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Już 22 października 2013 r. przeczytasz o rachunkowości
Rozpoczęcie ewidencji 
przy zastosowaniu kas

W tym zakresie regulacje prawne 
zawarte w rozporządzeniu stanowią 
przeniesienie dotychczasowych ure-
gulowań. Przed terminem rozpoczę-
cia prowadzenia ewidencji za pomocą 
kasy rejestrującej podatnik składa do 
właściwego naczelnika urzędu skar-
bowego zawiadomienie, że będzie 
przez niego prowadzona ewidencja 
przy zastosowaniu kasy. Wzór zawia-
domienia stanowi załącznik nr 1 do 
rozporządzenia (nowy wzór). W przy-
padku podatnika, który zamierza 
stosować do prowadzenia ewidencji 
jedną kasę, zawiadomienie może być 
dokonane na formularzu zgłoszenia 
przez podatnika danych dotyczących 
kasy, którego wzór stanowi załącznik 
nr 2 do rozporządzenia (zmieniony 
formularz). Zawiadomienie jest jed-
nym z warunków odliczenia lub zwro-
tu kwoty wydatkowanej przez podat-
nika na zakup kasy. Przed terminem 
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji 
powinna nastąpić również fiskalizacja 
kasy. Fiskalizacja potwierdzona jest 
wykonaniem raportu fiskalnego do-
bowego i wydrukiem raportu fiskal-
nego dobowego, który jest dołączany 
do książki kasy.

Nowe zasady 
dotyczące paragonów

Od 1 października 2013 r. podatnicy 
powinni stosować nowe zasady ewi-
dencjonowania na kasie rejestrującej, 
gdy używane przez nich kasy mają ta-

kie możliwości techniczne. Dotyczy to 
również paragonów, na których należy 
podawać nazwy towarów i usług po-
zwalające na jednoznaczną ich identy-
fikację. Ministerstwo Finansów już raz 
wyjaśniało, co należy rozumieć przez 
to pojęcie. 9 sierpnia 2013 r. Minister-
stwo, tak jak w poprzednich wyjaśnie-
niach, podtrzymuje zdanie, że nowe 
przepisy stanowią doprecyzowanie 
i uszczegółowienie przepisów obo-
wiązujących do 31 marca 2013 r. Ich 
wprowadzenie miało służyć, co do za-
sady, wyeliminowaniu sytuacji, w któ-
rych podatnicy dla celów prowadzenia 
ewidencji z zastosowaniem kasy reje-
strującej posługują się nazwami (gru-
pującymi oferowane towary i usługi), 
takimi jak warzywa/owoce, pieczywo, 
nabiał, napoje alkoholowe, które nie 
zapewniają właściwej identyfikacji do-
starczanych towarów i usług.

Terminy 
wykonania obowiązków 
wynikających z nowych 
przepisów o kasach 
rejestrujących

1 października 2013 r. podatnicy 
nie tylko powinni dostosować treść 
paragonów do przepisów nowego roz-
porządzenia w sprawie kas rejestru-
jących, ale też dochować innych obo-
wiązków wynikających z przepisów 
o kasach rejestrujących. Dla przed-
siębiorców powierzających ewiden-
cjonowanie innym podmiotom takim 
nowym obowiązkiem jest konieczność 
sformalizowania umowy zlecenia ewi-

dencjonowania i zawarcie jej w formie 
pisemnej. Z kolei dla przedsiębiorców 
prowadzących serwis kas mija termin 
dopełnienia formalności w zakresie 
autoryzacji działalności. Dla podmio-
tów korzystających z usług serwisów 
jest to o tyle istotne, że usługi serwiso-
we może wykonywać wyłącznie pod-
miot prowadzący serwis główny, auto-
ryzowany przedsiębiorca prowadzący 
działalność w zakresie serwisu kas 
oraz upoważniony (posiadający waż-
ną legitymację) serwisant. Brak sto-
sownych dokumentów i upoważnień 
może być podstawą do zakwestiono-
wania ważności dokonanych usług 
serwisowych, prawidłowości prowa-
dzonej ewidencji, a w konsekwencji 
do nałożenia kary grzywny na podsta-
wie Kodeksu karnego skarbowego.
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Najtrudniejsze 
problemy księgowe 
w pytaniach 
i odpowiedziach

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Stan prawny na 24 września 2013 r.
 
PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to trudne zadanie. Trze-
ba nieustannie brać pod uwagę takie czynniki, jak nieustające zmiany 
przepisów, ich niejednoznaczność czy niepełna wiedza z danego zakresu. 
Dlatego w najnowszym numerze „Poradnika” Czytelnik znajdzie zestaw 
pytań i odpowiedzi, mających na celu wyjaśnienie, przynajmniej niektó-
rych, ważnych zagadnień. 

Pytania dotyczą kwestii związanych z prowadzeniem rachunkowości 
i podatkami. Wyjaśnimy m.in., jak rozliczyć i ująć w księgach rachunko-
wych podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki 
i dopłat wspólników oraz jak ująć w podatkowej księdze przychodów 
i rozchodów fakturę korygującą numer faktury pierwotnej. Czytelnik 
dowie się, jak ująć w księgach rachunkowych fakturę korygującą zeszło-
roczną usługę. W „Poradniku” wyjaśnimy także, jak można amortyzować 
środek trwały o wartości niższej niż 3500 zł, czy karne odsetki od kredy-
tu mogą stanowić koszt podatkowy i jak ewidencjonować w podatkowej 
księdze przychodów i rozchodów zakupy dokonywane na potrzeby dzia-
łalności budowlanej.

Na te i wiele innych pytań Czytelnicy znajdą odpowiedzi w naszej pu-
blikacji. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny poruszanych pro-
blemów rozwieje przynajmniej niektóre z wątpliwości pojawiających się 
w codziennej pracy. 
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Jak rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych 
podwyższenie kapitału zakładowego 
ze środków własnych spółki i dopłat wspólników
Wspólnicy spółki z o.o. (krajowe osoby fizyczne) do-
konali podwyższenia kapitału zakładowego ze środ-
ków własnych spółki, tj. z kapitału zapasowego 
utworzonego z corocznych odpisów z zysku. W nie-
dalekiej przyszłości planują również wniesienie do-
płat do kapitału własnego w celu dofinansowania 
działalności spółki. W jaki sposób należy rozliczyć te 
transakcje podatkowo i jak ująć je w ewidencji księ-
gowej?

Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapaso-
wego powoduje po stronie spółki, występującej w roli płat-
nika, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku docho-
dowego w wysokości 19% od dochodów uzyskanych przez 
poszczególnych wspólników. Spółka zobowiązana do jego 
pobrania i zapłaty nie ma możliwości potrącenia kwoty zry-
czałtowanego podatku. Wobec tego każdy ze wspólników 
wpłaca spółce ten podatek z własnych środków. Natomiast 
czynności wniesienia i zwrotu dopłat, dokonywane zgodnie 
z postanowieniami art. 177–179 ksh, są neutralne podatko-
wo zarówno dla spółki, jak i wspólników.

Kapitały własne (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ra-
chunkowości, dalej: uor) ujmuje się w księgach rachunko-
wych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określo-
nych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał własny 
spółki z o.o. tworzą przede wszystkim:

 ● kapitał zakładowy (udziałowy),
 ● kapitał zapasowy,
 ● kapitały rezerwowe,
 ● zysk (strata) z lat ubiegłych,
 ● zysk (strata) netto.
Przy powstaniu spółki z o.o. kapitał własny odpowiada 

równowartości wkładów wniesionych przez wspólników. 
Natomiast w trakcie działalności spółki jego wysokość lub 
struktura ulega zmianom na skutek określonych czynności, 
np. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ze środ-
ków własnych spółki lub wniesienie dopłat do kapitału.

Dotychczasowi wspólnicy spółki z o.o. mogą dokonać pod-
wyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki. Stanowi 
o tym art. 260 § 1 ksh, zgodnie z którym uchwałą wspólni-

ków o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał za-
kładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapaso-
wego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych 
z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środ-
ków spółki).

Taki sposób podwyższenia kapitału zakładowego jest dla 
spółki neutralny podatkowo w tym znaczeniu, że po stro-
nie spółki nie powstaje przychód z tego tytułu. Przychód 
ten wystąpi natomiast u wspólników. Należy bowiem 
wskazać, że przy takim sposobie podwyższenia kapitału 
zakładowego wspólnik spółki z o.o., będący osobą fizycz-
ną, uzyskuje przychód z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updof. 
Powstaje u niego dochód stanowiący równowartość kwot 
przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów 
osoby prawnej (art. 24 ust. 5 pkt 4 updof).

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki, 
tj. z reguły z kapitału zapasowego lub rezerwowego, powo-
duje po stronie spółki obowiązek poboru zryczałtowanego 
podatku dochodowego od dochodów uzyskanych przez po-
szczególnych wspólników, jako że w tym przypadku wystę-
puje ona w roli płatnika tego podatku. Zryczałtowany poda-
tek dochodowy należy pobrać:

 ● w wysokości określonej przez art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, 
czyli według stałej stawki 19% (bez pomniejszania przy-
chodu o koszty jego uzyskania),

 ● w terminie 14 dni, licząc od dnia uprawomocnienia się po-
stanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o pod-
wyższeniu kapitału zakładowego (art. 41 ust. 5 updof).
Kwotę pobranego zryczałtowanego podatku dochodowe-

go spółka z o.o. ma obowiązek przekazać na rachunek ban-
kowy urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzi-
bę płatnika, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym pobrała podatek. Natomiast do koń-
ca stycznia po zakończeniu roku podatkowego jest zobowią-
zana wykazać go w deklaracji rocznej PIT-8AR. Ze względu 
na to, że uzyskany przez wspólnika dochód jest opodatko-
wany w formie zryczałtowanej, która ma charakter podatku 
pobranego w ostatecznej wysokości, nie wykazuje on tego 
dochodu w swoim zeznaniu rocznym.

