowa netto możliwa do uzyskania na skutek sprzedaży jest niższa od ceny nabycia tych towa-
rów. W związku z tym na dzień bilansowy jednostka dokonała odpisu aktualizującego wartość towarów han-
dlowych na kwotę 84 000 zł.

Ujęcie bilansowe
Zapisy w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – odpis aktualizujący wartość towarów
 Wn „Pozostałe koszty operacyjne”  84 000
 Ma „Odpisy aktualizujące wartość towarów”  84 000

Towary
Odpisy aktualizujące 

wartość towarów

Sp.)  500 000 84 000 (1

Pozostałe koszty operacyjne

1) 84 000
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Ujęcie podatkowe
Dla celów podatku dochodowego odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego 
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 natomiast 
kosztem podatkowym. Z tego powodu między wartością bilansową i podatkową towarów handlowych 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, która jest przewidziana w przyszłości do odliczenia.

Tabela 31. Ustalenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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 × 19%) 15 960,00 zł

Zapis w księgach rachunkowych 2015 r.:
1. PK – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 Wn „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  15 960 
 Ma „Podatek dochodowy od osób prawnych”  15 960

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Podatek dochodowy 
od osób prawnych

1)  15 960 15 960 (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 dochodowego (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).

Tabela 32. Prezentacja w bilansie (fragment)
AKTYWA PASYWA

Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015
Pozycja 
bilansu Wyszczególnienie Stan na 

31.12.2015

A Aktywa trwałe 15 960,00    

V Długoterminowe rozlicze-
nia międzyokresowe

15 960,00    

1 Aktywa z tytułu odroczone-
go podatku dochodowego

15 960,00    

B Aktywa obrotowe 416 000,00    

I Zapasy 416 000,00    

4 Towary 416 000,00   
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Wartość odpisu dokonanego z powodu trwałej utraty wartości towarów obciąża pozostałe koszty operacyjne 
jednostki. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wpływają na zmniejszenie obciążeń wyniku 
finansowego.

Tabela 33. Prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (fragment)
Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2015 r.

E Pozostałe koszty operacyjne 84 000,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 84 000,00

L Podatek dochodowy – 15 960,00

1.1.5.2. Towary i odchylenia od ich cen ewidencyjnych
To, czy jednostka w związku z obniżką cen towarów będzie tworzyła odpis aktualizujący, zależy od tego, w jaki 

sposób towary te kontrolowane są w księgach rachunkowych. Jeżeli obniżka cen obejmuje towary kontrolowane 
w księgach rachunkowych ilościowo-wartościowo w cenach zakupu, to skutki tej obniżki, jako różnica między war-
tością towarów w cenach zakupu (przed obniżką) a wartością towarów w cenach obniżonych, należy traktować 
w każdym przypadku jako odpis aktualizujący wartość towarów w znaczeniu art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Jednostka może wyceniać towary przyjmowane do magazynu w cenach ewidencyjnych, uwzględniając różnice 
między tymi cenami a rzeczywistymi cenami ich nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia. Wartość ceny 
ewidencyjnej towarów może być wyliczona na podstawie cen zakupu, cen sprzedaży netto, cen sprzedaży brutto lub 
może to być umownie przyjęta kwota służącą jedynie do ewidencji zapasów towarów.

Różnica między ceną ewidencyjną towarów a ceną zakupu lub nabycia stanowi odchylenie kredytowe lub debeto-
we od ceny ewidencyjnej.

W bilansie odchylenia te korygują wartość towarów ujętych na koncie „Towary” i w efekcie wartość towarów jest 
doprowadzona do ich ceny zakupu lub nabycia. Odchylenia, w zależności od ich charakteru, mogą:
■ zwiększać wartość towarów – odchylenia debetowe,
■ zmniejszać wartość towarów – odchylenia kredytowe.

W praktyce ceny ewidencyjne są stosowane najczęściej przez jednostki handlowe. W tych jednostkach cena ewi-
dencyjna ustalona jest na poziomie ceny sprzedaży brutto, zawierającej marżę detaliczną oraz VAT w wysokości po-
datku należnego.

Zatem w przypadku stosowania ceny ewidencyjnej na poziomie ceny sprzedaży brutto odchylenia od cen ewiden-
cyjnych towarów występują jako:
■ odchylenia kredytowe z tytułu zarezerwowanej w cenie sprzedaży brutto marży,
■ odchylenia kredytowe z tytułu VAT na poziomie podatku należnego.

Odchylenia te pomniejszają wykazywaną w bilansie wartość towarów.
Obniżenie wartości użytkowej lub handlowej towarów wiąże się z ustaleniem nowej, niższej ich ceny sprzedaży. 

Obniżka cen powoduje obniżenie uprzednio zarezerwowanej w tych cenach marży oraz VAT. Taka obniżka marży 
i VAT jest tylko zmianą ceny ewidencyjnej i nie stanowi utraty wartości towarów. Utrata wartości zachodzi wówczas, 
gdy nowa, obniżona wartość towaru jest niższa od ceny jego zakupu. Wówczas jednostka ma podstawę do dokona-
nia odpisu aktualizującego wartość towarów, którym obciąża „Pozostałe koszty operacyjne”.

Odpisy aktualizujące wartość towarów dokonane na potrzeby ustawy o rachunkowości nie są kosztami podatko-
wymi. Dla celów podatkowych wartość zakupu towarów może zostać odniesiona w koszty w:
■ momencie sprzedaży towarów,
■ wyniku likwidacji towarów związanej np. z upływem terminu ważności, na skutek zniszczenia towarów z powodu 

zaistnienia zdarzeń losowych, bądź ich kradzieży niewynikającej z zaniedbań jednostki.
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 12 lutego 2008 r. (I SA/Po 1608/07) 

nie wystarczy sporządzić protokołu likwidacji towarów nieprzydatnych do produkcji, aby zaliczyć straty do kosztów 
podatkowych. Konieczne jest ich fizyczne zniszczenie.

W ustawach podatkowych za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty, które zostały poniesione w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki poniesione na nabycie 
towarów handlowych mają na celu osiągnięcie przychodów, zatem poniesione straty w tych środkach obrotowych, 
co do zasady uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Straty te nie zostały wymienione w katalogu kosztów 
niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, poza utratą ich przydatności gospodarczej na skutek zmiany ro-
dzaju działalności.
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Jednak często organy podatkowe kwestionują możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych strat w towarach 
hand lowych spowodowanych nienależytą starannością lub nieracjonalnym działaniem jednostki. Dlatego, aby nie było 
wątpliwości co do przyczyn wystąpienia strat, tj. że nie powstały w wyniku zaniedbań, lecz wynikają z normalnej dzia-
łalności jednostki, powinno się odpowiednio udokumentować powstałe straty protokołem likwidacyjnym, który będzie 
potwierdzał komisyjne zlikwidowanie towarów i z którego będzie wynikało, z jakich powodów powstały straty.

1.1.5.3. Zapasy – produkcja w toku
Produkcja w toku występuje w jednostkach produkcyjnych i obejmuje koszty związane z wytwarzaniem produk-

tów lub świadczeniem usług, które na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały jeszcze zakończone i wymagają 
dalszego nakładu pracy i środków w następnych okresach sprawozdawczych.

Produkcję w toku ewidencjonuje się w księgach rachunkowych generalnie na koncie zespołu 6 „Produkty gotowe 
i półprodukty”, ale można też nie przeksięgowywać jej stanu i pozostawić na koncie zespołu 5 „Koszty działalności 
produkcyjnej”. W bilansie wartość produkcji w toku na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje się w aktywach 
jako zapasy w pozycji „Półprodukty i produkty w toku”.

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości jednostka jest zobowiązana do wyceny rzeczowych składników akty-
wów obrotowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzeda-
ży netto na dzień bilansowy. W przypadku realizacji produkcji w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące jednostka 
posiada możliwość wyceny produktów w toku produkcji w sposób uproszczony, tj. w wysokości bezpośrednich kosz-
tów wytworzenia, a jeśli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, to jednostka może:
■ dokonać wyceny tylko w wysokości wartości materiałów bezpośrednich,
■ nie wyceniać produkcji w toku w ogóle.

Sposób wyceny produkcji w toku powinien być opisany w polityce rachunkowości. Jednostka powinna wybrać 
taki sposób wyceny, aby możliwe było ustalenie stanu rzeczowego i wyceny produkcji w toku na koniec każdego 
okresu sprawozdawczego, np. miesiąca.

W miarę możliwości stan produkcji niezakończonej należy potwierdzić na dzień bilansowy inwentaryzacją w dro-
dze spisu z natury.

 
Schemat 1. Wycena produkcji w toku

w wysokości kosztów 
bezpośrednich

obejmuje koszty pozostają-
ce w bezpośrednim związku 
z wytwarzaniem produktu 
oraz uzasadnioną część kosz-
tów pośrednio związanych 
z jego wytwarzaniem

obejmuje:
  materiały bezpośrednie 
– zużycie materiałów pod-
stawowych i pomocniczych 
będących składnikiem wy-
cenianych produktów 
  płace bezpośrednie wraz 
z pochodnymi 
  pozostałe koszty bezpośred-
nio związane z wytwarza-
niem produktu, np. zużycie 
narzędzi niezbędnych do 
wytworzenia produktów, 
usługi obce wykonywane 
w związku z produkcją, zu-
życie energii na cele techno-
logiczne itp. 

obejmuje wartość materiałów 
zużytych do realizowanych 
produktów na podstawie:
 ustalonych norm
  spisu z natury dokonanego 
na koniec okresu sprawo-
zdawczego
  zweryfikowanego stanu 
księgowego kosztów ma-
teriałów bezpośrednich 
w części dotyczącej produk-
tów w toku produkcji

koszty te ewidencjonowane są na koncie zespołu 5 „Koszty działalności produkcyjnej”, 
z uwzględnieniem stopnia zaawansowania produkcji w toku 

w wysokości materiałów 
bezpośrednich

Sposoby wyceny produkcji w toku

według kosztu wytworzenia
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 Jednostka może zrezygnować z wyceny produkcji w toku, jeśli jej wielkość jest nieistotna i nie wywiera istotnego 
wpływu na wynik finansowy.

Warto również zwrócić uwagę na art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości, który stanowi, że jeżeli roczne sprawo-
zdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, to obliczając koszt wytworzenia produk-
tu, jednostka może do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produk-
tu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie 
może być wyższy od ceny sprzedaży netto.

Wyceniając produkcję w toku, należy ustalić stopień jej zaawansowania w odniesieniu do poniesionych kosztów 
wytworzenia, które następnie przelicza się na jednostki kalkulacyjne produktów. Ewidencję kosztów produkcji na-
leży prowadzić na koncie „Koszty działalności produkcyjnej”. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego, np. mie-
siąca, konto to należy rozliczyć, wyksięgowując koszt wytworzenia produkcji zakończonej. Po przeksięgowaniu pro-
dukcji zakończonej konto „Koszty działalności produkcyjnej” wykazuje wartość produkcji w toku, które to saldo 
można przeksięgować na konto „Produkcja w toku”.

 
Tabela 34. Ewidencja kosztu wytworzenia produkcji zakończonej, po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Lp. Sposób rozliczania Księgowania Zespół kont

1. Rozliczając koszty produkcji za pośrednictwem 
konta „Rozliczenie kosztów działalności”

Wn „Rozliczenie kosztów działalności”
Ma „Koszty działalności produkcyjnej”

5
5

2. Rozliczając koszty produkcji za pośrednictwem 
konta „Rozliczenie kosztów działalności” przy ob-
jęciu produktów ewidencją podczas składowania

Wn „Produkty gotowe i półprodukty”
Ma „Koszty działalności produkcyjnej”

6
5

3. Rozliczając koszty produkcji, gdzie produkty nie 
są objęte ewidencją podczas składowania

Wn „Koszt sprzedanych produktów”
Ma „Koszty działalności produkcyjnej”

7
5

Na koncie „Koszty działalności produkcyjnej” powinny być ewidencjonowane tylko faktyczne koszty wytworze-
nia. Nie należy tu księgować:
■ materiałów stanowiących zapas, tj. odpisanych w koszty, ale nie zużytych do produkcji,
■ kosztów usunięcia szkód i braków produkcyjnych,
■ kosztów sprzedaży produktów,
■ kosztów ogólnego zarządu.

Saldo debetowe konta „Koszty działalności produkcyjnej” ustalone na dzień bilansowy przedstawia stan produkcji 
w toku. Saldo to można pozostawić na tym koncie lub przenieść na konto zespołu 6 „Produkty gotowe i półprodukty”, 
w analityce „Produkcja w toku”. Jeśli jednostka zdecyduje się na przeniesienie stanu produkcji na konto zespołu 6, to pod 
datą bilansu otwarcia w roku następnym powinna przenieść ją na konto zespołu 5 jako stan początkowy produkcji w toku.

1.1.6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym 

korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.
Zmniejszenia korzyści ekonomicznych następują w formie:

■ zmniejszenia wartości aktywów,
■ zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzają do zmniejszenia kapitału własnego,
■ zwiększenia niedoboru kapitału własnego w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właści-

cieli.
Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to „zawiesza się” je na koncie czynnych rozliczeń mię-

dzyokresowych kosztów.
Sposób i okresy rozliczania kosztów w czasie powinny być określone w polityce rachunkowości jednostki. Koszty 

rozliczane w czasie ewidencjonuje się na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” w korespondencji z kontem 
„Rozliczenie kosztów”.

Czas i sposób rozliczania kosztów powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożności.

Koszty można zatem rozliczać m.in.:
■ miesięcznie, dzieląc koszty na 12 miesięcy, i odnosić w koszty taką samą wartość, odpowiednio do każdego roku, 

tj. bieżącego i następnego,
■ ustalając wartość dotyczącą roku bieżącego, tj. 2015, oraz następnego, tj. 2016, i jednorazowo odnieść część kosz-

tów dotyczących roku 2015, a w styczniu 2016 r. część kosztów dotyczącą tego roku.
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Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowi także różnica między wyższą wartością otrzymanych finan-
sowych składników aktywów (np. papierów wartościowych) nad niższą wartością zobowiązania zapłaty za nie. Do-
tyczy to także emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych. Odpisów dokonuje się w koszty finansowe 
w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Koszty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów zostały zdefiniowane jako 

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W usta-
wie został także sprecyzowany sposób przeliczenia kosztów poniesionych w walutach obcych. Zgodnie z zapisami 
ustawy koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Natomiast za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się:
■ dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, tj. dzień zaksięgowania kosztu, na podstawie otrzymanej 

faktury lub rachunku,
■ dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dokumentu – w przypadku braku faktury lub rachunku.

Nie dotyczy to jednak kosztów ujętych jako rezerwy lub bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Dla celów podatkowych koszty podzielone są na koszty bezpośrednie i pośrednie.
Koszty podatkowe zaliczane są do danego roku podatkowego w wysokości kosztów bezpośrednio związanych 

z przychodami i odnoszących się do przychodów danego roku podatkowego. Natomiast koszty poniesione po dniu 
sporządzenia sprawozdania finansowego lub po dniu złożenia zeznania podatkowego (w przypadku jednostek, któ-
re nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego) potrącane są w roku podatkowym następującym 
po roku, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub jest złożone zeznanie.

Koszty pośrednie, czyli koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich 
poniesienia. W przypadku gdy koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe 
określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego – stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjo-
nalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jeśli kwoty poniesionych przez jednostkę kosztów istotnie wpływają na jej wynik finansowy, to koszty te należy 
potraktować jako koszty do rozliczenia w czasie i zaewidencjonować na koncie „Rozliczenia międzyokresowe czyn-
ne”. Następnie zgodnie z zapisami zawartymi w polityce rachunkowości jednostki należy sukcesywnie dokonywać 
odpisów w wynik bieżącego okresu.

W myśl przepisów podatkowych jednostka może jednorazowo zaliczyć koszty pośrednie do kosztów podatkowych 
w takiej wysokości, jaka dotyczy danego roku podatkowego. Jeśli jednak jednostka, w swoich zasadach rachunko-
wości, ustali sposób rozliczania kosztów zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, to będzie odpisywać koszty 
w wysokości odpowiadającej kosztom danego okresu.

1.1.7.  Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Podatek odroczony jest jednym z trudniejszych zagadnień, z jakimi zmagają się księgowi. Ustawa o rachunkowoś-

ci określa jedynie zasady wyceny i prezentacji aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz 
zasady ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Szczegółowe uregulowania w zakresie aktywów i rezerw z ty-
tułu podatku odroczonego znajdują się w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.