PRZYKŁAD

Zgromadzenie Wspólników „ABC” Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kapitału za-
pasowego tworzonego w latach poprzednich z corocznych odpisów z zysku netto, przy czym wysokość tych dobro-
wolnych odpisów określała umowa spółki.
Jedynym udziałowcem spółki jest Andrzej Lewandowski. Posiada on udziały w kapitale zakładowym o wartości 300 000 zł 
(200 udziałów o wartości 1500 zł każdy). Z podjętej uchwały wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi:
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●  ze środków kapitału zapasowego w kwocie 100 000 zł,
●  poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów w sposób proporcjonalny do ilości udziałów posiadanych 

przez Andrzeja Lewandowskiego.
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego spółki wspólnik będzie posiadał udział 
w kapitale zakładowym o wartości 400 000 zł (200 udziałów o wartości 2000 zł każdy).
Spółka ujęła te zdarzenia w księgach rachunkowych w sposób następujący:
1.  PK – zmniejszenie kapitału zapasowego (pod datą podjęcia uchwały)

Wn konto 802 „Kapitał zapasowy” 100 000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne wspólnika) 100 000 zł

2.  PK – podwyższenie kapitału zakładowego (pod datą wpisu do rejestru sądowego)
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne wspólnika)  100 000 zł
Ma konto 801 „Kapitał zakładowy”  100 000 zł

3.  PK – zarachowanie zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty zwiększającej kapitał zakładowy, 
tj. w kwocie 19 000 zł (100 000 zł × 19%) w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestro-
wego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne wspólnika)  19 000 zł
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z urzędem skarbowym)  19 000 zł

4.  WB – wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez wspólnika na rachunek bankowy spółki
(W tym przypadku spółka nie ma możliwości potrącenia kwoty zryczałtowanego podatku, a jest zobowiązana 
do jego pobrania i zapłaty. Dlatego wspólnik wpłaca spółce kwotę zryczałtowanego podatku z własnych środ-
ków – zob. pismo Dyrektora IS w Poznaniu z 2 marca 2010 r., sygn. ILPB1/415-1341/09-4/IM.)
Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  19 000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne wspólnika)  19 000 zł

5.  WB – przekazanie podatku na rachunek bankowy urzędu skarbowego – 19 000 zł
Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: rozrachunki z urzędem skarbowym)  19 000 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  19 000 zł

240 – Pozostałe rozrachunki 802 – Kapitał zapasowy 801 – Kapitał zakładowy

2) 100 000,00  100 000,00 (1 1) 100 000,00  100 000,00 (Sp.  100 000,00 (2

3) 19 000,00  19 000,00 (4

131 – Bieżący rachunek 
bankowy

220 – Rozrachunki 
publicznoprawne 

– z urzędem skarbowym

4) 19 000,00  19 000,00 (5 5) 19 000,00  19 000,00 (3

Zasady wnoszenia dopłat do kapitału w spółce z o.o. oraz 
ich zwrotu określają przepisy art. 177–179 ksh. Dopłaty 
mogą być wnoszone przez wspólników spółki tylko wów-
czas, gdy przewiduje to umowa spółki, przy czym powinny 
być one nakładane i uiszczane przez wspólników równo-
miernie w stosunku do ich udziałów.

Dopłata do kapitału, co do zasady, ma charakter zwrot-
ny, z wyjątkiem sytuacji, w której wymagana jest na pokry-
cie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki. 
Ze względu na zwrotny charakter wniesienie przez wspól-
nika dopłaty jest neutralne podatkowo zarówno po stronie 
spółki, która ją otrzymuje (i ewentualnie potem zwraca), 
jak i po stronie wspólnika.

Otrzymanie dopłaty nie powoduje po stronie spółki 
z o.o. powstania przychodu (art. 12 ust. 4 pkt 11 updop), 
zaś zwrot dopłaty wspólnikowi nie stanowi dla tej spółki 
kosztu podatkowego (art. 16 ust. 1 pkt 53 updop). Spółka 
z o.o. nie występuje też w roli płatnika zobowiązanego do 
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu 
otrzymania dopłaty. Należy podkreślić, że czynności wnie-
sienia i zwrotu dopłat są neutralne podatkowo tylko wów-

czas, gdy są dokonywane zgodnie z postanowieniami 
art. 177–179 ksh.

Natomiast wniesiona do spółki dopłata nie stanowi 
u wspólnika kosztu uzyskania przychodów, co wynika 
z faktu, że jest to wydatek związany z przychodem zwol-
nionym z opodatkowania. Przychód otrzymany przez 
wspólnika (osobę fizyczną) z tytułu zwrotu uprzednio 
wniesionych dopłat do spółki mającej osobowość prawną 
jest wolny od podatku dochodowego – do wysokości wnie-
sionych dopłat (art. 21 ust. 1 pkt 51 updof).

Na sposób ujęcia tego zdarzenia w księgach rachunko-
wych spółki wskazuje art. 36 ust. 2e uor. Wynika z niego, 
że w razie powzięcia uchwały wspólników spółki z o.o. 
okreś lającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat 
ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał re-
zerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje się jako składnik 
kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty 
w sposób uzasadniający jego odpisanie. Natomiast uchwa-
lone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej 
pozycji kapitałów własnych jako „Należne dopłaty na poczet 
kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)”.
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PRZYKŁAD

Umowa spółki z o.o. przewiduje wnoszenie dopłat do kapitału. Udziałowcy podjęli uchwałę o wniesieniu dopłat do 
kapitału w łącznej kwocie 300 000 zł. W związku z tym ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych spółki może 
przebiegać następująco:
1.  PK – uchwała o wniesieniu dopłat przez wspólników (pod datą podjęcia uchwały)

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne wspólnika zobowiązanego do wniesienia 
dopłaty z uwzględnieniem przypadającej na niego wartości dopłaty; suma tych dopłat stanowić będzie 
300 000 zł)  300 000 zł
Ma konto 803 „Kapitał rezerwowy” (w analityce: kapitał rezerwowy z dopłat wspólników)  300 000 zł

2.  WB – przekazanie przez wspólników dopłat na rachunek bankowy spółki
Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  300 000 zł
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne wspólnika)  300 000 zł

803 – Kapitał rezerwowy 240 – Pozostałe rozrachunki
131 – Bieżący 

rachunek bankowy

 300 000,00 (1 1) 300 000,00  300 000,00 (2 2) 300 000,00

ANETA SZWĘCH

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 21 ust. 1 pkt 51, art. 24 ust. 5 pkt 4, 

art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 5, art. 42 ust. 1 i 1a ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.),

 ● art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1 i 2e ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

 ● art. 12 ust. 4 pkt 11, art. 16 ust. 1 pkt 53 ustawy z 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.),

 ● art. 177–179, art. 260 § 1, art. 262 § 4 ustawy z 15 września 
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1030).

Symbol Klasyfikacji Środków Trwałych 
– moment przypisania
Jaki symbol KŚT należy nadać zadaniu inwestycyjne-
mu pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w miejscowości X”?

Przypisania właściwego symbolu Klasyfikacji Środków 
Trwałych (dalej: KŚT) można dokonać dopiero w chwili za-
kończenia i rozliczenia podanego zadania inwestycyjnego, 
i ustalenia, jakie obiekty powstały w wyniku jego realizacji.

Klasyfikacja Środków Trwałych jest usystematyzowa-
nym zbiorem obiektów majątku trwałego, służącym m.in. 
do celów ewidencyjnych, ustalania stawek amortyzacyj-
nych oraz badań statystycznych [patrz: Objaśnienia wstęp-
ne do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (KŚT); dalej: 
rozporządzenie w sprawie KŚT]. Klasyfikacji podlegają 
środki trwałe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy 
o rachunkowości (dalej: uor), czyli rzeczowe aktywa trwa-
łe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekono-
micznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne 
do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza 
się do nich w szczególności:

 ● nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wie-
czystego gruntu, budowle i budynki, a także będące od-
rębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do 
lokalu użytkowego,

 ● maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 ● ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 ● inwentarz żywy.
Środki trwałe jeszcze niekompletne i niezdatne do 

użytkowania – w okresie ich budowy, montażu lub ulep-
szania już istniejącego środka trwałego, zalicza się do 
kategorii tzw. środków trwałych w budowie (art. 3 ust. 1 
pkt 16 uor), ewidencjonowanych w jednostkach budże-
towych i samorządowych zakładach budżetowych na 
koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. 
Zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta, zawar-
tymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jedno-
stek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto-
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wych, państwowych funduszy celowych oraz państwo-
wych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządze-
nie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont), konto to służy do ewidencji kosztów środ-
ków trwałych w budowie oraz do rozliczania ich na uzy-
skane efekty inwestycyjne.

Zwyczajowo ewidencję analityczną do konta 080 prowadzi 
się dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, tak więc konto 
analityczne dla zadania opisanego w pytaniu może zostać na-
zwane np. 080/1 – „Zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej w miejscowości X”.

Z chwilą zakończenia zadania i przyjęcia do używania 
zakupionych i wytworzonych w jego wyniku obiektów ma-
jątkowych koszty ujęte na koncie 080 należy rozliczyć na 
wartość uzyskanych efektów, którymi w szczególności 
mogą być:

 ● środki trwałe,
 ● wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środ-

ków trwałych w budowie.
Dopiero na tym etapie znajdzie zastosowanie rozporzą-

dzenie w sprawie KŚT, za pomocą którego należy:

 ● ustalić granice poszczególnych obiektów środków trwa-
łych, uzyskanych w drodze inwestycji,

 ● zakwalifikować poszczególne obiekty inwentarzowe do 
odpowiednich zbiorów KŚT, od których zależy sposób 
ich ujęcia w ewidencji środków trwałych (w ewidencji 
szczegółowej prowadzonej do konta 011 „Środki trwa-
łe”) oraz dobór stawki amortyzacyjnej.
Po ustaleniu liczby i granic poszczególnych obiektów 

inwentarzowych środków trwałych należy określić ich 
wartość początkową. Następnie wartość tę trzeba prze-
księgować z konta 080 na konto 011 – w wysokości kosz-
tów bezpośrednio i pośrednio związanych z nabyciem lub 
wytworzeniem danego obiektu środka trwałego (art. 28 
ust. 1 pkt 1 i ust. 8 uor oraz opis zasad funkcjonowania 
konta 011 zawarty w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz pla-
nów kont).

Zakładając, że w ramach zadania „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w miejscowości X” powstały: boisko 
do gry w siatkówkę i świetlica dla dzieci, to każdy z tych 
obiektów powinien zostać odrębnie sklasyfikowany do 
właściwej podziałki KŚT, w zależności od rodzaju, np.:

Lp. Powstały obiekt Symbol KŚT Stawka amortyzacji

1. Świetlica dla dzieci grupa 1 – „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użyt-
kowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”

2,5%

podgrupa 10 – „Budynki niemieszkalne”

rodzaj 107 – „Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe”

2. Boisko grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” 2,5%

podgrupa 29 – „Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej”

rodzaj 290 – „Budowle sportowe i rekreacyjne”

IZABELA MOTOWILCZUK

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16, art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy 

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

 ● rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. 
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 
nr 242, poz. 1622),

 ● załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lip-
ca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samo-
rządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mają-
cych siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 289).

Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę 
korygującą zeszłoroczną usługę
Spółka z o.o. świadczy roboty budowlane. W zeszłym 
roku firma wykonała roboty na konstrukcjach stalo-
wych, które nabywca, z uwagi na cenę, zakwestiono-
wał dopiero w czerwcu tego roku. Jak należy rozli-
czyć fakturę korygującą wystawioną 27 czerwca 
2013 r., która zmniejsza wartość sprzedaży usługi 
z roku poprzedniego, jeżeli roczne zeznanie podatko-
we CIT-8 za 2012 r. zostało już złożone w urzędzie 

skarbowym, a sprawozdanie finansowe za 2012 r. 
zostało zatwierdzone przez zwyczajne zgromadzenie 
wspólników?

Faktura korygująca przychód powinna zostać rozliczona 
w okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany 
przychód należny określony fakturą pierwotną, czyli przez 
korektę zeznania podatkowego (CIT-8) za 2012 r. Zmniej-
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szenia kwot obrotu i VAT należnego należy dokonać „na 
bieżąco”, tj. po uzyskaniu potwierdzenia odbioru korekty 
przez nabywcę. Z uwagi na fakt, że faktura korygująca 
wartość robót budowlanych wykonanych w 2012 r. została 
wystawiona już po zatwierdzeniu sprawozdania finanso-
wego za ten rok, to skutki tego zmniejszenia należy ująć 
w księgach rachunkowych 2013 r.

Z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyni-
ka (art. 12 ust. 3 i 3a), że za przychody związane z działalno-
ścią gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się 
także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycz-
nie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towa-
rów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania tego 
przychodu, co do zasady, uważa się dzień wydania rzeczy, 
zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częś-
ciowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

O ile przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych zawierają szczegółowe uregulowania dotyczące 
wyznaczenia momentu powstania przychodu uzyskanego 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tyle 
nie zawierają regulacji dotyczących terminu korekty tego 
przychodu. Z tego powodu między podatnikami a fisku-
sem toczy się spór co do tego, czy w przypadku wystawie-
nia faktury korygującej zmniejszającej wartość sprzedaży 
moment dokonania tej korekty wyznacza data wystawie-
nia faktury korygującej, czy też data powstania przychodu 
na podstawie faktury pierwotnej.

Organy podatkowe prezentują stanowisko, według któ-
rego faktura korygująca przychód powinna zostać rozli-
czona w tym okresie rozliczeniowym, w którym został wy-
kazany przychód należny określony fakturą pierwotną. 
Zdaniem fiskusa późniejsze wystawienie faktury korygują-
cej skutkuje jedynie zmianą wysokości przychodu, nie zaś 
daty jego powstania. Potwierdzenie tego stanowiska moż-
na odnaleźć m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 15 kwietnia 2013 r., sygn. 
IPTPB3/423-19/13-4/IR, który wyjaśnił, że:

(...) W przypadku udzielenia rabatu lub otrzymania zwrotu 
sprzedanych towarów zasadne jest zmniejszenie przychodów 
uzyskanych z tytułu sprzedaży towarów, z którymi dany rabat 
lub zwrot jest związany. Zarówno udzielenie rabatu, jak 
i zwrot sprzedanego towaru nie stanowi oddzielnego od sprze-
daży towaru zdarzenia gospodarczego, a jedynie powoduje ko-
nieczność skorygowania wcześniejszej czynności prawnej. Jeśli 
więc faktura korygująca dotyczy przychodu należnego za rok 
podatkowy wcześniejszy niż data wystawienia faktury kory-
gującej, to faktura ta powinna być uwzględniona w okresie 
rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy 
z tytułu dokonania sprzedaży.

Ten sam pogląd prezentuje Izba Skarbowa w Warszawie 
w interpretacjach indywidualnych, m.in. z 9 maja 2013 r., 
sygn. IPPB3/423-171/13-2/AM, z 17 kwietnia 2013 r., sygn. 
IPPB3/423-68/13-2/AM, oraz z 5 kwietnia 2012 r., sygn. 
IPPB5/423-29/12-4/RS. Z tego ostatniego pisma wynika, że:

(...) faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, nie-
zależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do 

stanu zaistniałego w przeszłości. Ponadto faktury korygu-
jące służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawi-
dłowej wysokości przychodu należnego, już osiągniętego za 
dany okres rozliczeniowy, a nie przychodu, który dopiero 
zostanie osiągnięty. Jeśli więc faktura korygująca dotyczy 
przychodu ze sprzedaży towaru w roku podatkowym wcze-
śniejszym niż data wystawienia faktury korygującej, to fak-
tura ta powinna być uwzględniona w okresie rozliczenio-
wym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 
dokonania sprzedaży poprzez złożenie odpowiedniej korek-
ty zeznania podatkowego. Faktura korygująca wskazuje 
bowiem właściwy (obniżony) przychód ze sprzedaży.

(...) faktury korygujące przychód Wnioskodawca powi-
nien w każdym przypadku odnosić do faktur pierwotnych 
dokumentujących dokonaną sprzedaż niezależnie od tego, 
czy faktura korygująca została wystawiona w tym samym 
roku co faktura sprzedaży czy też w roku po nim następują-
cym oraz niezależnie od podstawy będącej przyczyną wysta-
wienia ww. korekty.

Podobnie orzekają sądy administracyjne, czego przykła-
dem są wyroki NSA z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 
1595/11, z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 180/1, 
z 12 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2653/10, oraz 
z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2422/10. W tym 
ostatnim wyroku czytamy, że:

(...) skoro ustawodawca w updop nie określił żadnych re-
guł dotyczących korekty wartości należnego przychodu po-
datkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma pod-
staw prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia 
takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji dla określe-
nia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego 
istotne znaczenie mają okoliczności związane z wystawie-
niem faktury korygującej, która obniżałaby lub zwiększała-
by przychód. W rezultacie, bez względu na przyczynę wysta-
wienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu 
powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym 
został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad 
określających datę powstania przychodu.

Jeżeli zatem podatnik w czerwcu br. wystawił fakturę 
korygującą, zmniejszającą wartość przychodu ze sprzeda-
ży robót budowlanych wykonanych w zeszłym roku, to 
zmniejszenia tego powinien dokonać w rozliczeniu za 
okres, w którym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami powstał przychód należny określony fakturą 
pierwotną, czyli w 2012 r. W przypadku gdy korekta doty-
czy przychodu wykazanego w roku podatkowym, za który 
podatnik złożył roczne zeznanie podatkowe (CIT-8 za 
2012 r.), to w celu podatkowego rozliczenia tej korekty po-
winien on złożyć korektę zeznania podatkowego za ten rok 
wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn 
korekty. W rezultacie tego rozliczenia faktura korygująca 
zmniejszająca przychód za poprzedni rok podatkowy może 
spowodować powstanie nadpłaty w podatku dochodowym 
za ubiegły rok.

O ile w przypadku wystawienia faktury korygującej 
w celu zmniejszenia przychodu podatkowego należy od-
nieść się do okresu, w którym powstał przychód należny 
według faktury pierwotnej, o tyle w VAT zmniejszenia ob-
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rotu wraz z VAT dokonuje się „na bieżąco”, po uzyskaniu 
przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru korekty przez 
nabywcę.

Termin rozliczenia faktury korygującej, która zmniejsza 
kwotę podatku należnego, wynika z art. 29 ust. 4a ustawy 
o VAT. Zgodnie z nim, w przypadku gdy podstawa opodat-
kowania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do podstawy 
określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy 
opodatkowania podatnik może dokonać pod warunkiem 
posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji 
podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabyw-
ca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdze-
nia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub 
usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwier-
dzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korek-
ty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za 
dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględ-
nienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym po-
twierdzenie to uzyskano.

O dacie obniżenia podatku należnego wynikającego 
z faktury korygującej decyduje więc kolejno:
1)  data potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę 

– jeśli sprzedawca otrzyma to potwierdzenie przed ter-
minem złożenia deklaracji za okres rozliczeniowy, 
w którym nabywca potwierdził odbiór korekty,

2)  data otrzymania przez sprzedawcę potwierdzenia od-
bioru faktury korygującej – jeśli sprzedawca otrzymał 
to potwierdzenie w terminie późniejszym niż opisany 
w pkt 1.

PRZYKŁAD

Sprzedawca wystawił fakturę korygującą 5 czerwca 
2013 r. Potwierdzenie odbioru tej faktury korygują-
cej przez nabywcę otrzymał 19 lipca 2013 r. Wynika 
z niego, że nabywca odebrał fakturę korygującą 
28 czerwca 2013 r. Podatnik obniżył podatek należny 
wynikający z faktury korygującej w rozliczeniu za 
okres, w którym nabywca odebrał fakturę korygują-
cą, czyli w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 r. 
(w terminie do 25 lipca 2013 r.).

PRZYKŁAD

Sprzedawca wystawił fakturę korygującą 5 czerwca 
2013 r. Potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę otrzy-
mał 29 lipca 2013 r. Z potwierdzenia wynika, że nabyw-
ca odebrał fakturę korygującą 28 czerwca 2013 r. 
Podatnik rozliczył fakturę korygującą w deklaracji 
VAT-7 za lipiec br. (w terminie do 26 sierpnia 2013 r.).
Jeśli sprzedawca otrzymałby potwierdzenie odbioru 
faktury korygującej przez nabywcę w kolejnych 

miesiącach, np. 5 sierpnia 2013 r., to obniżenia podat-
ku należnego wynikającego z tej korekty powinien do-
konać w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w któ-
rym uzyskał potwierdzenie, czyli w tym przypadku 
w deklaracji podatkowej za sierpień 2013 r.

Na sposób ujmowania przychodów w księgach rachunko-
wych wskazuje zasada współmierności, określona przez 
art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą w księ-
gach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiąg-
nięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją 
koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego 
roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Ozna-
cza to, że na wynik finansowy jednostki wpływają wszystkie 
osiągnięte w danym roku obrotowym przychody ze sprze-
daży wyrobów, usług i towarów oraz operacji finansowych.

Niestety, przepisy o rachunkowości nie określają mo-
mentu lub okresu, w którym należy rozliczyć zmniejszenie 
przychodów ze sprzedaży. Podobnie jak w przypadku 
przepisów ustaw o podatku dochodowym, tak i w przy-
padku przepisów o rachunkowości problem sprowadza się 
do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy faktura korygu-
jąca, która powoduje zmniejszenie przychodu ze sprzeda-
ży, powinna być rozliczona w dacie jej wystawienia czy 
w dacie rozliczenia przychodu na podstawie faktury pier-
wotnej?

Z art. 42 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że na 
wynik działalności operacyjnej wpływają m.in. przychody 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych 
zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów 
i usług. Natomiast art. 54 ust. 1 i 2 uor stanowi, że jeżeli 
po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, 
a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała infor-
macje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to spra-
wozdanie finansowe, to powinna odpowiednio zmienić to 
sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich za-
pisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, które-
go sprawozdanie finansowe dotyczy. Jeżeli natomiast jed-
nostka otrzymała informacje o tych zdarzeniach już po 
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich 
skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, 
w którym informacje te otrzymała.

Skoro faktura korygująca wartość robót budowlanych wy-
konanych w 2012 r. została wystawiona już po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego za ten rok, to skutki tego zmniej-
szenia należy ująć w księgach roku obrotowego, w którym 
korekta ta została wystawiona. W rezultacie faktura zmniej-
szająca wartość robót budowlanych wykonanych w zeszłym 
roku wpłynie na zmniejszenie wyniku finansowego za 2013 r.

Fakturę korygującą (zmniejszającą) wartość robót bu-
dowlanych wykonanych w ubiegłym roku, wystawioną po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za miniony rok, 
należy ująć w księgach 2013 r. w następujący sposób:
a) wartość netto

Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”,
b) podatek VAT należny
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Wn konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym 
z tytułu podatku VAT należnego”,

c) wartość brutto
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”.

Należy zauważyć, że korekta taka ma wpływ także na 
rozliczenie podatku dochodowego. W rozpatrywanym 
przypadku spowoduje zmniejszenie kwoty podatku docho-
dowego od osób prawnych. Dlatego też, jeśli kwoty te nie 
są istotne i nie deformują wyniku finansowego bieżącego 
roku, należy korektę taką zaewidencjonować:

 ● Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu 
podatku dochodowego od osób prawnych”,

 ● Ma konto 870 „Podatek dochodowy i inne obowiązkowe 
obciążenia wyniku finansowego”.
Jeżeli natomiast faktura korygująca jest wynikiem błę-

du na fakturze pierwotnej, na skutek którego nie można 
uznać sprawozdania finansowego za 2012 r. za rzetelnie 
i jasno odzwierciedlające sytuację majątkową i finanso-
wą oraz wynik finansowy jednostki, to skutki tej korekty 
jednostka powinna odnieść w 2013 r. na kapitał (fun-
dusz) własny i wykazać jako „zysk (stratę) z lat ubieg-

łych”. Tak stanowi art. 54 ust. 3 uor. Zatem w przypadku 
faktury korygującej powodującej zmniejszenie zysku (lub 
zwiekszenie straty) należy zaewidencjonować:
a) wartość netto

Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego za 
lata poprzednie”,

b) podatek VAT należny
Wn konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym 
z tytułu podatku VAT należnego”,

c) wartość brutto
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”.

W przypadku istotnych kwot należy uwzględnić również 
ich wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem docho-
dowym. Wpływ ten (w rozpatrywanym przypadku zmniej-
szający kwotę podatku dochodowego od osób prawnych) 
również powinien zostać ujęty na koncie rozliczeń wyniku 
finansowego za lata poprzednie:
Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu po-
datku dochodowego od osób prawnych”,
Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego za lata 
poprzednie”.

PRZYKŁAD

Spółka w zeszłym roku wykonała roboty budowlane, wystawiając fakturę na 10 000 000 zł + 2 300 000 VAT. 
Nabywca, z uwagi na zawyżoną cenę, zakwestionował fakturę dopiero w czerwcu 2013 r. Spółka wystawiła 
27 czerwca 2013 r. fakturę korygującą:
●  korekta kwoty netto – 2 000 000 zł,
●  korekta VAT należnego – 460 000 zł,
●  korekta kwoty brutto – 2 460 000 zł.
Załóżmy, że kwota korekty jest istotna (tj. sprawozdania finansowego za 2012 r. nie można uznać za rzetelnie i ja-
sno odzwierciedlające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki).
1. Faktura korygująca 

wartość netto
Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie”  2 000 000 zł
podatek VAT należny
Wn konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT należnego”  460 000 zł
wartość brutto
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  2 460 000 zł

2.  Korekta podatku dochodowego od osób prawnych (2 000 000 zł × 19%)
Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych”  380 000 zł
Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie”  380 000 zł

201 – Rozrachunki 
z odbiorcami

222 – Rozrachunki z urzędem 
skarbowym z tytułu 

podatku VAT należnego
820 – Rozliczenie wyniku 

finansowego za lata poprzednie

 2 460 000,00 (1 1) 460 000,00 1) 2  000 000,00  380 000,00 (2

220 – Rozrachunki 
publicznoprawne z tytułu 

podatku dochodowego 
od osób prawnych

2) 380 000,00

ANETA SZWĘCH
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PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 12 ust. 3 i 3a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku do-

chodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, 
poz. 397 z późn. zm.),

 ● art. 6 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

 ● art. 29 ust. 4a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.  zm.).

Jak ująć w księgach rachunkowych dewelopera 
niesprzedane mieszkania
Jesteśmy spółką kapitałową, deweloperem. Buduje-
my, a następnie prowadzimy sprzedaż mieszkań. 
Niektóre z nich sprzedają się w krótkim czasie od za-
kończenia budowy, a inne dopiero po kilku latach. 
Jeżeli mamy problemy ze sprzedażą mieszkania, pró-
bujemy je uatrakcyjnić, np. przez przebudowę wnę-
trza, dodanie klimatyzacji. W jaki sposób powinni-
śmy wykazywać mieszkania w bilansie? Czy to, że 
w bilansie wykazujemy mieszkania dłużej niż rok, 
oznacza, iż powinniśmy wykazać je jako środki trwa-
łe? Czy fakt, że czasowo niesprzedane mieszkania 
traktujemy jak inwestycję, zmienia sposób ich kwali-
fikacji w sprawozdaniu finansowym?

Mieszkania stanowiące przedmiot sprzedaży w Pań-
stwa spółce należy zaklasyfikować jako zapasy (a nie jako 
środki trwałe). Prace polegające na ich uatrakcyjnieniu 
zwiększają wartość handlową rzeczowych aktywów ob-
rotowych (zapasów). Będą zatem podlegać aktywowa-
niu. Fakt, że okres rotacji zapasów (w tym przypadku 
mieszkań) jest dłuższy niż zakładany, nie jest podstawą 
do przeklasyfikowania do aktywów długoterminowych. 
Istnieją ograniczone możliwości związane z przeklasyfi-
kowaniem mieszkań z zapasów do nieruchomości inwe-
stycyjnych. 

W omawianym przypadku mamy do czynienia z trzema 
problemami związanymi z klasyfikacją mieszkań w księ-
gach rachunkowych dewelopera. Pierwszy dotyczy grupy 
aktywów, w której mieszkania powinny zostać wykazane 
przy ich początkowym ujęciu. Drugi dotyczy klasyfikacji 
kosztów zwiększających wartość aktywów. Trzeci wynika 
z możliwości ewentualnego przekwalifikowania mieszkań 
do środków trwałych.

Z analizy art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy o rachunkowości 
(uor) wynika, że zapasy to m.in. aktywa, które są przezna-
czone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodar-
czej. Mogą one przyjmować postać towarów handlowych, 
materiałów, surowców zużywanych w procesie produkcyj-
nym lub w trakcie świadczenia usług. W Państwa przypad-
ku wybudowane mieszkania są następnie sprzedawane. 
Stanowią zatem towar handlowy i powinny być wykazywa-
ne w sprawozdaniu finansowym w pozycji B.I.4 – Aktywa 
obrotowe – Zapasy – Towary. Państwa wątpliwości wzbudza 
sposób prezentacji mieszkań, w sytuacji gdy nie zostały one 
sprzedane w długim okresie – powyżej 1 roku od dnia bilan-
sowego. Należy sądzić, że trudności ze zbyciem towaru han-
dlowego nie mogą być przesłanką dla dokonania reklasyfi-

kacji, np. do środków trwałych. Trudna sytuacja na rynku 
mieszkaniowym, a więc wydłużony okres rotacji towarów 
handlowych, powinna zostać odzwierciedlona w sprawoz-
daniu finansowym. To odzwierciedlenie powinno nastąpić 
poprzez wykazanie:

 ● zwiększonego poziomu zapasów na dany dzień bilan-
sowy oraz

 ● wydłużonego okresu rotacji zapasów (wskaźnik rotacji 
zapasów znajduje się w raporcie biegłego rewidenta 
i może być częścią informacji dodatkowej).
Okres rotacji zapasów stanowi iloraz zrealizowanej 

w ciągu roku sprzedaży i wartości zapasów na dzień bilan-
sowy. Informacja ta jest istotna dla użytkowników spra-
wozdań finansowych oceniających efektywność działalno-
ści operacyjnej spółki. Wspomniana przez Państwa chęć 
przekwalifikowania zapasów do środków trwałych spowo-
dowałaby, że w kalkulacji wskaźnika rotacji nie zostałyby 
uwzględnione wolno rotujące zapasy. W konsekwencji 
wskaźnik ten nie będzie prawidłowy.

Warto wskazać, że w sytuacji trudności ze zbyciem to-
warów handlowych może powstać konieczność utworze-
nia odpisu aktualizującego wartość mieszkań. Obowią-
zek przeprowadzenia testu na utratę wartości wynika 
z art. 28 ust. 1 pkt 6 uor. Rzeczowe składniki aktywów 
obrotowych wycenia się bowiem według ceny nabycia lub 
kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży 
netto na dzień bilansowy. Jeżeli zatem wartość bilansowa 
mieszkań przewyższa korzyści, które wpłyną do spółki 
w związku z ich sprzedażą, to należy utworzyć odpis ak-
tualizujący. Będzie on równy różnicy pomiędzy wartością 
wykazywaną w księgach rachunkowych a możliwą do 
uzyskania ceną sprzedaży netto. W sprawozdaniu finan-
sowym odpis aktualizujący powinien obciążać pozostałe 
koszty sprzedaży oraz pomniejszać wartość bilansową 
zapasów.

Zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor definicja określa akty-
wa jako wynikające z przeszłych zdarzeń, kontrolowane 
przez jednostkę zasoby majątkowe, które spowodują 
w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. 
Wydatki na uatrakcyjnienie mieszkań spełniają definicję ak-
tywa. W związku z przebudową mieszkań wpłyną do Pań-
stwa spółki korzyści ekonomiczne. Oznacza to, że wydatki 
te będą powiększały wartość bilansową mieszkań (wykazy-
wanych w bilansie jako zapasy). Będą one ujęte w rachunku 
zysków i strat albo poprzez odpisy aktualizujące wartość to-
warów handlowych, albo dopiero w momencie sprzedaży 
jako koszty sprzedanych mieszkań.
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Kwestie związane ze zmianą sposobu ewidencji wydat-
ków zaklasyfikowanych do grupy rzeczowych aktywów 
obrotowych nie zostały uregulowane w ustawie o rachun-
kowości. Z treści art. 10 ust. 3 tej ustawy wynika, że 
w przypadku transakcji nieuregulowanych w ustawie o ra-
chunkowości należy stosować krajowe standardy rachun-
kowości. W razie braku odpowiedniego standardu należy 
odwołać się do międzynarodowych standardów rachunko-
wości. Polskie przepisy bilansowe nie regulują kwestii 
związanych z przekwalifikowaniem zapasów do inwesty-
cji. Należy zatem zastosować międzynarodowe standardy 
rachunkowości.