Podatek dochodowy wpływa na wynik finansowy danego roku obrotowego. Obejmuje on część bieżącą i odroczoną.

Schemat 2. Podział podatku dochodowego dla celów sprawozdawczości

Podatek dochodowy

Podatek bieżący 
– wykazywany w deklaracji podatkowej 

za dany okres sprawozdawczy.

Podatek odroczony 
– wykazywany w rachunku zysków i strat 

jako różnica między stanem aktywów i rezerw 
z tytułu odroczonego podatku na koniec

i początek okresu sprawozdawczego.
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Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się z reguły raz na koniec roku obrotowego. 
W przypadku utworzenia po raz pierwszy aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego jednostka wylicza kwoty 
do zaewidencjonowania wynikające ze stanu aktywów i rezerw na koniec okresu sprawozdawczego. Ustalając je na-
tomiast w kolejnych latach obrotowych, jednostka może w ewidencji księgowej dokonać zapisów w dwojaki sposób:
■ wyksięgować dotychczasowe i zaksięgować nowo ustalone na dzień bilansowy aktywa i rezerwy,
■ zaksięgować kwotę wynikającą z salda aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają-

cego ze zmiany pomiędzy stanem na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Odroczony podatek dochodowy ustalają tylko te jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą i opłacają po-

datek dochodowy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustalając aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego, należy zestawić wartości bilansowe i podatkowe skład-

ników aktywów i pasywów, a następnie ustalić różnice przejściowe wynikające z różnicy między wartością bilanso-
wą i wartością podatkową tych składników.

Różnice przejściowe to różnice, które zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o podatku dochodowym wpły-
wają w tej samej wysokości na wynik finansowy brutto i na podstawę opodatkowania, ale w innych okresach spra-
wozdawczych. Różnice przejściowe mogą być dodatnie albo ujemne.

 
Tabela 35. Dodatnie i ujemne różnice przejściowe

Różnice przejściowe Utworzenie Aktywa Pasywa

Ujemne Aktywa z tytułu podatku od-
roczonego

wartość bilansowa < war-
tość podatkowa

wartość bilansowa > war-
tość podatkowa

Dodatnie Rezerwa z tytułu podatku 
odroczonego

wartość bilansowa > war-
tość podatkowa

wartość bilansowa < war-
tość podatkowa

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy ustalać w wysokości kwoty przewidzianej w przy-
szłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują 
w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Aktywa te obejmują również podatek od 
poniesionej straty podatkowej, o wysokość której można obniżyć dochód w najbliższych, kolejno po sobie następu-
jących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 
50% kwoty tej straty. Tak więc straty podatkowe poniesione przez jednostkę mogą być uwzględniane przy ustalaniu 
w przyszłości podstawy opodatkowania tylko przez pewien okres, wyznaczony w przepisach podatkowych.

Jednostki, ustalając aktywa z tytułu podatku odroczonego od straty podatkowej, uzasadniają to planowanym uzy-
skaniem przyszłych korzyści polegających na prawie do zmniejszenia przyszłego zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego, wobec odliczenia straty podatkowej od dochodu. Jednak trzeba pamiętać o tym, że aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego mogą być wykazane w bilansie tylko wtedy, gdy spowodują w przyszłości do-
pływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aby zatem można było ustalić i wykazać je w sprawozdaniu finanso-
wym, jednostka musi w przyszłości osiągnąć takie dochody, by podstawa opodatkowania była odpowiednio wysoka, 
dzięki czemu będzie można ją pomniejszyć o ujemne różnice przejściowe, oraz od której zostanie odliczona strata 
podatkowa.

!
 UWAGA

Jeśli roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, 
to może ona odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowe-

go. Jednak odstąpienie jednostki od ustalania aktywów i rezerw powinno być opisane w polityce ra-
chunkowości.

Tabela 36. Przesłanki pozwalające stwierdzić zasadność tworzenia aktywów z tytułu podatku odroczonego

Przesłanki przemawiające za utworzeniem aktywów 
z tytułu podatku odroczonego

Przesłanki przeciw tworzeniu aktywów 
z tytułu podatku odroczonego

1 2

Informacjami, które mogą potwierdzać, że jest prawdo-
podobne osiągnięcie podstawy opodatkowania pozwa-
lającej m.in. na odliczenie strat, są np.:  
■  osiąganie w ostatnich trzech latach przez podatnika 

podstawy opodatkowania na odpowiednio wysokim po-
ziomie oraz zysku netto, pod warunkiem że jednostka

Informacjami, które mogą potwierdzać, że nie jest 
prawdopodobne osiągnięcie podstawy opodatkowania 
pozwalającej m.in. na odliczenie strat, są np.:
■  ponoszenie strat podatkowych lub strat ustalonych 

zgodnie z zasadami rachunkowości w którymkolwiek 
z ostatnich trzech lat,
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1 2

 nie oczekuje istotnego zmniejszenia ich wysokości 
w przyszłości; przy ustaleniu tych danych pomija się 
straty wynikające ze zdarzeń nadzwyczajnych, któ-
rych prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia 
jest nikłe,

■  zawarte umowy, których realizacja spowoduje uzy-
skanie podstawy opodatkowania w kwocie pozwala-
jącej na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, 
biorąc pod uwagę występujące na dzień bilansowy 
informacje dotyczące cen sprzedaży i struktury kosz-
tów,

■  prognozy wynikające z budżetu (planu finansowego) 
sporządzonego w sposób pozwalający na stwierdze-
nie wiarygodności danych w nim zawartych; waga 
tego argumentu zależy między innymi od tego, czy 
jednostka sporządzała podobne budżety w latach 
ubiegłych i w jakim stopniu budżety te zostały zreali-
zowane,

■  możliwości realizacji strategii podatkowej, pozwa-
lającej na zwiększenie podstawy opodatkowania 
w przyszłości, pod warunkiem że strategia ta jest wy-
konalna, a kierownik jednostki zamierza ją zrealizo-
wać.

■  niewykorzystanie odliczeń z tytułu strat podatko-
wych, do których prawo zostało utracone w ostatnich 
pięciu latach,

■  straty podatkowe lub straty ustalone zgodnie z zasa-
dami rachunkowości spodziewane w kolejnych latach 
(mimo np. wysokiego poziomu podstawy opodatko-
wania i zysku netto osiąganych w latach ubiegłych).

Do kwestii aktywów z tytułu podatku odroczonego trzeba więc podchodzić bardzo ostrożnie. Spółka powinna 
upewnić się, czy przyszłe dochody podatkowe wystarczą do potracenia od podstawy opodatkowania utworzonych 
wcześniej aktywów. Wiąże się to z oszacowaniem przyszłych dochodów podatkowych, co może być trudne.

W bilansie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy wykazać w aktywach trwałych jako „Dłu-
goterminowe rozliczenia międzyokresowe” w pozycji „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.

W rachunku zysków i strat odroczony podatek dochodowy wykazuje się w pozycji „Podatek dochodowy”. W pozy-
cji tej wykazuje się:
■ podatek bieżący – wynikający z CIT,
■ podatek odroczony – ze znakiem minus (oznaczający, że odroczony podatek dochodowy zmniejsza podatek bie-

żący – aktywa) lub ze znakiem plus (oznaczający, że odroczony podatek zwiększa podatek bieżący – rezerwa).
Gdyby dochody ukształtowały się na poziomie niższym niż zakładany przez jednostkę – mówimy wtedy o utracie 

wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku, ponieważ nie będzie możliwe ich uwzględnienie w obliczeniu po-
datku. Konieczna jest korekta ich wartości poprzez utworzenie odpisów aktualizujących. Oceny takiej należy doko-
nać nie później niż na dzień bilansowy.

1.1.8.  Rezerwy
Sporządzając sprawozdanie finansowe, jednostka powinna stosować zasadę ostrożnej wyceny. Zgodnie z nią jed-

nostka jest zobowiązana do dokonania realnej wyceny wszystkich składników sprawozdania finansowego, aby ujęta 
w sprawozdaniu ich wartość była jak najbliższa rzeczywistości. Zatem, dokonując ocen i szacunków, jednostka po-
winna dążyć do tego, aby:
■ aktywa i przychody – nie były zawyżone,
■ zobowiązania i koszty – nie były zaniżone.

Jednostka powinna także ująć w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przycho-
dy i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od termi-
nu ich zapłaty.

Jednostka powinna zatem ująć w księgach rachunkowych operacje gospodarcze w taki sposób, aby zapewnić współ-
mierność przychodów i związanych z nimi kosztów, zaliczając je do aktywów lub pasywów danego okresu jako:
■ koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów – do rozliczeń międzyokresowych czynnych lub przychodów 

przyszłych okresów,
■ koszty przypadające na dany okres sprawozdawczy, które jeszcze nie zostały poniesione – do rezerwy lub rozli-

czeń międzyokresowych biernych.
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W celu ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich kosztów, jakie przypadają na dany okres, jednostki tworzą re-
zerwy na koszty. Rezerwy księgowane są na:
■ kontach zespołu 8 – jako „Rezerwy”,
■ kontach zespołu 6 – jako „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

W praktyce jednostki, w zależności od swoich potrzeb, stosują ewidencje rezerw na kontach zespołu 6 i 8 albo tyl-
ko w zespole 6 lub 8.

W tabelach 37 i 38 przedstawiono zasady tworzenia i rozwiązywania rezerw zgodnie z zasadami przedstawiony-
mi w ustawie o rachunkowości.

 
Tabela 37. Tworzenie rezerw

Zespół kont Tytuł tworzenia rezerw

Konta zespołu 8 
– rezerwy

Rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania 
– które można w sposób wiarygodny oszacować, m.in. w postaci strat poniesionych 
w toku zwyczajnej działalności z tytułu:
■ udzielonych gwarancji,
■ udzielonych poręczeń,
■ operacji kredytowych,
■  skutków toczącego się postępowania sądowego.
Rezerwy na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją – jeśli plany re-
strukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych 
zobowiązań.
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w związku z występowaniem 
dodatnich różnic przejściowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podsta-
wy obliczenia podatku dochodowego.

Konta zespołu 6
–  bierne rozliczenia mię-

dzyokresowe kosztów

Rezerwy z tytułu wykonanych przez kontrahentów na rzecz danej jednostki świad-
czeń, których kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
Rezerwy z tytułu przyszłych świadczeń, jakie jednostka zobowiązała się wykonać 
w związku z jej bieżącą działalnością, pomimo że nie jest znana data powstania zo-
bowiązania, a także na rzecz jakich osób powstaną. Przyszłe świadczenia mogą więc 
powstać z tytułu napraw gwarancyjnych oraz rękojmi za sprzedane produkty długo-
trwałego użytku.

 
Tabela 38. Rozwiązywanie rezerw

Zespół kont Tytuł rozwiązania rezerw

Konta zespołu 8 
– rezerwy

Z tytułu powstania zobowiązania, na które wcześniej ją utworzono.
Z powodu niewykorzystania rezerwy, zmniejszenia się lub ustania ryzyka uzasadnia-
jącego jej utworzenie.

Konta zespołu 6 
–  bierne rozliczenia mię-

dzyokresowe kosztów

Rozwiązanie rezerw następuje w postaci odpisów, których wielkość i częstotliwość powin-
ny być uzależnione od charakteru rozliczanych kosztów i następować w stosunku do:
■ upływu czasu,
■ wielkości świadczeń.
Jeśli zobowiązanie nie powstanie, to należy rozwiązać rezerwę w okresie sprawo-
zdawczym, w którym stwierdzono, że zobowiązanie to nie powstanie.

Rezerwy zaewidencjonowane na kontach zarówno zespołu 6, jak i zespołu 8, w zależności od okoliczności, z któ-
rymi przyszłe zobowiązania się wiążą, zalicza się do:
■ pozostałych kosztów operacyjnych, pozostałych przychodów operacyjnych,
■ kosztów finansowych, przychodów finansowych,
■ strat nadzwyczajnych, zysków nadzwyczajnych.

Kierując się zasadą istotności, kierownik jednostki może podjąć decyzję o tworzeniu rezerw na świadczenia wy-
płacane w przyszłych okresach sprawozdawczych. Należy pamiętać, że przyjęte rozwiązania w zakresie tworzenia 
i rozliczania rezerw powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości.

Zatem jednostka może utworzyć rezerwy m.in. na:
■ niewypłacone urlopy,
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■ nagrody jubileuszowe,
■ odprawy emerytalne.

1.1.8.1. Wycena rezerw
W ustawie o rachunkowości znajduje się zapis, zgodnie z którym rezerwy należy oszacować w sposób wiarygod-

ny. Zapis ten jest źródłem wielu wątpliwości, ponieważ tematyka rezerw nie została uregulowana w taki sposób, 
aby jednostki mogły na podstawie zapisów ustawy rozwiązać pojawiające się problemy. Dlatego w razie braku od-
powiednich uregulowań w ustawie należy zastosować zapisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, 
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.

Zgodnie z KSR kwota, na którą tworzona jest rezerwa, powinna wynikać z rzetelnego, uwzględniającego racjo-
nalne przesłanki, oszacowania środków zawierających korzyści ekonomiczne niezbędne do wypełnienia obecnego 
obowiązku na dzień bilansowy lub do przeniesienia go na stronę trzecią na ten dzień.

Rzetelny szacunek powinien nastąpić na drodze osądu dokonanego przez kierownictwo jednostki, wspomagane-
go dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi podobnych transakcji. W niektórych przypadkach oszacowanie 
potrzebnych środków może wymagać konsultacji niezależnych ekspertów. W każdym przypadku kwota rezerwy 
powinna odzwierciedlać możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do spełnienia bieżącego zobowią-
zania na dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności, które są nierozerwalnie 
związane z prowadzoną przez jednostkę działalnością gospodarczą.

1.1.8.2. Rezerwy w ujęciu podatkowym
Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za podatkowe uważa się koszty uję-

te w księgach rachunkowych, zaksięgowane na podstawie otrzymanej faktury albo na podstawie innego dowodu 
w przypadku braku faktury.

Natomiast ujęte jako koszty rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie stanowią kosztów uzyska-
nia przychodów.

1.1.8.3. Zakres informacji o stanie rezerw w sprawozdaniu finansowym
Dla każdego rodzaju rezerw jednostka gospodarcza powinna w sprawozdaniu finansowym ujawnić:

■ krótką charakterystykę tworzonych rezerw,
■ istniejące niepewności co do kwoty i terminu wystąpienia tych zdarzeń,
■ wartość bilansową rezerw na początku i na końcu okresu,
■ dodatkowe rezerwy w ciągu okresu, razem ze zwiększeniami dotychczasowych rezerw,
■ kwoty rezerw wykorzystanych w ciągu okresu, czyli poniesione koszty rozliczone z rezerwami,
■ rezerwy niewykorzystane i rozwiązane w ciągu roku.

1.1.9. Wynik finansowy i jego podział
Wynik finansowy netto za rok obrotowy ewidencjonowany jest na koncie „Wynik finansowy”. Zysk netto osią-

gnięty za rok obrotowy lub powstała strata pozostaje na koncie „Wynik finansowy” do momentu zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników o jego podziale lub pokryciu 
straty. 

Jeśli jednostka zobowiązana jest do poddania badaniu sprawozdania finansowego, to zatwierdzenie sprawozda-
nia finansowego przez organ zatwierdzający powinno nastąpić po uprzednim wyrażeniu przez biegłego rewidenta 
opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podjęciu stosownej uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 
jednostka dokonuje odpowiednich księgowań w księgach rachunkowych, roku następującego po roku obrotowym.

Jeśli jednostka za rok obrotowy:
■ osiągnęła zysk netto, to dokonuje przeksięgowania następującym zapisem: 

Wn „Wynik finansowy”,
Ma „Rozliczenie wyniku finansowego”;

■ poniosła stratę netto, to dokonuje przeksięgowania następującym zapisem: 
Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”,
Ma „Wynik finansowy”.