Nadrzędna zasada rachunkowości określona w krajo-
wych, jak też międzynarodowych przepisach bilansowych 
stanowi, że ewidencja zdarzeń gospodarczych powinna od-
zwierciedlać ich ekonomiczny sens. Zasada ta wyklucza do-
wolność w klasyfikacji aktywów przy początkowym ujęciu 
oraz ewentualnej reklasyfikacji na kolejny dzień obrotowy. 
Przepisy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 
nr 40 „Nieruchomości inwestycyjne” regulują rachunko-
wość mieszkań traktowanych jak inwestycje. Standard ten 
określa w sposób szczegółowy, w jakiej sytuacji nierucho-
mości, które przy początkowym ujęciu zostały wykazane 
w aktywach obrotowych, mogą zostać przekwalifikowane 
do nieruchomości inwestycyjnych i wykazywane w akty-
wach długoterminowych. § 57 MSR 40 stanowi, że przenie-
sienia poszczególnych nieruchomości do lub z nieruchomo-
ści inwestycyjnych dokonuje się tylko wtedy, gdy następuje 
zmiana sposobu ich użytkowania potwierdzona przez:
1)  rozpoczęcie użytkowania nieruchomości przez właści-

ciela – w przypadku przeniesienia z nieruchomości in-
westycyjnych do nieruchomości zajmowanych przez 
właściciela,

2)  rozpoczęcie dostosowywania nieruchomości do sprze-
daży – w przypadku przeniesienia z nieruchomości in-
westycyjnych do zapasów,

3)  zakończenie użytkowania nieruchomości przez jej wła-
ściciela – w przypadku przeniesienia z nieruchomości 
zajmowanej przez właściciela do nieruchomości inwe-
stycyjnych,

4)  oddanie nieruchomości stronie trzeciej w leasing ope-
racyjny – w przypadku przeniesienia z zapasów do nie-
ruchomości inwestycyjnych.

Przeniesienie mieszkań, które przy początkowym ujęciu 
zostały zaklasyfikowane jako towary handlowe, do nierucho-
mości inwestycyjnych mogłoby nastąpić, gdyby Państwo wy-
najęli nieruchomość osobie trzeciej. Należy jednak pamiętać, 
że najem ten powinien odbywać się na podstawie umowy le-
asingu operacyjnego, a więc takiej umowy, która nie przenosi 
na najemcę większości ryzyk i korzyści związanych z miesz-
kaniem. Dopóki umowa taka nie zostanie zawarta i faktycz-
nie mieszkania nie zostaną wynajęte, będą one stanowiły ak-
tywa obrotowe w Państwa spółce i powinny być wykazywane 
w sprawozdaniu finansowym jako zapasy.

MACIEJ SOPRYCH
PODSTAWA PRAWNA

 ● art. 3 ust. 1 pkt 12 i 18, art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 1 pkt 6 
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),

 ● § 57 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 40 
„Nieruchomości inwestycyjne” – załącznik do rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyj-
mującego określone międzynarodowe standardy rachunko-
wości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady – Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej z 29 listopada 2008 r., L 320.

Ewidencja księgowa 
wypłaty zasiłku chorobowego
Jak prawidłowo należy zaksięgować wypłacony pra-
cownikowi w imieniu ZUS zasiłek chorobowy? Płatni-
kiem zasiłków jest zakład pracy. Wypłaty należnego 
świadczenia jednostka dokonuje ze środków wła-
snych, a następnie o tę kwotę pomniejsza przelew do 
ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Roz-
rachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowot-
nych ewidencjonowane są na koncie 229 (według pa-
ragrafów klasyfikacji budżetowej: § 4010 i 4110). Ja-
kim zapisem należy ująć potrącenie zasiłków w księ-
gach rachunkowych? Czy właściwy będzie zapis 
Wn 229 (§ 4010) i Ma 231 (§ 4010) czy Wn 229 (§ 4110) 
i Ma 231 (§ 4110)?

Prawidłowym zapisem księgowym w opisanej sytuacji 
będzie:

 ● Wn 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 
(§ 4110),

 ● Ma 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (§ 4110).
Zasiłek chorobowy jest jednym ze świadczeń pienięż-

nych należnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (art. 2 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Do ustalania uprawnień do zasiłków chorobowych 
oraz ich wypłaty zobowiązani są płatnicy składek spo-
łecznych, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobo-
wego powyżej 20 ubezpieczonych (według stanu na 
30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego), 
a w pozostałych przypadkach – ZUS. Niezależnie od 
tego, kto dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego, źró-
dłem jego finansowania będą zawsze składki ubezpie-
czenia chorobowego.

Naliczony przez płatnika składek zasiłek chorobowy po-
mniejsza zobowiązania płatnika wobec ZUS z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.
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SCHEMAT. Ewidencja operacji związanych z naliczeniem i wypłatą zasiłków chorobowych u płatnika składek
 

229 – Pozostałe 
rozrachunki 

publicznoprawne 
231 – Rozrachunki 

z tytułu wynagrodzeń 
225 – Rozrachunki 

z budżetami
130 – Rachunek 
bieżący jednostki

1
2
3

4

Objaśnienia do schematu:
1. Naliczenie zasiłku chorobowego (brutto) – Wn 229 (§ 4110), Ma 231 (§ 4110)
2. Zaliczka na podatek dochodowy naliczona od zasiłku – Wn 231 (§ 4110), Ma 225 (§ 4110)
3. Wypłata zasiłku chorobowego (netto) – Wn 231 (§ 4110), Ma 130 (§ 4110) lub 101 „Kasa”
4. Odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy – Wn 225 (§ 4110), Ma 130 (§ 4110)

JOLANTA BŁASZCZYŃSKA
PODSTAWA PRAWNA

 ● art. 2 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.),

 ● załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunko-

wości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżeto-
wych, samorządowych zakładów budżetowych, państwo-
wych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 289).

Czy spółka jawna, której wspólnikiem jest osoba 
prawna, musi prowadzić księgi rachunkowe
Czy spółka jawna, której jednym ze wspólników będzie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, musi prowa-
dzić księgi rachunkowe, pomimo że nie osiągnie pozio-
mu przychodów w wysokości 1 200 000 euro?

Tak. Spółka jawna, której jednym ze wspólników jest 
osoba prawna (a taką jest spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością), ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunko-
wych, bez względu na wysokość przychodów netto okre-

ślonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. 
Jedynie jednostki gospodarcze będące w 100% własnością 
osób fizycznych (jeśli nie osiągają poziomu przychodów 
w wysokości 1 200 000 euro) mogą nie stosować ustawy 
o rachunkowości.

PAWEŁ MUŻ
PODSTAWA PRAWNA

 ● art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachun-
kowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Jak rozliczyć sprzedaż całkowicie zamortyzowanego 
samochodu będącego środkiem trwałym
Lekarz prowadzi działalność leczniczą i jest zwolnio-
ny z VAT. Jak powinien rozliczyć sprzedaż samochodu 
osobowego wprowadzonego do ewidencji środków 
trwałych? Samochód został w pełni zamortyzowany. 
Czy należy wystawić rachunek przy sprzedaży?

Sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem 
trwałym powoduje powstanie przychodu z działalności go-
spodarczej. Cena sprzedaży nie powinna odbiegać w znacz-
ny sposób od wartości rynkowej samochodu (wartość tę po-

datnik może ustalić we własnym zakresie, np. porównując 
oferty podobnych samochodów na aukcjach internetowych). 
Ponieważ samochód został całkowicie zamortyzowany u po-
datnika, nie ma kosztu uzyskania przychodu z jego sprzeda-
ży. Rachunek dokumentujący sprzedaż samochodu podatnik 
ma obowiązek wystawić, tylko jeżeli zażąda tego nabywca 
(w przeciwnym razie wystarczy sama umowa sprzedaży sa-
mochodu). Szczegóły – w uzasadnieniu.

Przychodami z działalności gospodarczej są, między in-
nymi, przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych 
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na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz 
przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej 
niektórych składników majątku (art. 14 ust. 2 pkt 1 
updof). Dotyczy to, między innymi, składników będących 
środkami trwałymi ujętych w ewidencji środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych – art. 14 
ust. 2 pkt 1 lit. a) updof. A zatem z tytułu sprzedaży sa-
mochodu osobowego, o którym mowa w pytaniu, u po-
datnika powstanie przychód z pozarolniczej działalności 
gospodarczej.

Przy określaniu wysokości przychodu uzyskanego ze 
sprzedaży środka trwałego odpowiednio stosuje się prze-
pisy art. 14 ust. 1 i art. 19 updof (wynika to z ostatniego 
zdania art. 14 ust. 2 pkt 1 updof). Oznacza to, że przycho-
dem ze zbycia samochodu będącego środkiem trwałym 
jest, co do zasady, cena jego sprzedaży określona w umo-
wie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (zob. art. 19 
ust. 1 updof; kosztem odpłatnego zbycia jest, przykłado-
wo, prowizja pośrednika uczestniczącego w sprzedaży sa-
mochodu). Należy jednak podkreślić, że podatnicy nie 
mają całkowitej swobody w określaniu tej ceny. Odpowied-
nie stosowanie art. 19 updof oznacza bowiem również ko-
nieczność stosowania art. 19 ust. 4 updof, który stanowi, 
że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie 
odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej 
nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, 
organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie 
strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przy-
czyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej 
od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, 
niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przy-
czyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegają-
cej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kon-
troli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii 
biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten spo-
sób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej 
w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zby-
wający.