!
 UWAGA

W przypadku wydania przez biegłego rewidenta opinii negatywnej lub gdy biegły rewident od-
stąpi od wydania opinii, wówczas jednostka nie może dokonać podziału wygospodarowanego 

zysku netto.
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1.1.9.1. Podział lub pokrycie wyniku finansowego
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto spółki powinno nastąpić po uprzednim pisemnym podjęciu 

uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
W uchwale o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto spółki powinno się zawrzeć zapisy o sposobie podzia-

łu zysku wraz z kwotami i ich przeznaczeniem lub w przypadku powstania straty wskazać źródła pokrycia tej straty. 
Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych:

■ wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i prze-
znaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników ,

■ umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników. 
Wygospodarowany zysk netto można przeznaczyć na:

1. Wypłaty dywidendy udziałowcom/akcjonariuszom,
2.   Jeśli umowa lub statut przewiduje taką możliwość, to można zysk netto przeznaczyć zgodnie z uchwałą wspól-

ników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy na następujące cele: 
■ zwiększenie kapitału zakładowego,
■ utworzenie lub zwiększenie kapitału zapasowego,
■ utworzenie lub zwiększenie kapitału rezerwowego,
■ zwiększenie funduszy specjalnych,
■ nagrody dla pracowników,
■ darowizny,
■ pokrycie strat z lat ubiegłych.

1.1.9.2. Dywidenda
Dywidenda może być przeznaczona do podziału między wspólników do wysokości nie przekraczającej zysku za 

ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzo-
nych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy po-
mniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być 
przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. 
Dochody uzyskiwane z tytułu dywidend – zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne – podlegają opodat-

kowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%. Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego zobo-
wiązana jest spółka wypłacająca dywidendę. 

1.1.9.3. Zwiększenie kapitału zakładowego
Zgodnie z zapisami ustaw podatkowych podwyższenie kapitału zakładowego z wypracowanego zysku w spółkach 

kapitałowych stanowi dla udziałowców przychód z tytułu ich udziału w zyskach osoby prawnej. Zatem od uzyska-
nego przychodu jednostka, w której zysk przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego, pobiera zryczałto-
wany podatek dochodowy w wysokości 19% w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 
rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

Przekazanie zysku na kapitał zakładowy wiąże się z podwyższeniem tego kapitału, a tym samym oznacza powstanie 
obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Podwyższenie kapitału jest traktowane jako zmiana umo-
wy spółki, a co za tym idzie – wartość podwyższająca kapitał zakładowy jest podstawą opodatkowania podatkiem pcc. 

1.1.9.4. Przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy i zapasowy oraz pokrycie straty
Decyzją wspólników zysk netto może być przekazany m.in. na:

■ kapitał zapasowy – w celu pokrycia przyszłych strat, 
■ kapitał rezerwowy – w celu finansowania wydatków inwestycyjnych spółki itp.

Ustawowy obowiązek przekazania części zysku na kapitał zapasowy występuje tylko w spółkach akcyjnych, gdyż 
tylko w nich kapitał zapasowy tworzy się obligatoryjnie. Zgodnie z zapisami Ksh spółka akcyjna powinna corocznie 
przelewać z osiągniętego zysku co najmniej 8% jego wartości, aż do momentu, kiedy wartość kapitału zapasowego 
osiągnie 1/3 wartości kapitału zakładowego. Natomiast w przypadku spółki z o.o. przepisy K.s.h. nie regulują kwe-
stii tworzenia ani kapitału zapasowego, ani rezerwowego. Zatem zasady tworzenia tych kapitałów powinny być ure-
gulowane w umowie spółki. 

W przeciwieństwie do podwyższenia kapitału zakładowego, przekazanie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwo-
wy jest czynnością podatkowo obojętną. Dlatego po stronie wspólników nie powstaje obowiązek zapłaty podatku 
dochodowego. 

Pokrycie straty spółki kapitałowej może nastąpić z: 
■ niepodzielonego zysku lat ubiegłych,
■ zysku roku następnego,
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■ dopłat wspólników,
■ kapitału zapasowego,
■ kapitału rezerwowego,
■ obniżenia kapitału zakładowego spółki. 

Uchwała o pokryciu straty netto powinna zawierać informację o tym, że jeśli strata wykazana w bilansie przewyż-
sza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, to zarząd spółki jest zobowiąza-
ny do niezwłocznego podjęci uchwały co do dalszego istnienia spółki. 

Typowe księgowania:
1. Przeksięgowanie wyniku finansowego (dodatniego)
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma „Rozliczenie wyniku finansowego”.
2. Przeksięgowanie wyniku finansowego (ujemnego)
 Wn „Rozliczenie wyniku finansowego, 
 Ma „Wynik finansowy”.
3. Przeznaczenie wyniku finansowego na wypłatę dywidendy 
 Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”,
 Ma „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z właścicielami”.
4. Przeznaczenie wyniku finansowego na kapitał zapasowy 
 Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”,
 Ma „Kapitał zapasowy”.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 3 ust. 1 pkt 12–22, 29–33, art. 3 ust. 1a–1e, art. 4, 4a, 5, 6, 7, art. 20 ust. 1, art. 28, art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 31, 

32, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 2, art. 34 ust. 5, art. 35b, 35c, art. 39 ust. 1 i 3–4, art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1893,

■ pkt 1.2, 1.3, 1.5, 6.2–6.20 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” – j.t. Dz.Urz. Min. 
Fin. z 2012 r., poz. 15,

■ pkt 4.1–4.5 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
zobowiązania warunkowe” – Dz.Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 12, 

■ art. 177, 191, 192 i 263–265, art. 396 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1030; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1830.

2.  Zamknięcie kont wynikowych 
i ustalenie wyniku finansowego 

Wynik finansowy to różnica między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami 
poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. 
W przypadku osiągnięcia przez jednostkę zysku wynik jest wielkością dodatnią. Natomiast w przy-
padku poniesienia straty wynik jest wielkością ujemną. Może też wystąpić sytuacja, gdy przychody 
równają się kosztom, wówczas wynik wynosi zero. 

W ciągu roku obrotowego wynik finansowy ustalany jest metodą statystyczną, na podstawie danych z ksiąg ra-
chunkowych. Metoda ta wykorzystywana jest również do ustalania wyniku podatkowego.

Natomiast na koniec roku obrotowego do ustalenia wyniku finansowego służy metoda księgowa, która polega na 
przeksięgowaniu wszystkich przychodów i kosztów ich uzyskania, wyników zdarzeń nadzwyczajnych oraz obowiąz-
kowych obciążeń na jedno zbiorcze konto 860 „Wynik finansowy”.

Na koniec roku konta zamyka się i ustala wynik na dwa sposoby, które uzależnione są od przyjętego przez daną 
jednostkę sposobu ewidencji kosztów oraz od tego, w jakim wariancie sporządzany jest rachunek zysków i strat. 
Jednostki bowiem mogą sporządzać rachunek zysków i strat w wersji porównawczej lub w wersji kalkulacyjnej. 
Tego wyboru dokonuje jednostka. Rachunek zysków i strat w obu postaciach sporządza się w układzie pionowym, 
drogą odejmowania od poszczególnych grup przychodów i odpowiadających im kosztów.

Pomiędzy wariantem porównawczym a kalkulacyjnym rachunku zysków i strat różnica występuje jedynie 
w prezentacji danych w pierwszej części tego sprawozdania, uwzględniająca podstawową działalność opera-
cyjną.
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Pozostałe elementy rachunku zysków i strat w obu postaciach są jednakowe i  obejmują:
■ pozostałe przychody i koszty operacyjne,
■ przychody i koszty finansowe,
■ zyski i straty nadzwyczajne,
■ podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.

2.1. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat 
W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat wykazuje się w pierwszej części:

1. Sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów
 –  skorygowaną o zmianę stanu produktów – saldo konta 490 (zwiększenie stanu produktów – ze znakiem plus, 

a zmniejszenie – ze znakiem minus),
 –  zwiększoną o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby.
2.  Sumę kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju, tj.: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi 

obce, podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 
pozostałe koszty rodzajowe.

Dane dotyczące kosztów rodzajowych pozyskiwane są z ksiąg rachunkowych, które mogą być ewidencjonowane 
na kontach zespołu 4 (kontach układu rodzajowego) lub na kontach zespołu 4 i 5 (kontach układu rodzajowego 
i funkcjonalnego).

Przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą uwzględnia się:
■ tzw. zamknięty krąg kosztów,
■ obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych. 

Zamknięty krąg kosztów tworzą konta zespołu 4, 5 i 6 oraz konto zespołu 7 „Koszt sprzedanych produktów”. 
Wejście do kręgu kosztów następuje poprzez zaksięgowanie kosztów prostych na kontach zespołu 4. Następ-

nie są one przenoszone za pośrednictwem konta 490 „Rozliczenie kosztów” na konta zespołu 5. W dalszej kolej-
ności, bezpośrednio lub za pośrednictwem konta zespołu 5 „Rozliczenie kosztów działalności” koszty te trafiają 
na konta zespołu 6, gdzie są aktywowane. Ostatnim etapem, gdzie trafiają koszty, jest konto zespołu 7 „Koszt 
sprzedanych produktów”, którego saldo na dzień bilansowy przenosi się na konto 490 „Rozliczenie kosztów”. 

Są sytuacje, które powodują, że konto 490 „Rozliczenie kosztów” nie zamknie się. Następuje to, gdy:
■ koszty pozostają jako zapas na kontach zespołu 5 lub 6 – ustala się wtedy zmianę stanu produktów, 
■ znajdą się koszty, które wyjdą poza zamknięty krąg lub wejdą do kręgu.

W przypadku wyjścia kosztów z kręgu zamkniętego lub wejścia do kręgu wskazane jest pomocnicze stosowanie 
kont zespołu 7 „Obroty wewnętrzne” i „Koszt obrotów wewnętrznych”. 

Koszty wychodzące z kręgu kosztów księguje się następująco:
Wn konto nieobjęte kręgiem kosztów,
Ma „Obroty wewnętrzne” 
oraz 
Wn „Koszt obrotów wewnętrznych”, 
Ma konto objęte kręgiem kosztów.

Wejście do kręgu kosztów księguje się odwrotne.
Jednostki ujmujące koszty tylko na kontach zespołu 4 stosują wyłącznie konto „Obroty wewnętrzne”.
Poniżej przedstawione są przykłady przeksięgowań kosztów z działalności operacyjnej i przychodów ze sprzedaży 

(pierwsza część rachunku zysków i strat) w zależności od wybranego sposobu ewidencji kosztów (tylko w układzie 
rodzajowym – na kontach zespołu 4, tylko w układzie funkcjonalnym – na kontach zespołu 5, czy w układzie rodza-
jowym i funkcjonalnym – na kontach zespołu 4 i 5).

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat – zamknięcie kont zespołu 4 i kont przychodów ze sprzedaży 
produktów oraz obrotów wewnętrznych – w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5 – typowe księgowania
1. Przeksięgowanie na wynik finansowy przychodów ze sprzedaży produktów 
 Wn „Przychody ze sprzedaży produktów”,
 Ma „Wynik finansowy”.
2. Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów rodzajowych
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma poszczególne konta zespołu 4.
3.  Zamknięcie kont zespołu 5 – jeżeli w ciągu roku jednostka nie przeksięgowywała kosztów ogólnego zarządu 

i kosztów sprzedaży na konto „Koszt własny sprzedaży”
 Wn „Rozliczenie kosztów”,
 Ma „Koszty ogólnego zarządu”.
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 Wn „Rozliczenie kosztów”,
 Ma „Koszty sprzedaży”.
4. Przeksięgowanie kosztu sprzedaży wyrobów na konto „Rozliczenie kosztów”
 Wn „Rozliczenie kosztów”,
 Ma „Koszt sprzedanych wyrobów”.
5. Przeksięgowanie kosztu obrotów wewnętrznych na konto „Rozliczenie kosztów”
 Wn „Rozliczenie kosztów”,
 Ma „Koszt obrotów wewnętrznych”.
6. Przeksięgowanie na wynik finansowy salda konta „Rozliczenie kosztów”  
 a)  przeksięgowanie salda debetowego oznaczającego zmniejszenie stanu produktów (zmniejsza ono przycho-

dy ze sprzedaży produktów) 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Rozliczenie kosztów”;
 b)  przeksięgowanie salda kredytowego oznaczającego zwiększenie stanu produktów (zwiększa ono przychody 

ze sprzedaży) 
  Wn „Rozliczenie kosztów”,
  Ma „Wynik finansowy”.
7. Przeksięgowanie na wynik finansowy obrotów wewnętrznych 
 Wn „Obroty wewnętrzne”,
 Ma „Wynik finansowy”.

Wariant porównawczy rachunku zysków i strat – zamknięcie kont zespołu 4 i kont przychodów ze sprzedaży 
produktów oraz obrotów wewnętrznych – w jednostce prowadzącej tylko konta zespołu 4 – typowe księgo-
wania
1. Przeksięgowanie na wynik finansowy przychodów ze sprzedaży produktów 
 Wn „Przychody ze sprzedaży produktów”,
 Ma „Wynik finansowy”.
2. Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztów rodzajowych 
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma poszczególne konta zespołu 4.
3. Przeksięgowanie na wynik finansowy salda konta „Rozliczenie kosztów”  
 a)  przeksięgowanie salda debetowego oznaczającego zmniejszenie stanu produktów (zmniejsza ono przycho-

dy ze sprzedaży produktów) 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Rozliczenie kosztów”;
 b)  przeksięgowanie salda kredytowego oznaczającego zwiększenie stanu produktów (zwiększa ono przychody 

ze sprzedaży) 
  Wn „Rozliczenie kosztów”,
  Ma „Wynik finansowy”.
4. Przeksięgowanie na wynik finansowy obrotów wewnętrznych 
 Wn „Obroty wewnętrzne”,
 Ma „Wynik finansowy”.

Przeksięgowania kont zespołu 7 (prezentowane w kolejnych częściach rachunku zysków i strat), niezależnie 
od wybranego wariantu rachunku zysków i strat czy sposobu ewidencji kosztów.
Zamknięcie kont zespołu 7 (z wyłączeniem kont „Przychody ze sprzedaży produktów”, „Koszt sprzedanych wyro-
bów”, „Obroty wewnętrzne”, „Koszt obrotów wewnętrznych”), niezależnie od wariantu sporządzanego rachunku 
zysków i strat (pozostałe składniki rachunku zysków i strat w obu postaciach są jednakowe): 
1. Przeksięgowanie na wynik finansowy:    
 a) przychodów ze sprzedaży towarów 
  Wn „Przychody ze sprzedaży towarów”,
  Ma „Wynik finansowy”;
 b) wartości sprzedanych towarów 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Wartość sprzedanych towarów”;
 c) przychodów ze sprzedaży materiałów 
  Wn „Przychody ze sprzedaży materiałów”,
  Ma „Wynik finansowy”;
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 d) wartości sprzedanych materiałów 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Wartość sprzedanych materiałów”;
 e) pozostałych przychodów operacyjnych 
  Wn „Pozostałe przychody operacyjne”, 
  Ma „Wynik finansowy”;
 f) pozostałych kosztów operacyjnych 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Pozostałe koszty operacyjne”;
  g) przychodów finansowych 
  Wn „Przychody finansowe”, 
  Ma „Wynik finansowy”;
  h) kosztów finansowych 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Koszty finansowe”;
  i) zysków nadzwyczajnych 
  Wn „Zyski nadzwyczajne”, 
  Ma „Wynik finansowy”;
 j) strat nadzwyczajnych 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Straty nadzwyczajne”;
 k) obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego 
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Podatek dochodowy”.

2.2. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat 
W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat wykazuje się w pierwszej części:

1. Sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów.
2. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów. 
3. Koszty sprzedaży. 
4. Koszty ogólnego zarządu.

Dane dotyczące kosztów w układzie funkcjonalnym pozyskiwane są z ksiąg rachunkowych, które ewidencjonowa-
ne są na kontach zespołu 5 (kontach układu funkcjonalnego) lub na kontach zespołu 4 i 5 (kontach układu rodzajo-
wego i funkcjonalnego).

Jednostki sporządzające kalkulacyjny rachunek zysków i strat nie stosują kont zespołu 7 „Obroty wewnętrzne” 
i „Koszty obrotów wewnętrznych”.

Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat – zamknięcie kont zespołu 4 i 5 oraz kont przychodów ze 
sprzedaży produktów – typowe księgowania 
1. Przeksięgowanie kosztów rodzajowych na konto „Rozliczenie kosztów” 
 Wn „Rozliczenie kosztów”,
 Ma poszczególne konta zespołu 4.
2. Przeksięgowanie na wynik finansowy przychodów ze sprzedaży produktów 
 Wn „Przychody ze sprzedaży produktów”,
 Ma „Wynik finansowy”.
3.  Zamknięcie kont zespołu 5 – jeżeli w ciągu roku jednostka nie przeksięgowywała kosztów ogólnego zarządu 

i kosztów sprzedaży na konto „Koszt własny sprzedaży”
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma „Koszty ogólnego zarządu”,
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma „Koszty sprzedaży”.
4. Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztu sprzedaży wyrobów 
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma „Koszt sprzedanych wyrobów”.
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Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat – zamknięcie kont zespołu 5 oraz kont przychodów ze sprze-
daży produktów – typowe księgowania 
1. Przeksięgowanie na wynik finansowy przychodów ze sprzedaży produktów
 Wn „Przychody ze sprzedaży produktów”,
 Ma „Wynik finansowy”.
2.  Zamknięcie kont zespołu 5 – jeżeli w ciągu roku jednostka nie przeksięgowywała ogólnego zarządu i kosztów na 

konto „Koszt własny sprzedaży”
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma „Koszty ogólnego zarządu”,
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma „Koszty sprzedaży”.
3. Przeksięgowanie na wynik finansowy kosztu sprzedaży wyrobów 
 Wn „Wynik finansowy”,
 Ma „Koszt sprzedanych wyrobów”.

Przeksięgowania kont zespołu 7 (prezentowane w kolejnych częściach rachunku zysków i strat) niezależnie 
od wybranego wariantu rachunku zysków i strat czy sposobu ewidencji kosztów.

Zamknięcie kont zespołu 7 (z wyłączeniem kont „Przychody ze sprzedaży produktów”, „Koszt sprzedanych wyro-
bów”, „Obroty wewnętrzne”, „Koszt obrotów wewnętrznych”), niezależnie od wariantu sporządzanego rachunku 
zysków i strat (pozostałe składniki rachunku zysków i strat w obu postaciach są jednakowe):
1. Przeksięgowanie na wynik finansowy:    
 a) przychodów ze sprzedaży towarów
  Wn „Przychody ze sprzedaży towarów”,
  Ma „Wynik finansowy”;
 b) wartości sprzedanych towarów
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Wartość sprzedanych towarów”;
 c) przychodów ze sprzedaży materiałów
  Wn „Przychody ze sprzedaży materiałów”,
  Ma „Wynik finansowy”;
 d) wartości sprzedanych materiałów
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Wartość sprzedanych materiałów”;
 e) pozostałych przychodów operacyjnych
  Wn „Pozostałe przychody operacyjne”,
  Ma „Wynik finansowy”;
 f) pozostałych kosztów operacyjnych
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Pozostałe koszty operacyjne”;
  g) przychodów finansowych
  Wn „Przychody finansowe”,
  Ma „Wynik finansowy”;
 h) kosztów finansowych
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Koszty finansowe”;
 i) zysków nadzwyczajnych
  Wn „Zyski nadzwyczajne”,
  Ma „Wynik finansowy”;
 j) strat nadzwyczajnych
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Straty nadzwyczajne”;
 k) obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
  Wn „Wynik finansowy”,
  Ma „Podatek dochodowy”.
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3. Sporządzenie sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych. Aby księgi można było uznać za prawidło prowadzone, powinny one zapewniać:
■  kompletność – powinny być w nich ujęte wszystkie zdarzenia gospodarcze jednokrotnie, bez 

zbędnych luk, w dający się udowodnić sposób,
■  prawidłowość – zapisy w księgach powinny wiernie wyrażać treść operacji gospodarczych, zgod-

nie prawdą i prawem,
■  terminowość – zdarzenia gospodarczego powinny być ujęte we właściwych okresach sprawoz-

dawczych,
■  uporządkowane ujęcie zdarzeń gospodarczych – wszelkie zdarzenia powinny być ujęte w po-

rządku chronologicznym (w dzienniku) i systematycznym (na właściwych kontach),
■  sprawdzalność – możliwość sprawdzenia prawidłowości zapisów w księgach rachunkowych na 

podstawie dowodów źródłowych (faktur i innych dokumentów księgowych) i wykazanych obro-
tów i sald kont księgowych oraz poprawności działania przyjętych procedur księgowych,

■  niezmienność – dowody stanowiące zapisy księgowe nie mogą być zmieniane w sposób unie-
możliwiający sprawdzenie ich pierwotnej wartości.

Jak już wcześniej wspomniano, zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje w czterech etapach:
Etap I –  zapewnienie kompletności ksiąg rachunkowych i ich formalnej poprawności
Etap II –  sprawdzenie realności danych figurujących w księgach rachunkowych poprzez porównanie ich ze sta-

nem rzeczywistym ustalonym podczas inwentaryzacji
Etap III –  dokonywanie weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów poprzez ich wycenę na dzień bilansowy
Etap IV –  uzupełnienie zapisów ksiąg rachunkowych, po wstępnym zamknięciu ksiąg rachunkowych a przed za-

twierdzeniem sprawozdania finansowego, jeśli zaistniała uzasadniona potrzeba dokonania zmian.
W celu upewnienia się, że wszystkie kwoty z księgach rachunkowych zostały poprawnie ujęte, należy dokonać 

uzgodnienia zestawienia obrotów i sald księgi głównej z:
■ obrotami dziennika (lub zestawienia dzienników częściowych), 
■ obrotami i saldami kont sald księgi głównej (syntetyka),
■ saldami kont ksiąg pomocniczych (analityka).

Zamknięte księgi rachunkowe, tj. konta księgi głównej oraz zestawienie obrotów i sald, powinny zawierać salda 
lub obroty wykazywane w bilansie oraz rachunku zysków i strat, które następnie mogą być łączone, dzielone lub 
kompensowane.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych wiążę się także ściśle z ustaleniem wyniku finansowego za dany rok obrotowy. 
Dlatego ważne jest zweryfikowanie operacji gospodarczych pod kątem ujęcia w danym roku przychodów i kosztów 
dotyczących zamykanego roku i wyodrębnienie przychodów i kosztów, które dotyczą przyszłych okresów.

W księgach, najpóźniej na dzień bilansowy, powinny być utworzone rezerwy na znane jednostce ryzyko i grożące straty.
Na podstawie ksiąg rachunkowych ustalany jest dochód podatkowy, podstawa opodatkowania i należny podatek 

za rok podatkowy. W związku z tym, że istnieją różnice w kwalifikacji przychodów i kosztów na potrzeby bilansowe 
i podatkowe, dlatego należy dokonać odpowiednich korekt poza księgami rachunkowymi. Do ksiąg wprowadzana 
jest wyliczona wartość podatku należnego bądź straty podatkowej.

Ustalenie wyniku finansowego w księgach rachunkowych następuje poprzez dokonanie odpowiednich przeksię-
gowań sald kont wynikowych na konto 860 „Wynik finansowy”. 

Natomiast salda kont bilansowych na dzień bilansowy stanowią bilans otwarcia ksiąg rachunkowych roku następnego.
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność gospodarczą następuje najpóź-

niej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Oznacza to, że poprzez ostateczne zamknię-
cie ksiąg rachunkowych następuje blokada możliwości dokonania zmian w zapisach zamkniętego roku obrotowego.

PRZYKŁAD 16

Przedstawione poniżej dane zaprezentowane zostały na podstawie fikcyjnej spółki produkcyjnej, która doko-
nuje sprzedaży produktów gotowych, a także towarów i materiałów.
Spółka posiada majątek trwały w postaci budynków, maszyn i urządzeń, który jest finansowany przede wszyst-
kim kapitałem własnym. 
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Spółka realizuje inwestycję w postaci budowy nieruchomości, która na dzień bilansowy nie jest jeszcze zakończona. 
Wartość poniesionych nakładów to 900 000 zł. W roku obrotowym jednostka spisała wartość projektu budowlanego 
na kwotę 10 000 zł, w związku z zaniechaniem realizacji tej inwestycji. Wartość spisanego projektu została zaewiden-
cjonowana  na koncie pozostałych kosztów operacyjnych w powiązaniu z kontem środki trwałe w budowie.
W związku z niewykorzystywaniem niektórych maszyn w procesie produkcji jednostka uznała za nieczynne 
środki trwałe (maszyny produkcyjne) o wartości 40 000 zł, na które dokonała odpisu aktualizującego. W ak-
tywach jednostki znalazł się także program komputerowy, który dla jednostki jest niezdatny do użytkowania. 
Utworzony odpis to 7000 zł.
Jednostka posiada samochód osobowy w leasingu operacyjnymi uznany bilansowo jako leasing finansowy.
Spółka posiada także nieruchomości inwestycyjne. W roku obrotowym jednostka nabyła jedną z nich o warto-
ści 150 000 zł. Jednostka wycenia nieruchomości inwestycyjne według wartości godziwej i dokonuje ich aktu-
alizacji na każdy dzień bilansowy. 
W wyniku przeprowadzonej aktualizacji, okazało się, że ich wartość na dzień bilansowy była wyższa niż w roku 
poprzednim, a co za tym idzie – nastąpiło zmniejszenie odpisów aktualizujących nieruchomości inwestycyjne 
na kwotę 50 000 zł. Wartość ta wpłynęła na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych.
Jednostka inwestuje także w instrumenty finansowe w postaci obligacji (90 000 zł) oraz udziałów i akcji 
(400 000 zł). Spółka udzieliła pożyczki innym niepowiązanym jednostkom, których wartość na dzień bilanso-
wy wyniosła 230 000 zł. Wartość nominalna udzielonych pożyczek wynosiła 300 000 zł, natomiast oszacowa-
ne ryzyko niespłaconych pożyczek wyniosło 70 000 zł.
Na dzień bilansowy spółka posiadała środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na łączną kwo-
tę 6 997 000 zł.
W celu sfinansowania zakupu środków trwałych i  inwestycji, spółka pozyskała kredyty bankowe, których war-
tość na dzień bilansowy wyniosła łącznie 6 400 000 zł, z tego 600 000 zł płatne w ciągu 12 miesięcy od dnia 
bilansowego.
Na dzień bilansowy jednostka przeprowadziła inwentaryzację należności drogą potwierdzenia sald i utworzy-
ła odpisy aktualizujące należności dochodzonych na drodze sądowej.
Ponadto jednostka utworzyła aktywa i rezerwy w związku z powstaniem przejściowych różnic wynikających z różni-
cy pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową składników jej majątku oraz rezerwy na przyszłe prawdo-
podobne zobowiązania i zobowiązania związane z wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
Jednostka posiada fundusze celowe, których wartość na dzień bilansowy wyniosła 130 000 zł.
Zysk za 2014 r. po pomniejszeniu o wypłacone w 2013 r. zaliczki na poczet dywidendy został przeznaczony na 
zwiększenie kapitału zapasowego.
W roku obrotowym jednostka wypłaciła właścicielom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 140 000 zł. 
W 2015 r. jednostka osiągnęła zysk netto w wysokości 950 000 zł.
Po sprawdzeniu formalnej poprawności zapisów ksiąg rachunkowych, przeprowadzeniu i rozliczeniu inwentary-
zacji, a także weryfikacji i aktualizacji wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów jednostka przy-
stąpiła do sporządzania sprawozdania finansowego. W tym celu wygenerowała zestawienie obrotów i sald.

Zestawienie obrotów i sald
Przed przeksięgowaniem kosztów i przychodów na konto 860 konieczne jest sporządzenie zestawienia obro-
tów i sald, które obejmuje zapisy dokonane do 31 grudnia. W okresie do 85. dnia po dniu bilansowym mogą 
ujawnić się dokumenty potwierdzające zdarzenia roku, którego dotyczy sprawozdanie finansowe. W takim 
przypadku będą dokonywane zapisy jedynie pod datą 31 grudnia. To zestawienie jest podstawą przeksięgo-
wania przychodów, kosztów, zysków i strat na wynik finansowy, tzn. podstawą sporządzenia PK (polecenia 
księgowania).
Wymogi formalne co do treści zestawienia sald i obrotów księgi głównej zawarto w art. 18 uor.
Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdaw-
czego (wykorzystywane również do zamknięcia ksiąg), nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie 
obrotów i sald, zawierające:
■ symbole lub nazwy kont,
■  salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od po-

czątku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
■  sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od 

początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia obrotów 
dzienników częściowych.
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Tabela 39. Zestawienie obrotów i sald
Numer 
konta 
synte-
tycz-
nego

Anali-
tyka Konto księgowe

 Saldo Wn  Saldo Ma  Saldo Wn  Saldo Ma 

31.12.2014 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 

1 2 3 4 5 6 7
010 Środki trwałe  9 000 000    10 000 000    
010 1 Budynki  4 000 000     4 000 000    
010 4 Maszyny  3 000 000     4 000 000    
010 6 Urządzenia techniczne  1 000 000     1 000 000    
010 7 Środki transportowe  600 000  600 000    
010 8 Inne środki trwałe  400 000  400 000    
020 Wartości niematerialne i prawne  165 000  265 000    
020 3 Inne wartości niematerialne i prawne  165 000  265 000    
030 Długoterminowe aktywa finansowe  600 000  700 000    
030 1 Udziały lub akcje  200 000  400 000    
030 2 Udzielone pożyczki  400 000     300 000    
035 Odpisy aktualizujące długotermino-

we aktywa finansowe
 30 000     70 000    

035 1 Udzielone pożyczki  30 000     70 000    
040 Inwestycje w nieruchomości i prawa  1 350 000     1 500 000    
045 Aktualizacja inwestycji w nierucho-

mości
 100 000  50 000    

050 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto-
ści środków trwałych

 50 000     –    40 000    

050 4 Maszyny  50 000     40 000    
060 Odpisy z tytułu trwałej utraty warto-

ści niematerialnych i prawnych
 5 000    –     7 000    

060 3 Inne wartości niematerialne i prawne  5 000   7 000    
070 Odpisy umorzeniowe środków trwa-

łych
 2 000 000     3 320 000    

070 1 Budynki  800 000     1 200 000    
070 4 Maszyny  840 000     1 360 000    
070 6 Urządzenia techniczne  200 000     400 000    
070 7 Środki transportowe  120 000     240 000    
070 8 Inne środki trwałe  40 000     120 000    
075 Odpisy umorzeniowe wartości nie-

materialnych i prawnych
 30 000     120 000    

075 3 inne wartości niematerialne i prawne  30 000     120 000    
080 Środki trwałe w budowie  800 000     900 000    
100 Kasa  25 000     45 000    
120 Kredyty bankowe – część krótkoter-

minowa
 600 000     600 000    

125 Kredyty bankowe – część długoter-
minowa

 6 400 000     5 800 000    

130 Rachunki bankowe  3 935 000     4 352 000    
131 Rachunki bankowe pomocnicze  2 500 000     2 600 000    
140 Krótkoterminowe aktywa finansowe  80 000     90 000    
140 1 obligacje  80 000     90 000    
200 Rozrachunki z odbiorcami  1 600 000     1 680 000    
205 Zaliczki wpłacone dostawcom  20 000     30 000    
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1 2 3 4 5 6 7
210 Rozrachunki z dostawcami  800 000     930 000    
220 Rozrachunki publicznoprawne  160 000     180 000    
230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

i innych świadczeń na rzecz pracow-
ników

 120 000     130 000    

240 Pozostałe należności  440 000     450 000    
240 1 należności dochodzone na drodze są-

dowej
 140 000     150 000    

240 2 wpłacone kaucje  100 000     160 000    
240 3 rozrachunki z właścicielami (wypłaco-

ne zaliczki na poczet dywidendy)
 200 000     140 000    

250 Pozostałe zobowiązania  900 000     970 000    
250 1 rozrachunki z tyt. leasingu  200 000     70 000    
250 2 otrzymane kaucje  500 000     680 000    
250 3 pozostałe zabowiązania  200 000     220 000    
280 Odpisy aktualizujące wartość należ-

ności
 190 000     270 000    

280 1 z tytułu dostaw i usług  50 000     120 000    
280 2 należności dochodzone na drodze są-

dowej
 140 000     150 000    

300 Rozliczenie zakupu – 
310 Materiały  140 000     160 000    
315 Odchylenia od cen ewidencyjnych 

materiałów
 5 000     10 000    

330 Towary  170 000     230 000    
335 Odchylenia od cen ewidencyjnych 

towarów
 10 000     15 000    

410 Amortyzacja  1 250 000     1 410 000    
420 Zużycie materiałów i energii  2 000 000     2 310 000    
430 Usługi obce  3 500 000     3 700 000    
440 Podatki i opłaty  450 000     600 000    
450 Wynagrodzenia  2 900 000     3 200 000    
460 Świadczenia na rzecz pracowników  1 050 000     1 200 000    
470 Pozostałe koszty  480 000     500 000    
490 Rozliczenie kosztów 11 630 000    12 920 000    
500 Koszty działalności podstawowej – –
520 Koszty wydziałowe – –
530 Koszty sprzedaży  1 600 000     1 690 000    –
550 Koszty zarządu  1 850 000     1 920 000    –
580 Rozliczenie kosztów działalności
600 Produkty gotowe i półprodukty  3 100 000     3 000 000    
620 Odchylenia od cen ewidencyjnych 

produktów
 10 000     20 000    

640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów  200 000     220 000    
650 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe  60 000     80 000    
651 Aktywa z tytułu odroczonego podat-

ku dochodowego
 60 000     80 000    

700 Sprzedaż produktów 11 700 000    13 200 000    
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1 2 3 4 5 6 7
710 Koszt sprzedanych produktów  8 000 000     9 140 000    
730 Sprzedaż towarów  900 000     1 000 000    
735 Wartość sprzedanych towarów w ce-

nach zakupu (nabycia)
 650 000     700 000    

740 Sprzedaż materiałów i opakowań  750 000     1 800 000    
745 Wartość sprzedanych materiałów  550 000     1 500 000    
750 Przychody finansowe  180 000     200 000    
750 1 Odsetki  140 000     150 000    
750 2 Inne przychody finansowe  40 000     50 000    
755 Koszty finansowe  150 000     170 000    
755 1 Odsetki bankowe  110 000     130 000    
755 2 Odsetki od leasingów  40 000     40 000    
760 Pozostałe przychody operacyjne  350 000     370 000    
760 1 Sprzedaż środków trwałych –  80 000    
760 2 Rozwiązane odpisy aktualizujące  70 000     60 000    
760 3 Pozostałe przychody operacyjne  280 000     230 000    
765 Pozostałe koszty operacyjne  200 000     250 000    
765 1 Wartość sprzedanych środków trwałych –  60 000    
765 2 Odpisane środki trwałe w budowie  10 000    
765 3 Odpisy aktualizujące  130 000     122 000    
765 4 Pozostałe koszty operacyjne  70 000     58 000    
770 Zyski nadzwyczajne
775 Straty nadzwyczajne
790 Obroty wewnętrzne  30 000     60 000    
795 Koszty obrotów wewnętrznych  30 000     60 000    
800 Kapitał (fundusz) podstawowy  7 700 000    –  7 700 000    
801 Kapitał (fundusz) zapasowy  3 050 000    –  3 590 000    
802 Kapitał (fundusz) rezerwowy  1 000 000    –  1 000 000    
803 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wy-

ceny
820 Rozliczenie wyniku finansowego
830 Rezerwy na zobowiązania  240 000     330 000    
830 1 rezerwy na zobowiązania  40 000     60 000    
830 2 rezerwy z tytułu odpraw emerytalnych  120 000     160 000    
830 3 rezerwy z tytułu nagród jubileuszo-

wych
 80 000     110 000    

835 Rezerwa z tytułu odroczonego po-
datku dochodowego

 120 000     150 000    

840 Rozliczenia międzyokresowe przy-
chodów

 50 000     40 000    

850 Fundusze specjalne  105 000     130 000    
860 Wynik finansowy
870 Podatek dochodowy od osób praw-

nych
 140 000     250 000    

870 1 Podatek dochodowy od osób prawnych 
– część bieżąca 

 170 000     240 000    

870 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 
– część odroczona 

–30 000     10 000    

RAZEM: 49 100 000    49 100 000    54 962 000    54 962 000    
– –
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Zmiana stanu produktów
Zmiana stanu produktów, w rachunku zysków i strat sporządzanego metodą porównawczą, prezentowana jest 
w przychodach netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi.
Zmiana stanu produktów koryguje koszty, doprowadzając ich wielkość do wysokości kosztów rzeczywiście po-
niesionych w danym roku obrotowym na sprzedaną produkcję.
Saldo Wn konta 49 „Rozliczenie kosztów” oznacza zmniejszenie stanu produktów, a saldo Ma – zwiększenie. 
Saldo konta 49 na koniec roku obrotowego przenosi się na wynik finansowy zapisem: 
– Wn/Ma konto 86 „Wynik finansowy”, 
– Ma/Wn konto 49 „Rozliczenie kosztów”.
Jak już wcześniej wspomniano zmiana stanu produktów jest związana z funkcjonowaniem tzw. zamkniętego 
kręgu kosztów.
Zmianę stanu produktów w danym roku obrotowym wylicza się, porównując stany kont na początek i na ko-
niec roku obrotowego (tabela 40). 

Tabela 40. Zmiana stanu produktów na dzień 31.12.2015
Nazwa konta 31.12.2014 31.12.2015 Zmiana stanu produktów

Konto 600 „Produkty gotowe i półprodukty” 
(saldo Wn) 

 3 100 000  3 000 000 zmniejszenie – 130 000 

Konto 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych 
produktów” (saldo Ma, Wn) 

 10 000 – 20 000 

Konto 640 „Czynne rozliczenia międzyokreso-
we kosztów” (saldo Wn) 

 200 000  220 000  zwiększenie  20 000 

Razem – 110 000

Prawidłowość wyliczenia stanu produktów sprawdza się także, porównując sumę kosztów sprzedanych pro-
duktów, kosztów zarządu, kosztów sprzedaży i obroty wewnętrzne z sumą kosztów rodzajowych (tabela 41).

Tabela 41. Zmiana stanu produktów z obrotami wewnętrznymi wg stanu na dzień 31.12.2015
Konta Kwoty

a) koszty sprzedanych produktów  9 140 000 

b) koszty zarządu  1 920 000 

c) koszty sprzedaży  1 690 000 

d) obroty wewnętrzne  60 000 
Razem (a+b+c+d)  12 810 000 
e) koszty rodzajowe  12 920 000 

Różnica (Razem – e)) – 110 000

Podana kwota obrotów wewnętrznych jest przykładowa i jest to założenie.
W przykładzie suma kosztów rodzajowych jest wyższa od sumy kosztów sprzedanych produktów, kosztów za-
rządu, kosztów sprzedaży i obrotów wewnętrznych o kwotę 110 000 zł. Zatem, aby w rachunku zysków i strat 
wartość kosztów rodzajowych wyrównać do wartości kosztów rzeczywiście poniesionych w danym roku ob-
rotowym na sprzedaną produkcję, należy o kwotę 110 000 zł zwiększyć przychody. Po tej operacji koszty per 
saldo będą zaprezentowane w kwocie 12 810 000 zł, tj. 110 000 zł (przychody) – 12 920 000 zł (koszty rodza-
jowe). 
Jak już wcześniej wspomniano, są pozycje, które muszą wejść do kręgu kosztów, aby można było go domknąć. 
Takim przykładem są koszty obrotów wewnętrznych.
Na koncie „Koszty obrotów wewnętrznych” ewidencjonuje się zużycie produktów na potrzeby wewnętrzne, ich 
przesunięcie do własnych placówek handlowych, oraz nieodpłatne przekazanie i darowizny. 
Po stronie Wn tego konta księguje się koszt wytworzenia:
■  wyrobów gotowych przekazanych z własnej produkcji do własnych placówek handlowych lub zakładów ga-

stronomicznych,
■  produktów zaliczonych do środków trwałych oraz zakończonych wynikiem pozytywnym prac rozwojowych,
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■  usług świadczonych na rzecz własnych inwestycji i działalności socjalnej finansowanej ze środków funduszu 
świadczeń socjalnych,

■  niedoborów produktów,
■  produkcji zaniechanej,
■  produktów przekazanych nieodpłatnie (w formie darowizny).

Przeksięgowania kont wynikowych
W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obcią-
żenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Pod datą 31 grudnia na stronie Wn konta 860 
ujmuje się m.in. sumę:
■  poniesionych kosztów, w korespondencji z kontami kosztów rodzajowych (konta zespołu 4),
■  zmniejszeń rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kon-

tem 490, w jednostkach stosujących to konto,
■  wartości sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem z zespołu 7,
■  kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem zespołu 7, oraz pozostałych kosztów operacyj-

nych, w korespondencji z kontem zespołu 7,
■  strat nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 775.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego m.in. sumę:
■  uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,
■  zwiększeń rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,
■  zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.

Tabela 42. Przeksięgowania na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp. Opis operacji  Kwota WN  Konto WN  Kwota MA Konto MA 

1 2 3 4 5 6
1 PK – przeniesienie na wynik finansowy przychodów 

ze sprzedaży produktów
13 200 000    700 13 200 000    860

2 PK – przeniesienie na wynik finansowy przychodów 
ze sprzedaży towarów 

 1 000 000    730  1 000 000    860

3 PK – przeniesienie na wynik finansowy przychodów 
ze sprzedaży materiałów

 1 800 000    740  1 800 000    860

4 PK – przeniesienie kosztów rodzajowych na wynik 
finansowy

12 920 000 860

4a Amortyzacja  1 410 000    410
4b Zużycie materiałów i energii  2 310 000    420
4c Usługi obce  3 700 000    430
4d Podatki i opłaty  600 000    440
4e Wynagrodzenia  3 200 000    450
4f Świadczenia na rzecz pracowników  1 200 000    460
4g Pozostałe koszty  500 000    470
5 PK – przeniesienie wartości sprzedanych towarów 

w cenach zakupu (nabycia)
 700 000    860  700 000    735

6 PK – przeniesienie wartości sprzedanych materia-
łów w cenach zakupu (nabycia)

 1 500 000    860  1 500 000    745

7 PK – przeniesienie kosztu sprzedanych produktów 
na konto 490

 9 140 000    490  9 140 000    710

8 PK – przeniesienie kosztów zarządu na konto 490  1 920 000    490  1 920 000    550
9 PK – przeniesienie kosztów sprzedaży na konto 490  1 690 000    490  1 690 000    530

10 PK – przeniesienie kosztu obrotów wewnętrznych 
na konto 490

 60 000    490  60 000    795

11 PK – przeniesienie na wynik finansowy zmiany sta-
nu produktów

 110 000    490  110 000    860
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1 2 3 4 5 6
12 PK – przeniesienie na wynik finansowy obrotów 

wewnętrznych
 60 000    790  60 000    860

13 Przeniesienie pozostałych przychodów opera-
cyjnych

 370 000    760  370 000    860

14 Przeniesienie pozostałych kosztów operacyjnych  250 000    860  250 000    765
15 Przeniesienie przychodów finansowych  200 000    750  200 000    860
16 Przeniesienie kosztów finansowych  170 000    860  170 000    755
17 Przeniesienie podatku dochodowego  250 000    860  250 000    870

Po przeksięgowaniu kont wynikowych na wynik finansowy warto wygenerować ponownie zestawienie obro-
tów i sald. Sporządzone zestawienie obrotów i sald po przeksięgowaniu kosztów, przychodów, strat i zysków 
nie może wykazywać sald dla tych kont. Ten raport pozwala sprawdzić poprawność przeksięgowania zrealizo-
wanych przychodów i kosztów na wynik finansowy.

Rachunek zysków i strat
W następnym kroku jednostka sporządza rachunek zysków i strat oraz ustala wynik finansowy za dany rok 
obrotowy. W naszym przykładzie jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Tabela 43. Rachunek zysków i strat
 31.12.2014  31.12.2015 

1 2 3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  13 530 000     16 170 000    
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  11 700 000     13 200 000    
II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie 

– wartość ujemna)
 150 000     110 000    

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  30 000     60 000    
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  1 650 000     2 800 000    
B. Koszty działalności operacyjnej  12 830 000     15 120 000    
I. Amortyzacja  1 250 000     1 410 000    
II. Zużycie materiałów i energii  2 000 000     2 310 000    
III. Usługi obce  3 500 000     3 700 000    
IV. Podatki i opłaty  450 000     600 000    
V. Wynagrodzenia  2 900 000     3 200 000    
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  1 050 000     1 200 000    
VII. Pozostałe koszty rodzajowe  480 000     500 000    
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  1 200 000     2 200 000    
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)  700 000     1 050 000    
D. Pozostałe przychody operacyjne  350 000     370 000    
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne  350 000     370 000    
E. Pozostałe koszty operacyjne  200 000     250 000    
I. Pozostałe koszty operacyjne  200 000     250 000    
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)  850 000     1 170 000    
G. Przychody finansowe  180 000     200 000    
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki  140 000     150 000    
III. Inne  40 000     50 000    
H. Koszty finansowe  150 000     170 000    
I. Odsetki  150 000     170 000    
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II. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)  880 000     1 200 000    
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)  –     –    
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) (I ± J)  880 000     1 200 000    
L. Podatek dochodowy  140 000     250 000    
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz 
nadwyżki środków obrotowych

 –     –    

N. Zysk (strata) netto (K – L – M)  740 000     950 000    

Bilans
Zgodnie z zasadą kontynuacji, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący 
i poprzedni rok obrotowy. W aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów ma wyni-
kać z ich wartości księgowej (urealnionej między innymi w drodze inwentaryzacji), skorygowanej o:
1)  dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również 

z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych,
2)  odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych,
3)  odpisy aktualizujące wartość należności.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po kompensacie, jeżeli jed-
nostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć 
w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe.

Tabela 44. Bilans
AKTYWA 31.12.2014 31.12.2015 

1 2 3
A. Aktywa trwałe 10 060 000     10 098 000    
I.Wartości niematerialne i prawne  130 000     138 000    
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne  130 000     138 000    
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe  7 750 000     7 540 000    
1. Środki trwałe  6 950 000     6 640 000    
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) –
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  3 200 000     2 800 000    
c) urządzenia techniczne i maszyny  2 910 000     3 200 000    
d) środki transportu  480 000     360 000    
e) inne środki trwałe  360 000     280 000    
2. Środki trwałe w budowie  800 000     900 000    
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe  100 000     160 000    
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek  100 000     160 000    
IV. Inwestycje długoterminowe  2 020 000     2 180 000    
1. Nieruchomości  1 450 000     1 550 000    
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe  570 000     630 000    
a) w jednostkach powiązanych – –

– udziały lub akcje
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– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach  570 000     630 000    
– udziały lub akcje  200 000     400 000    
– inne papiery wartościowe – –
– udzielone pożyczki  370 000     230 000    
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  60 000     80 000    
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  60 000     80 000    
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
B. Aktywa obrotowe  11 725 000     12 262 000    
I. Zapasy  3 435 000     3 395 000    
1. Materiały  145 000     170 000    
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe  3 110 000     2 980 000    
4. Towary  160 000     215 000    
5. Zaliczki na dostawy i usługi  20 000     30 000    
II. Należności krótkoterminowe  1 550 000     1 560 000    
1. Należności od jednostek powiązanych – –
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – –
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek  1 550 000     1 560 000    
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  1 550 000     1 560 000    
– do 12 miesięcy  1 550 000     1 560 000    
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i  zdrowotnych 
oraz innych świadczeń
c) inne – –
d) dochodzone na drodze sądowej – –
III. Inwestycje krótkoterminowe  6 540 000     7 087 000    
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  6 540 000     7 087 000    
a) w jednostkach powiązanych – –
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach  80 000     90 000    
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe  80 000     90 000    
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  6 460 000     6 997 000    
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach  6 460 000     6 997 000    
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
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2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  200 000     220 000    
Aktywa razem  21 785 000     22 360 000    

PASYWA  31.12.2014  31.12.2015 

1 2 3
A. Kapitał (fundusz) własny  12 290 000     13 100 000    
I. Kapitał (fundusz) podstawowy  7 700 000     7 700 000    
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy  3 050 000     3 590 000    
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  1 000 000     1 000 000    
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto  740 000     950 000    
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) –200 000    –140 000    
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  9 495 000     9 260 000    
I. Rezerwy na zobowiązania  360 000     480 000    
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  120 000     150 000    
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  200 000     270 000    
– długoterminowa  200 000     270 000    
– krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy  40 000     60 000    
– długoterminowe
– krótkoterminowe  40 000     60 000    
II. Zobowiązania długoterminowe  6 400 000     5 800 000    
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek  6 400 000     5 800 000    
a) kredyty i pożyczki  6 400 000     5 800 000    
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe  2 685 000     2 940 000    
1. Wobec jednostek powiązanych – –
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – –
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek  2 580 000     2 810 000    
a) kredyty i pożyczki  600 000     600 000    
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  800 000     930 000    
– do 12 miesięcy  800 000     930 000    
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

 160 000     180 000    

h) z tytułu wynagrodzeń  120 000     130 000    
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i) inne  900 000     970 000    
3. Fundusze specjalne  105 000     130 000    
IV. Rozliczenia międzyokresowe  50 000     40 000    
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe  50 000     40 000    
– długoterminowe  50 000     40 000    
– krótkoterminowe 
Pasywa razem  21 785 000     22 360 000    

Wyjaśnienia do niektórych pozycji bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2015 r.
Sporządzając bilans, należy zaprezentować dane w poszczególnych jego pozycjach, na podstawie danych 
zaewidencjonowanych na kontach prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jednak dane w niektórych pozy-
cjach bilansu nie składają się tylko z wartości jednego konta, a są sumą wartości różnych kont i różnych sald 
Wn/Ma.
Dla przykładu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto, tj. wartość brutto 
(konto 010, 020) pomniejszana jest o umorzenie (070, 075) i pomniejszana o odpisy aktualizujące (050, 060). 
Zatem, aby posiadać informacje (w przypadku gdy dana pozycja bilansu składa się z różnych kont), z jakich 
kont i jakich sald składają się poszczególne pozycje bilansu, sporządza się wyjaśnienie do niektórych pozycji 
bilansu (tabela 45).