Jeżeli zatem podatnik, o którym mowa, chce uniknąć 
określenia przez organ podatkowy wartości samochodu 
(a w konsekwencji przychodu z tytułu jego sprzedaży), po-
winien sprzedać samochód za cenę odpowiadającą – przy-
najmniej w przybliżeniu – jego wartości rynkowej, chyba 
że jest w stanie uzasadnić sprzedaż samochodu po cenie 
niższej od wartości rynkowej. Jak czytamy w wyroku Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
z 12 października 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 560/11:

(...) w świetle art. 19 updof wartość rynkowa nierucho-
mości stanowi podstawę opodatkowania, gdy zostanie wy-
kazane, że cena określona w umowie odbiega od wartości 
rynkowej w znacznym stopniu i bez uzasadnionej przyczy-
ny, które to przyczyny podają strony umowy, wyjaśniając 
motywy, jakimi się kierowały zawierając umowę, w szcze-
gólności co do wysokości ceny. Racjonalne wyjaśnienie tych 
przyczyn uniemożliwia ustalenie podstawy opodatkowania 
według wartości rynkowej.

Wartość tę podatnik może ustalić we własnym zakresie, 
np. porównując oferty podobnych samochodów na au-

kcjach internetowych. Oczywiście, jeżeli podatnik chce, 
może w celu ustalenia wartości rynkowej skorzystać 
z usług rzeczoznawcy. Jest to jednak najczęściej niepo-
trzebny koszt, gdyż w większości przypadków podatnicy 
są w stanie samodzielnie (najczęściej właśnie na podsta-
wie ofert internetowych) ustalić kwotę odpowiadającą 
w przybliżeniu wartości samochodu. Rzetelne ustalenie 
w ten sposób wartości rynkowej (i zastosowanie ceny 
sprzedaży nieodbiegającej w znaczny sposób od tej warto-
ści) wyłącza ryzyko interwencji organów podatkowych, 
które mogą interweniować tylko w przypadkach, gdy okre-
ślona w umowie cena samochodu znacznie odbiega od 
wartości rynkowej.

W sytuacji opisanej w pytaniu kosztem uzyskania przy-
chodu z tytułu całkowicie zamortyzowanego samochodu 
nie będzie żadna część ceny jego nabycia. Wydatki na na-
bycie środków trwałych stanowią bowiem koszty uzyska-
nia przychodów po pomniejszeniu o sumę odpisów amor-
tyzacyjnych – art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) updof. Należy 
pamiętać, że w przypadku samochodów osobowych o war-
tości przekraczającej równowartość 20 000 euro chodzi 
o odpisy amortyzacyjne zarówno stanowiące, jak i niesta-
nowiące kosztów uzyskania przychodów. Powoduje to, że 
kwota podlegająca zaliczeniu do kosztów uzyskania przy-
chodów z tytułu nabycia całkowicie zamortyzowanego 
środka trwałego wynosi 0 zł (analogiczny wniosek wynika 
z art. 24 ust. 2 pkt 1 updof; z przepisu tego wynika, że do-
chodem z odpłatnego zbycia środków trwałych jest różnica 
między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością po-
czątkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych powiększona o sumę 
odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków 
i wartości).

Jeżeli chodzi o obowiązek wystawienia rachunku doku-
mentującego sprzedaż przedmiotowego samochodu, to 
podatnik musi go wystawić, tylko gdy zażąda tego kupują-
cy (art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej). Jeżeli kupujący nie 
zażąda wystawienia rachunku, sprzedaż samochodu może 
być udokumentowana tylko (również dla celów podatko-
wych) umową sprzedaży.

PRZYKŁAD

Podatnik zwolniony z VAT (lekarz) sprzedał w sierp-
niu 2013 r. samochód za kwotę 24 000 zł. Samo-
chód jest całkowicie zamortyzowany (został kupio-
ny w maju 2007 r.; jego amortyzacja rozpoczęła się 
w czerwcu 2007 r. i zakończyła w maju 2012 r.). 
Oznacza to, że u podatnika powstał przychód 
z działalności gospodarczej w kwocie 24 000 zł (je-
śli organ podatkowy – ze względu na cenę znacznie 
odbiegającą od wartości rynkowej – nie określi tego 
przychodu w innej wysokości). Z tytułu sprzedaży 
samochodu podatnik nie może zaliczyć żadnej 
części ceny jego nabycia do kosztów uzyskania 
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przychodów, gdyż samochód jest całkowicie zamor-
tyzowany. Jeżeli kupujący nie zażąda wystawienia 
rachunku, sprzedaż może zostać udokumentowana 
samą tylko umową sprzedaży.

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 19, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz 

art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.),

 ● art. 87 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

Czy podlega opodatkowaniu dofinansowanie 
kosztów szkolenia pracownika młodocianego
Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatko-
wania dofinansowania kosztów kształcenia pracow-
nika młodocianego. Czy takie dofinansowanie podle-
ga u mnie opodatkowaniu podatkiem od osób fizycz-
nych?

Tak, dofinansowanie kosztów szkolenia pracownika 
młodocianego podlega opodatkowaniu jako przychód 
z działalności gospodarczej.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracowni-
kami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 
przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1)  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu 

pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy po-
siada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygoto-
wania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał 
egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 70b 
ustawy o systemie oświaty).

Dofinansowanie przyznaje w drodze decyzji wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania pracownika. Środki pieniężne na dofinanso-
wanie pochodzą z Funduszu Pracy. Od 1 września 2012 r. 
dofinansowanie traktowane jest jako pomoc de minimis 
(art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty).

Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. dota-
cje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia 
otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydat-
ków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzyma-
niem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i praw-
nych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych 
(art. 14 ust. 2 pkt 2 updof). Oznacza to, że otrzymane dofi-
nansowanie kosztów szkolenia pracownika młodocianego 
stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Przychód 
ten powstaje w dniu faktycznego wpływu środków pie-
niężnych (art. 14 ust. 1i updof).

Odpowiadając na pytanie Czytelnika, należy zazna-
czyć, że otrzymane przez niego dofinansowanie nie 
może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 129 updof. Przepis ten zwalnia z podatku do-
chodowego dotacje, w rozumieniu przepisów o finan-
sach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub 

bud żetów jednostek samorządu terytorialnego. Brak 
możliwości skorzystania z wymienionego zwolnienia 
wynika z tego, że w myśl art. 70b ust. 8 ustawy o syste-
mie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 1 lutego 
2009 r., do finansowanie kosztów kształcenia młodocia-
nych pracowników jest finansowane ze środków Fundu-
szu Pracy. Przed tą datą dofinansowanie z budżetu pań-
stwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
odbywało się w ramach dotacji celowej na zadania wła-
sne, co umożliwiało korzystanie ze zwolnienia na pod-
stawie art. 21 ust. 1 pkt 129 updof. Potwierdzają to rów-
nież organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej 
z 23 maja 2012 r., sygn. ITPB1/415-238/12/AK, czyta-
my, że:

Skoro (...) od dnia 1 lutego 2009 r. dofinansowanie kosz-
tów kształcenia młodocianych pracowników nie odbywa się 
w ramach dotacji, tylko finansowane jest ze środków po-
chodzących z Funduszu Pracy, to środki te nie są zwolnione 
z opodatkowania na podstawie ww. przepisu art. 21 ust. 1 
pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
(...)

Tak więc dofinansowanie kosztów kształcenia młodocia-
nych pracowników, jakie otrzyma Wnioskodawca, stanowić 
będzie przychód z działalności gospodarczej, podlegający 
wykazaniu w prowadzonej podatkowej księdze przychodów 
i rozchodów oraz podlegający opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane dofinansowanie nie może również korzy-
stać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 
updof. W przepisie tym zwolniono z pdof wartość otrzy-
manych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częścio-
wo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych 
(w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze 
środków budżetu państwa, jednostek samorządu teryto-
rialnego, agencji rządowych, agencji wykonawczych lub 
ze środków pochodzących od rządów państw obcych, or-
ganizacji międzynarodowych lub międzynarodowych in-
stytucji finansowych, w ramach rządowych programów. 
Jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 
w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2013 r., sygn. 
IPTPB1/415-37/13-2/AG:

(...) w przedstawionej we wniosku sytuacji nie będziemy 
mieli do czynienia z sytuacją objętą normą art. 21 ust. 1 
pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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Dofinansowanie kosztów z tytułu wykształcenia młodocia-
nego pracownika nie nastąpiło bowiem w ramach rządo-
wych programów, ale na podstawie ustawy o systemie 
oświaty. Wypłata dofinansowania nastąpiła w pieniądzu. 
W związku z zatrudnieniem młodocianego pracownika 
Wnioskodawca zobowiązany był do wypłaty wynagrodze-
nia za pracę oraz opłacenia składek na ubezpieczenie spo-
łeczne, czyli zobowiązany był do świadczeń na rzecz pra-
cownika. Powyższego nie zmienia fakt, iż koszty związane 
z zatrudnieniem tego pracownika zostały zrefundowane. 
Powyższe nie pozwala zakwalifikować ww. dofinansowania 
do świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan fak-
tyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić na-
leży, iż dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 
pracownika, jakie otrzymał Wnioskodawca, nie jest zwol-
nione z opodatkowania, lecz stanowi przychód z działalno-
ści gospodarczej w momencie otrzymania, stosownie do 
art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 14 ust. 1i ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.

MAŁGORZATA RYMARZ

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 14 ust. 1i, ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 114 i 129 ustawy 

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

Czy można zaliczyć do kosztów 
zasądzone przez sąd wynagrodzenie 
oraz odsetki należne podwykonawcy
Jestem przedsiębiorcą budowlanym. Odmówiłem 
zapłaty za fakturę wystawioną przez podwyko-
nawcę, gdyż kwestionowaliśmy jakość wykona-
nych przez niego prac. Podwykonawca skierował 
sprawę do sądu, który nakazał mi zapłatę za faktu-
rę wraz z odsetkami. Czy w tej sytuacji koszt wyni-
kający z faktury oraz zasądzone odsetki mogę zali-
czyć do kosztów uzyskania przychodów?

Tak, zarówno koszt wynikający z faktury wystawionej 
przez podwykonawcę, jak i zasądzone przez sąd odsetki 
może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone 
przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wy-
jątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosz-
tów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 updof). Kosztami 
uzyskania przychodów są z całą pewnością koszty zakupu 
usług podwykonawców. Wydatki takie są bowiem pono-
szone w celu uzyskania przychodów z tytułu czynności, 
w których wykonaniu uczestniczą podwykonawcy, a jed-
nocześnie nie zostały one wymienione wśród kosztów nie-
stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik ma również prawo do zaliczania do kosztów 
wydatków poniesionych na zakup usług podwykonaw-
ców, które były kwestionowane i nie zostały przez podat-
ników opłacone od razu, lecz dopiero po wyroku sądu 
nakazującym ich zapłatę (oczywiście jeżeli wydatki te 
nie zostały zaliczone przez podatnika do kosztów uzy-
skania przychodów wcześniej, np. przez wpisanie do 
pkpir otrzymanej od podwykonawcy faktury, mimo jej 
nieuregulowania). Potwierdził to Dyrektor Izby Skar-
bowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej 
z 8 grudnia 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-874/11/AP, 
w której czytamy, że:

(...) kwota główna zasądzona przez Sąd, która w istocie 
stanowiła zapłatę za wykonanie usług budowlanych zleco-
nych przez Wnioskodawcę swojemu podwykonawcy, jako 
wydatek poniesiony w związku z uzyskaniem przychodu 
z prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej 
działalności gospodarczej, może zostać uznana za koszt 
uzyskania przychodów tej działalności, na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych.