Tabela 45. Wyjaśnienia do bilansu

Pozycja bilansu Konta  31.12.2014  31.12.2015 

1 2 3 4

A.I.3 aktywów 
Inne wartości niematerialne i prawne saldo Wn 020-3  165 000     265 000    

saldo Ma 075-3 –30 000    –120 000    
saldo Ma 060-3 –5 000    –7 000    

 130 000     138 000    
RAZEM wnip brutto  165 000     265 000    
RAZEM odpisy umorzeniowe wnip –30 000    –120 000    
RAZEM odpisy z tytułu aktualizacji wnip –5 000    –7 000    
RAZEM wnip netto  130 000     138 000    
A.II.1 aktywów 
Środki trwałe:
b) budynki saldo Wn 010-1  4 000 000     4 000 000    

saldo Ma 070-1 –800 000    –1 200 000    
 3 200 000     2 800 000    

c) urządzenia techniczne i maszyny saldo Wn 010-4  3 000 000     4 000 000    
saldo Wn 010-6  1 000 000     1 000 000    
saldo Ma 070-4 –840 000    –1 360 000    
saldo Ma 070-6 –200 000    –400 000    
saldo Ma 050-4 –50 000    –40 000    

 2 910 000     3 200 000    
d) środki transportowe saldo Wn 010-7  600 000     600 000    

saldo Ma 070-7 –120 000    –240 000    
 480 000     360 000    

e) inne środki trwałe saldo Wn 010-8  400 000     400 000    
saldo Ma 070-8 –40 000    –120 000    
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 360 000     280 000    
RAZEM środki trwałe brutto  9 000 000    10 000 000    
RAZEM odpisy umorzeniowe środków trwałych –2 000 000    –3 320 000    
RAZEM odpisy z tytułu aktualizacji  środków trwałych –50 000    –40 000    
RAZEM środki trwałe netto  6 950 000     6 640 000    
A.IV.1 aktywów 
Inwestycje długoterminowe saldo Wn 040  1 350 000     1 500 000    
1. Nieruchomości saldo Wn 045  100 000     50 000    

 1 450 000     1 550 000    
A.IV.3 aktywów 
Długoterminowe aktywa finansowe
– udziały lub akcje saldo Wn 030-1  200 000     400 000    

 200 000     400 000    
udzielone pożyczki saldo Wn 030-2  400 000     300 000    

saldo Ma 035-1 –30 000    –70 000    
 370 000     230 000    

RAZEM długoterminowe aktywa finansowe brutto  600 000     700 000    
RAZEM odpisy  z tytułu aktualizacji  długoterminowych 
aktywów finansowych

–30 000    –70 000    

RAZEM długoterminowe aktywa finansowe  netto  570 000     630 000    
B.I.1 aktywów 
Materiały saldo Wn 310  140 000     160 000    
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów saldo Wn 315  5 000     10 000    

 145 000     170 000    
B.I.3 aktywów 
Produkty gotowe saldo Wn 600  3 100 000     3 000 000    
Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych saldo Wn/Ma 620  10 000    –20 000    

 3 110 000     2 980 000    
B.I.4 aktywów 
Towary saldo Wn 330  170 000     230 000    
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów saldo Ma 335 –10 000    –15 000    

 160 000     215 000    
B.I.5 aktywów 
Zaliczki na dostawy saldo Wn 205  20 000     30 000    
B.II.2 lit. a) aktywów 
Należności z tytułu dostaw i usług saldo Wn 200  1 600 000     1 680 000    
Odpisy aktualizujące należności saldo Ma 280-1 –50 000    –120 000    

 1 550 000     1 560 000    
B.II.2 lit. c) aktywów 
Inne należności krótkoterminowe saldo Wn 240-2  100 000     160 000    
B.II.2 lit. d) aktywów 
Należności dochodzone na drodze sądowej saldo Wn 240-1  140 000     150 000    
Odpisy aktualizujące saldo Ma 280-2 –140 000    –150 000    

 –     –    
B.III.1 lit. c) aktywów 
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Kasa saldo Wn 100  25 000     45 000    
Rachunki bankowe PLN saldo Wn 130  3 935 000     4 352 000    
Rachunki bankowe EUR saldo Wn 131  2 500 000     2 600 000    
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 6 460 000     6 997 000    

B.I.2. pasywów
2. lit. i) Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa saldo Ma 830-2  120 000     160 000    

saldo Ma 830-3  80 000     110 000    
 200 000     270 000    

B.III. pasywów
3i) Zobowiązania inne saldo Ma 250-1  200 000     70 000    

saldo Ma 250-2  500 000     680 000    
saldo Ma 250-3  200 000     220 000    

 900 000     970 000    

Podatek dochodowy od osób prawnych – część odro-
czona 

saldo Wn 650  BO  60 000    
saldo Wn 650  BZ –80 000    
saldo Wn 835  BO –120 000    
saldo Wn 835  BZ  150 000    

Różnica między stanem rezerw i aktywów z tytułu 
podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego

 10 000   

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników 
kapitału (funduszu) własnego za bieżący (dane sprawozdawcze) i poprzedni rok obrotowy (dane porównawcze).
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest uzupełnieniem informacji o kapitale własnym, zawar-
tych w bilansie. Dostarcza informacji o zmianach, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału (fun-
duszu) własnego w ciągu roku obrotowego i ich przyczynach. Zestawienie to sporządza się co najmniej ze 
szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostka może uszczegółowić za-
kres tytułów (zwiększeń i zmniejszeń) poszczególnych kapitałów, jeśli uzna to za niezbędne dla zwiększenia 
wartości poznawczej zestawienia i jego przydatności.
Źródłem danych, potrzebnych do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, są zapisy 
dokonywane na kontach poszczególnych kapitałów (funduszy) własnych jednostki, tzn. na koncie:
■  „Kapitał (fundusz) podstawowy”,
■ „Kapitał (fundusz) zapasowy”,
■ „Kapitał (fundusz) rezerwowy”,
■ „Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”,
■ „Kapitały (fundusze) wydzielone”,
■ „Rozliczenie wyniku finansowego”,
■ „Wynik finansowy”.
Jednostki sporządzające zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym powinny pomyśleć o takiej rozbu-
dowie kont analitycznych dla poszczególnych kapitałów, aby możliwe było prawidłowe i sprawne sporządze-
nie tego zestawienia.

Tabela 46. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 31.12.2015 

1 2
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  12 290 000    
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  12 290 000    
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  7 700 000    
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  –    
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1 2

a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  7 700 000    
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  –    
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu  –    
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  3 050 000    
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  540 000    
a) zwiększenie (z tytułu)  540 000    
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– z podziału zysku (ustawowo)
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)  540 000    
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  3 590 000    
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (po-
lityki) rachunkowości
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  1 000 000    
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  –    
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  1 000 000    
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  540 000    
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  540 000    
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)  540 000    
– podziału zysku z lat ubiegłych  540 000    
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  –    
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
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1 2

a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  –    
8. Wynik netto  810 000    
a) zysk netto  950 000    
b) strata netto
c) odpisy z zysku –140 000    
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  13 100 000    
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty)

 13 100 000    

Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ma za zadanie wykazanie, w jaki sposób każda z trzech podstawo-
wych dziedzin działalności: operacyjna, inwestycyjna i finansowa, wpłynęła na zmianę środków pieniężnych. 
Rachunek przepływów pieniężnych skonstruowany jest w oparciu o fundamentalne równanie bilansowe (ak-
tywa = pasywa), jest jego przekształconą postacią. Dlatego przy jego prawidłowym sporządzeniu wyliczona 
suma przepływów pieniężnych musi być równa bilansowej zmianie środków pieniężnych.

Tabela 47. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
31.12.2015 

1 2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto  950 000    
II. Korekty razem  1 987 000    
1. Amortyzacja  1 410 000    
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych  –    
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  170 000    
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej –18 000    
5. Zmiana stanu rezerw  120 000    
6. Zmiana stanu zapasów –40 000    
7. Zmiana stanu należności –10 000    
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów  385 000    
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych –30 000    
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)  2 937 000    
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy  100 000    
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  –    
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i  prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:  100 000    
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach  100 000    
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  100 000    
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych  –    
4. Inne wpływy inwestycyjne
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1 2
II. Wydatki  1 580 000    
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  1 270 000    
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  100 000    
3. Na aktywa finansowe, w tym:  210 000    
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach  210 000    
– nabycie aktywów finansowych  210 000    
– udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) –1 480 000    
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy  –    
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 
dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki  1 040 000    
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  140 000    
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek  600 000    
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  130 000    
8. Odsetki  170 000    
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) –1 040 000    

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/–B.III+/–C.III)  417 000    

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym  537 000    
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu  6 460 000    

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym  6 997 000    
– o ograniczonej możliwości dysponowania  130 000    

Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Zgodnie z pkt 42 KSR nr 1 dodatkowe informacje i objaśnienia powinny obejmować w szczególności:
–  objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeżeli różni się 

ona od ich struktury przyjętej przy sporządzaniu bilansu,
–  wyjaśnienie przyczyny znaczących różnic między zmianami stanu niektórych pozycji bilansu oraz zmianami 

tych samych pozycji wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych,
–  uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej ustalonych metodą bezpośrednią 

z przepływami pieniężnymi netto tej działalności ustalonymi metodą pośrednią, w przypadku sporządze-
nia przez jednostkę rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią (zgodnie z art. 28 ust. 7 uor).

Celem przedstawienia „Dodatkowych informacji i objaśnień” do rachunku przepływów pieniężnych jest:
–  ułatwienie właściwego odczytania i interpretacji kwot wykazanych w poszczególnych pozycjach sprawo-

zdania, szczególnie gdy wartość pozycji odbiega od wykazanej w innych elementach sprawozdania finan-
sowego,
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–  „odciążenie” rachunku przepływów pieniężnych i eliminacja pozycji mniej istotnych z punktu widzenia pod-
stawowego celu sporządzania tego rachunku,

–  rozszerzenie możliwości porównań przydatnych przy szacowaniu wartości i prawdopodobieństwa wystą-
pienia przepływów pieniężnych w przyszłości.

Różnice między zmianami stanu niektórych pozycji bilansu oraz zmianami tych samych pozycji wykazanych 
w rachunku przepływów pieniężnych mogą zachodzić w pozycjach:
–  zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy, jeżeli rezerwy na podatek utworzono z pominię-

ciem wyniku finansowego netto bieżącego okresu, w ciężar kapitału (funduszu) własnego,
–  zmiana stanu zapasów,
–  zmiana stanu należności,
–  zmiana stanu zobowiązań,
–  łączna suma czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Należy pamiętać, że w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do rachunku przepływów pieniężnych na-
leży również:
–  wykazać zawartość merytoryczną pozycji złożonych, takich jak:

A.II.3 – Korekty z tytułu odsetek i udziałów w zyskach (dywidendach),
A.II.4 – Korekty z tytułu zysku (straty) z działalności inwestycyjnej,
A.II.10 – inne korekty wyniku finansowego,

–  wskazać przyczyny, dla których dane pozycje wykazuje się akurat w tym, a nie w innym miejscu – dotyczy to 
np. odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, ujmowanych w działalności operacyjnej, a nie w działalności 
finansowej,

– skomentować sporadycznie występujące korekty, wpływy i wydatki.

Tabela 48. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia

Grupa A – Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.  Zysk (strata) netto

Pozycja N rachunku zysków i strat  950 000    
II. Korekty razem  2 067 000    

Suma korekt A.II.1 do A.II.10 
1. Amortyzacja razem  1 410 000    
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

odsetki zapłacone od kredytów  130 000    
odsetki i prowizje leasingowe zapłacone  40 000    
razem korekta  170 000    

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
zysk ze sprzedaży maszyny –20 000    
aktualizacja środków trwałych i wnip –8 000    
odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodar-
czego

 10 000    

razem korekta –18 000    
5. Zmiana stanu rezerw

zmiana stanu razem – wzrost  120 000    
razem korekta  120 000    

6. Zmiana stanu zapasów
bilansowa zmiana stanu  40 000    
razem korekta  40 000    

7. Zmiana stanu należności
należnosci krótkoterminowe –10 000    
należności długoterminowe –60 000    
odpisy aktualizujące należności  80 000    
razem korekta  10 000    

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
zmiana stanu zobowiązań (bez funduszy specjalnych) – wzrost   230 000    
płatności z tytułu leasingu finansowego – korekta  130 000    
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zmiana stanu funduszy specjalnych – wzrost  25 000    
razem korekta  385 000    

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych – krotkoterminowych –20 000    
wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych – dlugoterminowych –20 000    
spadek rozliczeń międzyokresowych przychodów –10 000    
razem korekta –50 000    

10. Inne korekty
razem korekta:            – 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
zysk netto  950 000    
suma korekt  2 067 000    
razem  3 017 000    

Grupa B – Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.  Wpływy  140 000    

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
sprzedaż maszyny  80 000    
razem korekta  80 000    

3. Z aktywów finansowych (w pozostałych jednostkach), 
udzielone pożyczki  100 000    
aktualizacja udzielonych pożyczek –40 000    
razem korekta  60 000    

II. Wydatki  1 580 000    
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

wydatki na nabycie:
wartości niematerialnych i prawnych (18)  100 000    
środków trwałych w budowie (19)  110 000    
maszyn i urządzeń (22)  1 060 000    
razem korekta  1 270 000    

2.  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  150 000    
aktualizacja inwestycji –50 000    
razem korekta  100 000    

3. Na aktywa finansowe (w pozostałych jednostkach), 
– nabycie aktywów finansowych
    udziałów lub akcji  200 000    
    obligacji  10 000    
razem korekta  210 000    

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)

 razem wpływy   140 000    
 minus   1 580 000    
 razem wydatki  –1 440 000    

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.  Wpływy: 
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitało-

wych oraz dopłat do kapitału
II. Wydatki  1 040 000    
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  140 000    
4. Spłaty kredytów i pożyczek

kredytu długoterminowego  600 000    
razem korekta  600 000    

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
wydatek na spłatę raty kapitałowej leasingu finansowego  130 000    
razem korekta  130 000    

8. Odsetki
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zapłacone odsetki i prowizje od leasingu finansowego  40 000    
odsetki zapłacone od kredytów  130 000    
razem korekta  170 000    

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
 razem wpływy             –
 minus   1 040 000    
 razem wydatki  –1 040 000    

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III + B.III + C.III)  537 000    
przepływy pieniężne netto z działalności:
operacyjnej (A.III)  3 017 000    
inwestycyjnej (B.III) –1 440 000    
finansowej (C.III) –1 040 000    

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  537 000    
 w tym:  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu  6 460 000    
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D)  6 997 000    

w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania  130 000    

Do 31 marca 2016 r. następuje wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2015 r. Do tego czasu może bo-
wiem wystąpić konieczność ujęcia w księgach pod datą 31 grudnia 2015 r. operacji dotyczących zamykanego roku, 
a udokumentowanych już w nowym (2016) roku.