Jeżeli podatnik nie zaewidencjonował w pkpir otrzy-
manej od podwykonawcy faktury w dacie jej wystawie-
nia, to po zapłaceniu na podstawie wyroku spornej kwo-
ty nie powinien jej zaliczyć do kosztów na bieżąco, tylko 
cofnąć się w pkpir do miesiąca, w którym podwykonaw-
ca wystawił fakturę, i dopisać ją do tego miesiąca.

Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może rów-
nież zaliczyć zasądzone w opisanym przypadku przez sąd 
odsetki. Koszt tych odsetek powinien jednak rozliczyć 
w kosztach na bieżąco. Jest to spowodowane brzmieniem 
art. 23 ust. 1 pkt 32 updof, który stanowi, że nie uważa się 
za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapła-
conych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym 
również od pożyczek (kredytów). A zatem zasądzone odset-
ki są dla podatnika kosztem dopiero w momencie zapłaty. 
Stanowisko takie potwierdził również Dyrektor Izby Skar-
bowej w Kato wicach w cytowanej wcześniej interpretacji in-
dywidualnej z 8 grudnia 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-874/11/ 
/AP, stwierdzając, że:

(...) odsetki od ww. należności głównej, jako świadcze-
nie uboczne w stosunku do świadczenia głównego, stano-
wią koszty uzyskania przychodów zawsze w momencie za-
płaty. Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca może zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie 
spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej 
zasądzone odsetki ustawowe w momencie ich zapłaty.
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PRZYKŁAD

W maju 2012 r. podatnik prowadzący podatkową księ-
gę przychodów i rozchodów (i rozliczający koszty me-
todą kasową) otrzymał od podwykonawcy fakturę 
(wystawioną 10 maja 2012 r.) za wykonaną usługę 
budowlaną. Faktury tej podatnik nie opłacił (i nie zali-
czył kosztu z niej wynikającego do kosztów uzyskania 
przychodów), gdyż zakwestionował jakość wykonanej 
usługi. Podwykonawca skierował sprawę do sądu, któ-
ry wyrokiem z 17 czerwca 2013 r. nakazał podatniko-
wi zapłatę należności wraz z odsetkami. Zapłaty na-
leżności głównej i odsetek podatnik dokonał 3 lipca 
2013 r. W tej sytuacji podatnik:

1)  koszt należności głównej (w wysokości netto, je-
żeli z faktury wystawionej przez podwykonawcę 
przysługuje mu prawo do odliczenia podatku 
naliczonego – zob. art. 23 ust. 1 pkt 43 updof) 
może zaliczyć do kosztów uzyskania  przychodów 
2012 r. (w drodze korekty zeznania PIT-36 lub 
PIT-36L za 2012 r.),

2)  koszt odsetek może zaliczyć do kosztów uzyska-
nia przychodów lipca 2013 r.

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 22 ust. 1, 4 i 6b oraz art. 23 ust. 1 pkt 32 i 43 ustawy 

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

Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów 
diety pobrane z tytułu wyjazdu za granicę 
w celu świadczenia usług remontowych
Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą) świadczy usługi remontowo-bu-
dowlane. Przedsiębiorca ten otrzymał ofertę wyko-
nania usługi remontowej w Niemczech. Czy za okres 
jej świadczenia przysługuje mu prawo do naliczania 
i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów war-
tości diet?

Tak, w przedstawionej sytuacji przedsiębiorca będzie 
uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przycho-
dów wartości diet z tytułu wykonywania podróży służbo-
wych do Niemiec. W tym przypadku kwota diety wynosi 
49 euro za dobę.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą 
zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet 
z tytułu wykonywanych podróży służbowych (art. 23 
ust. 1 pkt 52 updof). Uprawnienie to przysługuje do wy-
sokości diet wynikającej z przepisów rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 
poz. 167). W odniesieniu do Niemiec wysokość diety to 
49 euro za dobę.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą za podróże służbowe uważa się wy-
jazdy poza miejscowość, w której znajduje się ich miej-
sce zamieszkania lub główne miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej (jeżeli główne miejsce wyko-
nywania działalności gospodarczej jest inne niż miejsce 
zamieszkania). A zatem wyjazd przedsiębiorcy do Nie-
miec w celu wykonania usługi remontowej, o której 

mowa w pytaniu, będzie stanowić podróż służbową 
w myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 updof. Przedsiębiorca bę-
dzie zatem uprawniony do zaliczania do kosztów uzy-
skania przychodów wartości diet z tytułu tej podróży 
w wysokości 49 euro za dobę.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz li-
mitu na nocleg w poszczególnych państwach (wyciąg)

Lp. Państwo Waluta Kwota 
diety

Kwota 
limitu 

na nocleg

71 Niderlandy euro 50 130

72 Niemcy euro 49 150

73 Nigeria euro 46 240

Odpowiednie zastosowanie ma w omawianej sytuacji, 
przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 10 maja 2013 r., sygn. 
IPTPB1/415-101/13-4/KO. Czytamy w niej, że:

Wnioskodawca otrzymuje zlecenia od klienta holender-
skiego na wykonanie robót spawalniczo-montażowych. Ro-
boty te mogą być wykonane wyłącznie u zamawiającego, 
dlatego też Wnioskodawca jest zmuszony do odbywania po-
dróży służbowych do Holandii w celu realizacji tych zleceń. 
Wyjazdy w zależności od złożoności zlecenia trwają od 3 do 
8 tygodni. Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania, które 
może rozliczyć tylko jako koszty diet z tytułu delegacji za-
granicznej, które to koszty zamierza zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodu. W czasie odbywanych podróży służ-
bowych Wnioskodawca wszystkie prace montażowe i spa-
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walnicze wykonuje osobiście na zlecenie podmiotu zagra-
nicznego. Dlatego też bezpośrednie (osobiste) wykonywanie 
przez przedsiębiorcę zadań związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i poza jego 
granicami należy uznać za podróż służbową, co bezpośred-
nio wypełnia zapis definicji podróży służbowej zawartej 
w Kodeksie pracy. Mając na uwadze opis zdarzenia przy-
szłego przedstawiony we wniosku oraz powołane przepisy 
prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż jeżeli usługi 
świadczone przez Wnioskodawcę wykonywane będą w ra-
mach odbywanych przez niego podróży służbowych, to sto-

sownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych może zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodar-
czej wartości diet, za czas tych podróży, do wysokości wska-
zanej w ww. rozporządzeniu.

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.).

Jak ująć w pkpir fakturę 
korygującą numer faktury pierwotnej
W czerwcu 2013 r. wystawiłam fakturę sprzedaży 
z błędnym numerem. Błąd ten skorygowałam fak-
turą korygującą z sierpnia 2013 r. Jak taką fakturę 
korygującą ująć w pkpir?

Ponieważ wystawiona faktura korygująca nie powo-
duje żadnych skutków finansowych, to nie należy jej 
odrębnie ewidencjonować w pkpir. Czytelniczka po-
winna jedynie w kolumnie 16 pkpir „Uwagi” – w tej sa-
mej pozycji, w której zaewidencjonowała fakturę pier-
wotną – wpisać, że wystawiono fakturę korygującą 
zmieniającą numer faktury pierwotnej. 

Z pytania wynika, że Czytelniczka wystawiła fakturę 
korygującą, w której skorygowała błędny numer faktu-
ry pierwotnej. Jej postępowanie należy uznać za prawi-
dłowe. Z przepisów rozporządzenia w sprawie faktur 
wynika, że dopuszczalne jest korygowanie pomyłek 
w jakiejkolwiek pozycji faktury. Przy tym nie wprowa-
dzono żadnych ograniczeń co do charakteru korygowa-
nych pomyłek. Oznacza to, że podatnik może korygo-
wać za pomocą faktury korygującej wszelkie możliwe 
pomyłki, które wystąpiły na fakturze pierwotnej. Sta-
nowisko takie potwierdzają również organy podatko-
we. Przykładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lutego 2012 r., 
sygn. IBPP3/443-1209/11/AM, czytamy, że:

W praktyce, przy dokumentowaniu obrotu gospodarczego 
przez podatników podatku od towarów i usług, zdarzają się 
pomyłki. W celu ich korekty ustawodawca przewidział do-
kumenty faktur korygujących oraz not korygujących. (...) 
Z ww. przepisów wynika, że dopuszczalne jest korygowanie 
„pomyłek (...) w jakiejkolwiek pozycji faktury”. Jednocześnie 

nie dokonano żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych po-
myłek. Mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki. Za inter-
pretacją taką przemawia również wykładnia językowa ana-
lizowanego przepisu. Według „Słownika Współczesnego 
Języka Polskiego” (Wilga, Warszawa 1996, str. 801) wyraz 
„pomyłka” oznacza nieświadome odejście od jakichś zasad, 
reguł, błędne rozpoznanie sytuacji, nieudane posunięcie, nie-
właściwa ocena kogoś lub czegoś itp. (...)

Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiej-
kolwiek pozycji, powinna zostać skorygowana w ten spo-
sób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję 
między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Czytelniczka ma wątpliwość, w którym miesiącu po-
winna taką fakturę korygującą ująć w pkpir. Obecnie 
wśród organów podatkowych dominuje stanowisko, że 
skutki każdej korekty (niezależnie od przyczyny) należy 
rozliczyć w dacie pierwotnego powstania przychodu czy 
kosztu, a więc wstecz. Należy jednak zaznaczyć, że zasa-
da ta dotyczy sytuacji, w których korekty powodują skut-
ki finansowe w postaci zwiększenia albo zmniejszenia 
przychodów czy kosztów. W przypadku przedstawionym 
w pytaniu faktura korygująca nie powoduje żadnych 
skutków finansowych, ponieważ dotyczy wyłącznie błęd-
nie podanego numeru faktury pierwotnej. W takiej sytu-
acji wystarczy, że Czytelniczka do faktury pierwotnej do-
łączy fakturę korygującą. W kolumnie 16 „Uwagi” 
powinna ona wpisać, że wystawiono fakturę korygującą 
zmieniającą numer faktury pierwotnej. Zapis należy opa-
trzyć datą jego dokonania i podpisem podatnika. Taki 
sposób postępowania dotyczy nie tylko Czytelniczki jako 
sprzedawcy wystawiającego fakturę korygującą, ale tak-
że nabywcy, który taką fakturę korygującą otrzymał.