Tuż przed sporządzeniem ostatecznej wersji sprawozdania finansowego należy sporządzić zestawienie obrotów 
i sald. Ostateczną wersję sprawozdania główny księgowy przekazuje kierownikowi jednostki.

Tabela 49. Kierownik jednostki według ustawy o rachunkowości w zależności od formy prawnej jednostki
Forma prawna jednostki Kierownik

Spółki handlowe Członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli 
organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłącze-
niem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę

Spółka jawna i cywilna Wspólnicy prowadzący sprawy spółki
Spółka partnerska Wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna Komplementariusze prowadzący sprawy spółki
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Osoba fizyczna
Jednostka w likwidacji Likwidator, a także syndyk lub zarządca ustanowiony w postę-

powaniu upadłościowym (od 2016 r. – restrukturyzacyjnym)

Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilan-
sowego. Przy czym należy pamiętać, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajem-
nych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie mają obowiązek udostępnienia organowi 
zatwierdzającemu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, a jeżeli podlegały badaniu – także opi-
nii wraz z raportem biegłego rewidenta – najpóźniej 15 dni przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Spółki 
akcyjne muszą je udostępnić również radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organowi administrującemu.

Tabela 50. Organ zatwierdzający
Forma prawna Organ zatwierdzający

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
(księgi rachunkowe)

Właściciel

Spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe Wspólnicy
Spółki komandytowo-akcyjne Walne zgromadzenie
Spółki akcyjne Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
Spółki z o.o. Zwyczajne zgromadzenie wspólników
Spółdzielnie Walne zgromadzenie
Przedsiębiorstwa państwowe Rada pracownicza
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Po zatwierdzeniu kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwier-
dzenia:
■ sprawozdanie finansowe,
■ opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,
■ odpis uchwały (postanowienia) organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale 

zysku,
■ sprawozdanie z działalności (jeżeli jednostka miała obowiązek jego sporządzenia).

!
 UWAGA

W ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia należy składać sprawozdanie finansowe do urzędu skar-
bowego.

Sprawozdanie finansowe należy także złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kierownicy 
jednostek, których sprawozdania finansowe podlegały badaniu i których nie należy składać do Krajowego Rejestru 
Sądowego (są to osoby fizyczne, spółki cywilne), są obowiązani złożyć do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia za-
twierdzenia:
■ wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
■ bilans,
■ rachunek zysków i strat,
■ zestawienie zmian w kapitale własnym,
■ rachunek przepływów pieniężnych,
■ opinię biegłego rewidenta,
■ odpis uchwały (postanowienia) organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale 

zysku (lub pokryciu straty).
Z chwilą ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, księgi rachunkowe i dowody księgowe stanowiące podsta-

wę zapisów w księgach wraz z dokumentacją inwetaryzacyjną i sprawozdaniem finansowym powinny być umiesz-
czone w archiwum, gdzie zapewniona jest ich ochrona przed osobami nieupoważnionymi, niedozwolonymi zmiana-
mi, a także przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem.

Minimalny okres przechowywania tych dokumentów to 5 lat od daty ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunko-
wych, czyli 6 lat od dnia bilansowego.

Możliwe jest także przeniesienie treści dowodów księgowych za rok obrotowy na inne nośniki danych (dyskietki, 
płyty CD, pamięć USB) lub mikrofilmy, jeżeli możliwe jest zachowanie ich trwałej postaci przez okres archiwizowania.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 45–54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1893.

4.  Sporządzenie zeznania rocznego osób prawnych – CIT-8
Obowiązek sporządzenia i złożenia zeznania rocznego osób prawnych CIT-8 ciąży na wszystkich podat-
nikach podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zwolnionych od tego podatku (na pod-
stawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8). 

4.1. Jednostki zobowiązane do złożenia zeznania rocznego
W myśl zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami są:

■ osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
■ jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej 

(tj. cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej),
■ spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
■ spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami 

prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu 
od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
Jednostki, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast jednostki, które nie posiadają na terytorium Polski 
siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.
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PRZYKŁAD 17

Zagraniczna firma mająca siedzibę w Danii posiada oddział produkcyjny w Polsce. Zagraniczny podmiot ma 
obowiązek sporządzić CIT-8, w którym wykaże dochody osiągnięte przez ten oddział.

Jednostki nie posiadające na terytorium Polski siedziby lub zarządu nie składają zeznania podatkowego, jeśli od 
polskiego podmiotu uzyskali należności z tytułów wymienionych w art. 21 i 22 updop (m.in. z odsetek, praw autor-
skich, dywidend) i nie uzyskali innych dochodów w Polsce. Podmiot krajowy, który wypłacił te należności, obowią-
zany jest do potrącenia od nich podatku dochodowego i odprowadzenia go na rachunek urzędu skarbowego.

PRZYKŁAD 18

Niemiecka spółka prawa handlowego wynajmuje polskiemu przedsiębiorcy specjalistyczną maszynę. Osiąga 
z tego tytułu przychody na terytorium Polski opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na pod-
stawie art. 21 ust. 1 updop. W 2015 r. od tych przychodów polski przedsiębiorca pobrał zryczałtowany podatek 
dochodowy i odprowadził go do urzędu skarbowego. Spółka zagraniczna, choć w 2015 r. osiągnęła przychody 
podlegające opodatkowaniu w Polsce, nie składa zeznania rocznego.

4.2. Jednostki zwolnione ze składania zeznania rocznego
Na mocy art. 27 ust. 1 updop, obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy:

1) jednostek wymienionych w art. 6 ust. 1 updop, tj. m.in.:
■ jednostek budżetowych, 
■ państwowych funduszy celowych, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
■ wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
■ przedsiębiorstw międzynarodowych i innych jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administra-

cji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia 
te lub umowy stanowią inaczej, 

■ jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego,

■ funduszy inwestycyjnych działających na podstawie przepisów ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157),

■ instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które 
spełniają łącznie następujące warunki,

■ funduszy emerytalnych utworzonych na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych itd.;

2) dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit.a updop, tj.:
■ dochodów kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. W tym zakresie kościelne 

osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podat-
kowej;

3)  na podstawie przepisów ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 40).

W art. 17 ust.1 zostały określone dochody wolne od podatku. Uzyskiwanie tego rodzaju dochodów nie zwalnia 
jednak jednostek ze złożenia zeznania rocznego. Dochody te należy wykazać w CIT-8 i załączniku CIT-8/O. 

Dochody zwolnione to m.in.:
■ dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; 

zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pię-
ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieru-
chomości;

■ dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, 
w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz za-
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opatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;

■ dochody kościelnych osób prawnych z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, 
oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, pro-
wadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów 
oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty 
katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze;

■ dochody związków jednostek samorządu terytorialnego – w części przeznaczonej dla tych jednostek;
■ dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715), 

przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawod-
nictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i mło-
dzieżowców do 23. roku życia;

■ dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

4.3.  Termin złożenia zeznania podatkowego 
i właściwość urzędu skarbowego

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają zeznanie podatkowe CIT-8 po zakończeniu roku po-
datkowego, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego (art. 27 ust. 1 updop). Jeśli u podatnika rok 
podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca.

Zatem jednostki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć zeznanie 
CIT-8 (23) za 2015 r. najpóźniej w czwartek 31 marca 2016 r.

Podmioty, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, składają CIT-8 w terminie do końca 
trzeciego miesiąca roku następującego po ich roku podatkowym.

PRZYKŁAD 19

Spółka z o.o. zajmuje się przetwórstwem zbożowym. Ze względu na sezonowy charakter produkcji, przyjęła inny 
niż kalendarzowy rok podatkowy. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki jej rok podatkowy nie jest tożsamy 
z rokiem kalendarzowym, obejmuje kolejne 12 miesięcy od kwietnia do marca. Spółka powinna złożyć zeznanie 
podatkowe CIT-8 za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

W sprawach podatku dochodowego od osób prawnych właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu 
siedziby jednostki wynikającej:
■ z odpowiedniego rejestru lub
■ ze statutu lub umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze.

Podmioty, które w ciągu roku podatkowego zmieniły adres siedziby, powinny złożyć zeznanie do urzędu skar-
bowego właściwego według adresu siedziby w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.

W przypadku jednostek niebędących rezydentami właściwy urząd skarbowy jest ustalany według miejsca prowa-
dzenia działalności. Ponadto w każdym województwie wyznaczony jest jeden urząd skarbowy. Urzędy te wymienio-
ne są w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.

4.4. Załączniki do zeznania rocznego
Wraz z rocznym zeznaniem trzeba niekiedy złożyć załączniki. Aktualnie obowiązującymi załącznikami do tego 

zeznania są: 
■ informacje: CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-7, IFT-2/IFT-2R,
■ SSE-R – informacja o rozliczeniu podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na tere-

nie specjalnych stref ekonomicznych
■ sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

!
 UWAGA

Od 2014 r. podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 27a 
updop, mają obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości 
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przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2/IFT-2R za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Deklaracje podatkowe złożone w tej formie trzeba opatrzyć bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, czyli weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają obowiązek składania zeznania podatkowego 
CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2/IFT-2R za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracje podatkowe złożone w tej formie trzeba opatrzyć bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, czyli weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formę papie-
rową mogą zachować jedynie podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie 
art. 45ba ust. 2 updof są zwolnieni z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej dekla-
racji, informacji oraz rocznego obliczenia i mają prawo złożyć zeznania podatkowe CIT-8 i IFT-2/IFT-2R w formie 
papierowej. W praktyce możliwość ta dotyczy tylko podmiotów, które sporządzają informacje (PIT-11, PIT-R, PIT-8C 
i IFT-1R/IFT-1) oraz PIT-40 dla nie więcej niż pięciu podatników.

!
 UWAGA

Ustawa przewiduje wyjątek od składania CIT-8, gdy jednostka zwolniona jest ze składania dro-
gą elektroniczną deklaracji PIT (art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zatem do składania CIT-8 drogą elektroniczną nie jest zobligowana jednostka, która nie zatrudnia pracowników 
lub zatrudnia nie więcej niż pięciu pracowników (w tym także inne osoby, dla których jednostka wystawia Pit-y), 
dla których musi sporządzać informacje podatkowe. Taki podmiot może sporządzać zeznanie roczne w formie pa-
pierowej i złożyć je do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

CIT-8/O
Załącznik CIT-8/O (informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych 

od podatku) należy sporządzić, jeśli w ciągu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, wystąpiła przynaj-
mniej jedna z następujących okoliczności:
■ uzyskano dochody (przychody) wolne od podatku (np. wymienione w art. 17 ust. 1 updop, art. 20 ust. 3 updop),
■ odliczono od dochodu stratę z lat ubiegłych, 
■ przekazano darowizny, które zgodnie z art. 18 ust. 1 updop może odliczyć od dochodu,
■ poniesiono wydatki na nowe technologie (zgodnie z art. 18b updop wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania),
■ odliczono od podatku podatek potrącony u źródła w innym niż Polska państwie z tytułu dochodów tam osiągniętych,
■ otrzymano dywidendę od podmiotu krajowego,
■ dokonano wypłat zagranicznym osobom prawnym.

ZM!ANA 2016

Od stycznia 2016 r. zostanie uchylony art. 18b updop dotyczący wydatków poniesionych na nowe technolo-
gie. Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2016 r. nabyli 
prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b updop, 
w brzmieniu dotychczasowym, zachowują prawo do tych odliczeń po dniu 31 grudnia 2015 r., w zakresie i na 
zasadach w nich określonych.

CIT-D
CIT-D sporządza podatnik otrzymujący lub przekazujący darowizny i korzystający z odliczenia.
Korzystający z odliczeń darowizn obowiązani są wykazać w CIT-D kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokona-

nego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer 
identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma sie-
dzibę (art. 18 ust. 1g updop).

Podatnicy otrzymujący darowizny na cele określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie oraz darowizny na cele kultu religijnego, sporządzają CIT-D, jeśli jednorazowa kwota 
otrzymanej darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podat-
kowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł (art. 18 ust. 1e updop).

CIT-ST
Informację CIT-ST sporządza podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, posiadający zakłady (oddziały) 

położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby (art. 28 
ust. 1 updop). 
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CIT-7
CIT-7 to informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przy-

chodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 

IFT-2/IFT-2R
IFT-2/IFT-2R to informacje o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodo-

wego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SSE-R
Rozliczenie SSE-R składa podatnik prowadzący działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 

na podstawie zezwolenia i w związku z tym korzystający z określonej w tym zezwoleniu pomocy publicznej.

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej
Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej sporządzają podatnicy, którym organ po-

datkowy na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowa-
nia metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Oprócz wymienionych zeznań i informacji istnieją także inne obowiązujące w zakresie podatku dochodowego od 
osób prawnych: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8A, CIT-8B, CIT-5.

Zdarzają się sytuacje, że jednostki mają wątpliwości, czy w razie osiągania dochodów zwolnionych od podatku 
dochodowego, nieprowadzenia działalności gospodarczej, mają obowiązek składania deklaracji czy wykazywania 
dochodów zwolnionych w składanych deklaracjach.

Poniżej przedstawione są przykłady sytuacji, gdzie ww. wątpliwości się pojawiają.

PRZYKŁAD 20

Fundacja jest organizacją non profit 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody fundacji korzystają ze zwolnienia od podatku do-
chodowego. 
Tego typu organizacje non profit mają obowiązek złożenia zeznania rocznego i wykazania wartości uzyskiwa-
nych dochodów, w tym dochodów wolnych od podatku.
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, których celem sta-
tutowym jest działalność społecznie użyteczna. Zwolnienie to dotyczy dochodów przeznaczonych (bez wzglę-
du na termin) na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych, służących do realizacji tych celów.
Organizacje non profit mogą być zobligowane do składania informacji CIT-D w zakresie otrzymywanych lub 
przekazywanych darowizn.

PRZYKŁAD 21

Dotacja otrzymana na zakup środka trwałego zaliczonego do przychodów
Otrzymana dotacja jest przychodem podatkowym (na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1 updop). Kwotę otrzymanej 
dotacji na zakup środka trwałego należy ująć w sumie przychodów ze źródeł położonych na terytorium RP. 
Jednocześnie (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 updop) dotacja ta korzysta ze zwolnienia od podatku docho-
dowego. Wolną od podatku dotację na zakup środka trwałego wykazuje się w zeznaniu podatkowym CIT-8, 
a także w załączanej do niego informacji CIT-8/O. 

PRZYKŁAD 22

Dotacja w formie refundacji części wartości środka trwałego 
Jednostka amortyzująca środek trwały, którego zakup był częściowo zrefundowany dotacją, otrzymaną do-
tację zaewidencjonowała na rozliczenia międzyokresowe przychodów. Amortyzując ten środek, jednostka 
jednocześnie zwiększała pozostałe przychody operacyjne. 
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Zakwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych kwoty stopniowo zwiększające (równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych częściowo sfinansowanych dotacją) pozostałe przychody operacyjne 
nie stanowią przychodu do celów podatkowych.
Środki pieniężne otrzymane z tytułu tej refundacji (dotacji) ujmowane są na koncie rozliczeń międzyokre-
sowych przychodów (jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów/funduszy własnych), 
skąd są stopniowo rozliczane na pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych 
lub umorzeniowych od środków.
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty, które zwiększają stopniowo pozostałe przy-
chody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych środków trwałych 
nie powinny być uwzględniane w przychodach wykazanych w CIT-8.

PRZYKŁAD 23

Przekazanie darowizny na cele pożytku publicznego 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 updop, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, odliczeniu od dochodu, łącz-
nie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, podlegają darowizny, jeżeli są spełnione dwa warunki:
■  darowizny są przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
■  obdarowanymi są m.in. organizacje określone w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożyt-

ku publicznego w sferze zadań publicznych.
Katalog celów w zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, jest rozbudowany. Znajdują się w nim m.in. zadania w zakresie pomocy społecznej, wypo-
czynku dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Darowizny, zgodnie z powołanym art. 18 ust. 1 pkt 1 updop, są odliczane od dochodu i wykazywane w za-
łączniku CIT-8/O.
Jednostka składa więc deklarację CIT-8 i załącznik CIT-8/O.

PRZYKŁAD 24

Jednostka, która w roku podatkowym nie osiągnęła żadnych przychodów ani nie poniosła kosztów 
podatkowych
Jednostka podlega obowiązkowi złożenia zeznania CIT-8, niezależnie od tego, czy osiągnie dochód do opo-
datkowania, poniesie stratę, czy uzyska wynik zerowy. 
Wyjątkowo na mocy art. 27 ust. 1, nie podlegają obowiązkowi złożenia zeznania podatkowego podatnicy 
wskazani w tym przepisie. W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, poza tym wyjątkiem nie 
istnieje przepis, który zwalniałby podatnika z obowiązku złożenia zeznania. Brak przychodów i kosztów nie 
zwalania podmiotu z obowiązku złożenia zeznania podatkowego CIT-8.

Sprawozdanie finansowe
Należy także pamiętać, że podatnicy CIT, którzy podlegają obowiązkowi sporządzenia sprawozdania finanso-

wego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do ba-
dania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, 
a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (art. 27 ust. 2 updop). 
Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie 
ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania.

4.5. Wypełnienie deklaracji CIT-8
Wypełnienie zeznania rocznego CIT-8 za 2015 r. należy rozpocząć od wybrania prawidłowego wzoru tego formu-

larza. Aktualny wzór zeznania (dostępny na stronie Ministerstwa Finansów) na pierwszej stronie, w prawym dol-
nym rogu (w obrębie kwadratu zawierającego oznaczenie formularza) opatrzony jest indeksem 231.

1  Za 2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór zeznania rocznego CIT-8 (23). Nowy wzór wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów 
z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących 
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. z 2015 r. poz. 1995.
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!
 UWAGA

Za 2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór deklaracji CIT-8(23).

Wypełnione zeznanie CIT-8 zobrazowane będzie przykładem spółki z o.o. Wspaniała.

PRZYKŁAD 25

Wspaniała sp. z o.o. (NIP 589-77-88-99, REGON 095222331), z siedzibą w Gdańsku przy ul. Krótkiej 10 przy-
jęła jako rok podatkowy rok kalendarzowy. W 2015 r. spółka uzyskała przychód ze źródeł przychodów położo-
nych na terytorium Polski (nie licząc przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od których poda-
tek został pobrany przez spółki będące płatnikami tego podatku) w wysokości 16 435 760 zł. Koszty uzyskania 
przychodu poniesione w 2015 r. wyniosły 15 172 600 zł. Suma należnych i wpłaconych przez spółkę zaliczek 
za poszczególne miesiące 2015 r. (łącznie z zaliczką za grudzień wpłaconą w terminie 20 stycznia 2016 r.) wy-
niosła 232 000 zł.
Z zestawienia obrotów i sald sporządzonego przez spółkę z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r. wynikają następu-
jące dane:

Tabela 51. Zestawienie obrotów i sald na 31.12.2015 r.
1. Przychody ujęte na kontach zespołu 7 ogółem: 16 570 000
z tego:
a) konto 700 „Sprzedaż produktów” 13 200 000
b) konto 730 „Sprzedaż towarów” 1 000 000
c) konto 740 „Sprzedaż materiałów” 1 800 000
d) konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” 370 000
e) konto 750 „Przychody finansowe” 200 000
2. Koszty ogółem: 15 370 000
z tego:
a) konto 710 „Koszt sprzedanych produktów” 9 140 000
b) konto 735 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” 700 000
b) konto 740-1 „Wartość sprzedanych materiałów” 1 500 000
c) konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 250 000
d) konto 755 „Koszty finansowe” 170 000
e) konto 550 „Koszty zarządu” 1 920 000
e) konto 530 „Koszty sprzedaży” 1 690 000
3. Dochód (1 – 2): 1 200 000
4. Z ewidencji analitycznej prowadzonej do wszystkich kont wynikowych wynika, że:
a) przychody niestanowiące przychodów podatkowych wynoszą ogółem: 134 240
– konto 760-2 „Rozwiązane odpisy aktualizujące” 60 000
– konto 760-3 „Rozwiązane rezerwy” 74 240
b) koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wyniosły ogółem: 491 900
z tego:
– konto 765-2 „Odpisane środki trwałe w budowie” 10 000
– konto 765-3 „Odpisy aktualizujące” 122 000
– konto 765-4 „Utworzone rezerwy” 55 000
– amortyzacja samochodu osobowego w leasingu operacyjnym 120 000
– odsetki od leasingu operacyjnego 40 000
– składki na ubezpieczenie samochodu osobowego za 2015 r. (AC), w części dotyczącej war-
tości samochodu osobowego przekraczającej równowartość 20 000 euro

4 000

– wynagrodzenia należne za grudzień 2015 r. wypłacone 10 stycznia 2016 r. osobom niebę-
dącym pracownikami spółki z tytułu umów zlecenia

32 000

– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za listopad 2015 r., wypłaconych 10 grudnia 
2015 r. pracownikom spółki, ZUS zapłacono 15 stycznia 2016 r.

32 000

– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za grudzień 2015 r., wypłaconych 10 stycznia 
2016 r. pracownikom spółki, ZUS zapłacono 15 lutego 2016 r.

43 000

– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za listopad 2015 r. wypłacone 10 grudnia 2015 r. 
osobom niebędącym pracownikami spółki z tytułu umów zlecenia, ZUS zapłacono 15 stycz-
nia 2016 r.

7 000
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– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za grudzień 2015 r. wypłacone 10 stycznia 2016 r. 
osobom niebędącym pracownikami spółki z tytułu umów zlecenia, ZUS zapłacono 15 lute-
go 2016 r.

6 900

– niezapłacone zobowiązania w ciągu 30 dni od terminu płatności 20 000
5. Pozycje zwiększające koszty uzyskania przychodów „statystycznie” wyniosły ogó-
łem:

294 500

– raty leasingowe 155 000
– wynagrodzenia należne za grudzień 2014 r. wypłacone 10 stycznia 2015 r. osobom niebę-
dącym pracownikami spółki z tytułu umów zlecenia

38 000

– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za listopad 2014 r., wypłaconych 10 grudnia 
2014 r. pracownikom spółki, ZUS zapłacono 15 stycznia 2015 r.

29 000

– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za grudzień 2014 r., wypłaconych 10 stycznia 
2015 r. pracownikom spółki, ZUS zapłacono 15 lutego 2015 r.

28 000

– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za listopad 2014 r. wypłacone 10 grudnia 2014 r. 
osobom niebędącym pracownikami spółki z tytułu umów zlecenia, ZUS zapłacono 15 stycz-
nia 2015 r.

7 300

– składki ZUS od wynagrodzeń należnych za grudzień 2014 r. wypłacone 10 stycznia 2015 r. 
osobom niebędącym pracownikami spółki z tytułu umów zlecenia, ZUS zapłacono 15 lute-
go 2015 r.

7 200

– zapłacone zobowiązania, które w 2014 r. nie stanowiły kup w związku z niezapłaconymi 
zobowiązaniami w ciągu 30 dni od terminu płatności

30 000

6. Obliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r.
a) Przychody podlegające opodatkowaniu (1 –  4a) 16 435 760
b) Koszty uzyskania przychodów (2 – 4b + 5) 15 172 600
c) Podstawa opodatkowania (6a – 6b): 1 263 160
d) Podatek dochodowy od osób prawnych (19%): 240 000
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PODSTAWA PRAWNA
■ art. 1 ust. 1–3, art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a, art. 18 ust. 1, art. 18b, art. 27 ust. 1 i 2, art. 27a, art. 28 ust. 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 2015 r. poz. 1932,
■ art. 45ba 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 2015 r. poz. 1992,
■ § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych – Dz.U. 

z 2005 r. Nr 165, poz. 1371; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1508.

5. Zamknięcie roku w PKPiR
Na zamknięcie księgi przychodów i rozchodów składa się kilka czynności. Jedną z nich jest podsu-
mowanie zapisów poszczególnych kolumn PKPiR. Rozporządzenie w sprawie PKPiR przewiduje dwa 
sposoby podsumowania zapisów w kolumnach księgi: 
■  odrębnie za każdy miesiąc albo 
■  narastająco od początku roku (pkt 18 i 19 objaśnień do PKPiR).

Wybór sposobu podsumowania należy do podatnika, ale podsumowanie zapisów narastająco jest praktyczniejsze:
■ po pierwsze, podatnik zasadniczo ma obowiązek obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodu obliczo-

nego narastająco (art. 44 updof). Ten sposób obliczania zaliczek wymusza na podatniku sumowanie dochodu od 
początku roku, niezależnie od sposobu podsumowania przyjętego w księdze, 

■ po drugie, przy podsumowywaniu pojedynczych miesięcy podatnik na koniec roku musi na oddzielnej stronie 
księgi sporządzić podsumowanie roczne poszczególnych miesięcy (pkt 19 objaśnień do PKPiR). Przy sumowaniu 
kolumn narastająco od początku roku nie ma takiego obowiązku.
Obowiązek podsumowania dotyczy kolumn: 7–14 PKPiR.
Należy dołożyć najwyższej staranności przy dokonywaniu podsumowań poszczególnych kolumn PKPiR, ponie-

waż błąd rachunkowy może się przełożyć na zaniżony podatek i zapłacenie w przypadku kontroli odsetek od zaleg-
łości podatkowej.

Bardziej czasochłonnym obowiązkiem związanym z zamknięciem PKPiR jest sporządzenie remanentu (spisu z na-
tury). Podatnik jest obowiązany przeprowadzić spis z natury na dzień 31 grudnia. Ten remanent końcowy jest zara-
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zem remanentem początkowym następnego roku, jeżeli podatnik kontynuuje działalność. Rozporządzenie w spra-
wie PKPiR nakazuje, aby spis z natury był sporządzony w sposób staranny i trwały.

Przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów dochód roczny ustala się tzw. różnicą remanentów. W praktyce 
oznacza to, że wartość remanentu początkowego powiększa wartość kosztów uzyskania przychodów, a wartość rema-
nentu końcowego pomniejsza wartość tych kosztów. Ten sposób ustalenia dochodu obowiązuje podatników, prowadzą-
cych podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowanych według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym. 

Dochód roczny na podstawie PKPiR ustalany jest w sposób następujący:
■ bierzemy przychód z kolumny 9 księgi przychodów i rozchodów,
■ obliczamy koszty:

– do wartości remanentu początkowego dodajemy wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10),
– dodajemy koszty uboczne (kolumna 11),
– odejmujemy wartość remanentu końcowego,
– dodajemy wartość sumy pozostałych wydatków (kolumna 14) (pkt 23 objaśnień do PKPiR).

Po dokonaniu tych operacji otrzymamy koszty uzyskania przychodów. Korygujemy je o te wydatki, które w ko-
lumnach księgi zostały ujęte podwójnie. Przykładem są towary handlowe ujęte w kolumnie 10 PKPiR, które zostały 
przekazane pracownikom i ujęte po raz drugi w kolumnie 12 PKPiR. Korekty na koniec roku dokonujemy, jeżeli sto-
sownego storna w PKPiR nie dokonaliśmy w dacie przekazania towarów pracownikom.

Aby ustalić dochód (stratę) od przychodu odejmiemy ustalone z uwzględnieniem różnicy remanentów koszty uzy-
skania przychodu. Tak ustalone przychody, koszty i dochód przenosimy do zeznania rocznego PIT-362 albo PIT-36L 
poprzez załącznik PIT/B. 

!
 UWAGA

Za 2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór zeznania rocznego PIT-36(22) i PIT-36L(11).

PRZYKŁAD 26

Małżeństwo Marek i Anna Nowak rozliczają się wspólnie za 2015 r. 
1. Mąż osiągnął dochody z:

■ honorariów:
– przychody – 105 600,00 zł,
– koszty – 42 764,00 zł (stawka kosztów 50%, nie więcej niż 42 764 zł),
– dochód – 62 836,00 zł,
– zaliczki – 11 310,00 zł.

Rozliczenie dochodów z praw autorskich następuje na podstawie informacji PIT/11 otrzymanej od płatnika;
■ działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej opodatkowanej według skali:

– przychody spółki – 172 000,00 zł,
– koszty spółki – 88 400,00 zł,
– dochód spółki – 83 600 zł.

Koszty uzyskania ustalono na podstawie księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę w spo-
sób następujący: 88 400 zł = 60 800 zł (kolumna 10 PKPiR) + 1600 zł (kolumna 11 PKPiR) + 23 000 zł (ko-
lumna 13 PKPiR) + 9000 zł (remanent początkowy) – 6000 zł (remanent końcowy). Udział pana Nowaka 
w spółce wynosił 50%. Rozliczenie jego udziału wygląda następująco:
– przychody – 86 000 zł;
– koszty – 44 200 zł;
– dochód – 41 800 zł.
Zaliczki Pan Nowak wpłacał kwartalnie i za poszczególne kwartały 2015 r.  wyniosły one:
– I kwartał – 1022 zł,
– II kwartał – 1040 zł,
– III kwartał – 1000 zł,
– IV kwartał – 1026 zł.
Razem: 4088 zł.

2. Żona w 2015 r. nie osiągnęła żadnych dochodów.

2  Za 2015 r. obowiązywać będzie nowy wzór zeznania rocznego PIT-36(22) oraz PIT-36L(11). Nowe wzory wprowadza rozporządzenie 
Ministra Finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obo-
wiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2015 r. poz. 2001.
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Od podatku do odliczenia jest:
■ składka na ubezpieczenie zdrowotne męża – 2879,45  zł.
Małżonkowie składają wspólne zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/B. W zeznaniu wykazali również 1% 
podatku do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego, bez podawania szczegółowego celu.
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PRZYKŁAD 27

Jan Nowak w 2015 r. osiągał dochody z indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej 
podatkiem linowym: 
– przychody – 272 000,00 zł,
– koszty – 88 400,00 zł,
– dochód – 183 600 zł,
– zaliczki zapłacone – 34 563 zł,
– składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75% podstawy wymiaru) – 2879,45 zł.
Koszty uzyskania, które wyniosły 88 400 zł ustalono na podstawie księgi przychodów i rozchodów w sposób 
następujący: 60 800 zł (kolumna 10 PKPiR) + 1600 zł (kolumna 11 PKPiR) + 23 000 zł (kolumna 13 PKPiR) + 
+ 9000 zł (remanent początkowy) – 6000 zł (remanent końcowy). 
Składki na ubezpieczenia społeczne Pan Nowak zaliczał bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Za-
liczki należne na podatek za poszczególne miesiące 2015 r. wynosiły:
■ styczeń – 2550 zł,
■ luty – 2970 zł,
■ marzec – 2880 zł,
■ kwiecień – 3100 zł,
■ maj – 3099 zł,
■ czerwiec – 3078 zł,
■ lipiec – 3102 zł,
■ sierpień – 3182 zł,
■ wrzesień – 3201 zł,
■ październik – 3115 zł,
■ listopad – 2088 zł,
■ grudzień – 2198 zł.
Razem zaliczki należne z działalności gospodarczej – 34 563 zł.
Do odliczenia od dochodu jest:
– strata z 2012 r. z działalności gospodarczej do odliczenia w kwocie 2800 zł (50% straty z 2012 r.)
Od podatku do odliczenia jest:
■ składka na ubezpieczenie zdrowotne – 2879, 45 zł.
Pan Nowak składa za 2015 r. zeznanie PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B. W zeznaniu wykazał również 
1% podatku do przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego, bez podawania szczegółowego celu.
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Rozdział 2, 3 i 4 – Joanna Gawrońska – biegły rewident
Rozdział 5 – Grzegorz Ziółkowski – doradca podatkowy
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POLECAMY

PRENUMERATA 2016

KOMPLET MONITOR księgowego 
plus IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
na 12 miesięcy   w cenie 1190 zł brutto

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń 
na 12 miesięcy 

w cenie 598 zł brutto

BIULETYN VAT 
na 12 miesięcy 

w cenie 499 zł brutto

BIULETYN głównego księgowego 
na 12 miesięcy 

w cenie 589 zł brutto

Poradnik Gazety Prawnej
na 12 miesięcy 

 w cenie 358 zł brutto

w następnym numerze PGP 
„Koszty 2016 po zmianach”

  Jakie zmiany wprowadzono w przepisach o kosztach 
uzyskania przychodów na 2016 r.

  Jakie koszty należy ustalać w sposób ryczałtowy
  Jak rozpoznawać KUP w działalności gospodarczej
  Jakie wydatki stanowią KUP z najmu i  dzierżawy

w kolejnych numerach PGP
 Wszystko o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników
 Restrukturyzacja firm według nowych zasad