PRZYKŁAD

Podatnik 30 czerwca 2013 r. sprzedał partię towaru za 9900 zł netto. Sprzedaż udokumentował fakturą 
nr 19/06/2013 i taki numer wpisał do pkpir. 2 sierpnia 2013 r. zorientował się, że sprzedaż powinien udokumento-
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wać fakturą nr 20/06/2013. W tym dniu wystawił fakturę korygującą (FK 1/08/2013) z prawidłowym numerem 
faktury.
Zapis w pkpir sprzedawcy – czerwiec 2013 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Wartość 
sprzedanych 

towarów i usług Uwagi

zł gr

1 2 3 6 7 16

162 30.06.2013 F 19/06/2013 Przychód 9900 00 FK 1/08/2013 – zmiana nu me ru faktury 
na 20/06/2013
02.08.2013 Jan Nowak

Zapis w pkpir nabywcy – czerwiec 2013 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Wartość 
towarów 

handlowych 
i materiałów 

wg cen zakupu
Uwagi

zł gr

1 2 3 6 10 16

345 30.06.2013 F 19/06/2013 Kupno towaru 9900 00 FK 1/08/2013 – zmiana numeru faktury 
na 20/06/2013
02.08.2013 Ewa Piasecka

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI

PODSTAWA PRAWNA
 ● § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i roz-

chodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

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

Nie ma przeszkód, aby wydatki ponoszone na spłatę kar-
nych odsetek, które wynikają z umowy kredytowej łączącej 
spółkę z bankiem, zaliczyć do kosztów uzyskania przy chodów. 

Odsetki od kredytu wykorzystywanego na potrzeby pro-
wadzenia działalności gospodarczej stanowią koszt uzyska-
nia przychodów, jeżeli zostały zapłacone. Należy jednak pa-

miętać, że kosztów uzyskania przychodów nie stanowią 
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zo-
bowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) – art. 16 
ust. 1 pkt 11 updop.

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

Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 15 maja 2012 r., sygn. 
IPTPB3/423-104/12-2/PM:

Odsetki od kredytu inwestycyjnego naliczone do dnia prze-
kazania środka trwałego do używania zgodnie z art. 16g ust. 
4 updop winny zwiększać jego wartość początkową, a w kon-
sekwencji poprzez odpisy amortyzacyjne będą uwzględnione 
w kosztach uzyskania przychodów. Natomiast odsetki od 
ww. kredytu zapłacone po dniu oddania budynku do używa-
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nia Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów na podstawie ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 
ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop.

Badając możliwość uznania za podatkowy koszt prowa-
dzonej działalności spłaty karnych odsetek, które wyni-
kają z wiążącej bank i spółkę umowy kredytowej, należy 
stwierdzić, że nie ma podstaw do odmówienia podatniko-
wi podatku dochodowego od osób prawnych możliwości 
zaliczenia takich należności – jeżeli zostały spłacone – do 
kosztów uzyskania przychodów.

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

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

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

dowiska,
b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzo-

ru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy (art. 16 ust. 1 pkt 19 
updop),

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

czone do którejkolwiek z wymienionych grup. Tym sa-
mym, jeśli spełniają pozostałe przesłanki dla uznania 

ich za koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 updop), nie ma ku 
temu żadnych przeszkód. W szczególności należy za-
uważyć, że samo oznaczenie danego zobowiązania jako 
„karnego” (np. użycie w umowie kredytowej określenia 
„karne odsetki”) nie może stanowić o jego ustawowo 
karnym charakterze. Nie jest to zatem świadczenie, któ-
re można zrównać z grzywną czy karą pieniężną wymie-
rzaną przez organ administracji. Nie obowiązują więc tu 
ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów.

Dodatkowo możliwość zaliczania do kosztów podatko-
wych karnych odsetek wynikających z umów kredytowych 
czy pożyczek potwierdzają organy podatkowe w wydawa-
nych interpretacjach, np. w piśmie Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 14 listopada 2011 r., sygn. IPPB3/423- 
-726/11-2/PK1.

Reasumując, w przypadku dokonywania wydatków na 
spłatę karnych odsetek wynikających z umowy kredytowej 
łączącej spółkę z bankiem nie ma przeszkód, aby zaliczyć 
je do kosztów uzyskania przychodów. Sama nazwa tego 
świadczenia („karne”) nie ma przy tym żadnego znacze-
nia. W dalszym ciągu jest to zobowiązanie wynikające ze 
stosunków cywilnoprawnych. Należy jednak mieć na uwa-
dze fakt, że kosztami podatkowymi są wyłącznie odsetki 
opłacone (dotyczy to również opłacania ewentualnych 
karnych odsetek).

GRZEGORZ GĘBKA

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

ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Jak rozliczyć samochód nabyty za granicą
Jestem podatnikiem VAT, prowadzę pkpir. Nabyłem 
od firmy w Niemczech samochód ciężarowy Citroën 
Berlingo rocznik 2003, za 2500 euro. Czy samochód 
ten należy ująć w środkach trwałych? Jeżeli tak, to 
jak go amortyzować?

Nabyty samochód należy wprowadzić do ewidencji 
środków trwałych i amortyzować go. Czytelnik ma do wy-
boru kilka metod amortyzacji.

Samochody podlegają amortyzacji, tak jak inne środki 
trwałe, tj. wtedy, gdy:

 ● stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 ● są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia przez 

podatnika do używania,
 ● przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 ● są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwią-

zane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo zo-
stały oddane do używania na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego.
Amortyzacja samochodów spełniających wymienione 

warunki jest obowiązkowa, jeżeli ich wartość początkowa 
przekracza 3500 zł.

Dla prawidłowej amortyzacji samochodów kluczowe 
znaczenie ma to, czy jest to samochód osobowy czy cięża-
rowy. Wobec samochodów osobowych przepisy podatko-
we przewidują wiele ograniczeń w amortyzacji, tj.:

 ● limit 20 000 euro w zakresie zaliczania do kosztów od-
pisów amortyzacyjnych,

 ● zakaz stosowania degresywnej metody amortyzacji,
 ● zakaz stosowania jednorazowej amortyzacji przewi-

dzianej dla podatników rozpoczynających działalność 
gospodarczą oraz tzw. małych podatników.
W pytaniu podatnik napisał, że nabyty przez niego sa-

mochód jest samochodem ciężarowym, a nie osobowym, 
ale dla rozliczenia jego zakupu w podatku dochodowym 
kluczowe znaczenie ma, czy jest takim samochodem w ro-
zumieniu przepisów updof. W tym celu należy odwołać się 
do obowiązującej obecnie definicji samochodu osobowe-
go. Samochodem osobowym jest każdy pojazd samocho-
dowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
1)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd sie-

dzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej 
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do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ru-
chu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2)  pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden 
rząd siedzeń, które oddzielone są od części przezna-
czonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą prze-
grodą i u którego długość części przeznaczonej do 
przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najda-
lej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego posta-
wić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy 
podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, prze-
kracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia propor-
cji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość po-
jazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi 
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy 
dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem 
wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi 
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3)  pojazdu samochodowego, który ma otwartą część 
przeznaczoną do przewozu ładunków;

4)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kie-
rowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładun-
ków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5)  pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjal-
nym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogo-
wym o przeznaczeniu określonym w załączniku do 
ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o ra-
chunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 102, poz. 585). Samochodami tymi są: bankowóz, 
samochód do prac wiertniczych, koparka, koparko-
spycharka, ładowarka, samochód do oczyszczania 
dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażo-
wych, pomoc drogowa, samochód do zimowego 
utrzymania dróg, żuraw samochodowy, samochód 
pogrzebowy (art. 7 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych 
innych ustaw).

W przypadku pojazdów wymienionych w pkt 1–4 o do-
puszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 
spełnienie wymagań technicznych pozwalających na zali-
czenie danego pojazdu samochodowego do samochodów 
ciężarowych należy potwierdzić:

 ● zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kon-
troli pojazdów wydawanym na podstawie dodatkowe-
go badania technicznego oraz

 ● wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, zawiera-
jącym właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
Istotne dla prawidłowej amortyzacji każdego składnika 

jest ustalenie jego wartości początkowej. Nie inaczej jest 
w przypadku samochodów. Wartość początkową, będącą 
podstawą amortyzacji, ustala się w zależności od formy 
nabycia danego składnika. W przypadku kupna samocho-
du będzie to cena nabycia. Za cenę nabycia uważa się 
kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane 
z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałe-
go lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, 

a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyła-
dunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji 
i uruchomienia programów oraz systemów komputero-
wych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, 
prowizji, oraz pomniejszoną o VAT, z wyjątkiem przypad-
ków, gdy VAT nie stanowi podatku naliczonego podlega-
jącego odliczeniu w ramach rozliczeń VAT. W przypadku 
importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy 
od importu majątku (art. 22g ust. 3 updof). Cenę nabycia 
koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przeka-
zania do używania środka trwałego. W wartości począt-
kowej uwzględnia się zarówno różnice kursowe powstałe 
na zobowiązaniach, jak i różnice kursowe od własnych 
środków pieniężnych, które powstały przy zapłacie za sa-
mochód.

PRZYKŁAD

Pan Nowak nabył za granicą samochód ciężarowy 
o wartości 2500 euro. Faktura została wystawiona 
22 sierpnia 2013 r. Za samochód zapłacono rów-
nież w tym dniu. Samochód zarejestrowano 
30 sierpnia i w tym dniu wprowadzono go do ewi-
dencji środków trwałych. Wartość faktury przeli-
czono po średnim kursie NBP z 21 sierpnia 2013 r., 
który wynosił 4,2440. Dało to kwotę 10 610 zł. 
Ponieważ fakturę wystawiono tego samego dnia, 
w którym dokonano zapłaty, nie powstała różnica 
kursowa od zobowiązań. Natomiast euro pan No-
wak nabył w banku 20 sierpnia po kursie 4,3300 zł. 
Tym samym powstała ujemna różnica kursowa 
od środków własnych, która wynosi 215 zł = 
= (2500 euro × 4,3300) – (2500 euro × 4,2440) = 
= 10 825 zł – 10 610 zł. Powiększy ona wartość po-
czątkową środka trwałego do kwoty 10 825 zł. 
Wartość początkową powiększą również koszty 
związane z rejestracją samochodu w kraju, ponie-
waż jest to pierwsza rejestracja. W przykładzie 
określimy je na poziomie 1200 zł (opłata recyklin-
gowa, badanie techniczne, koszty tablic rejestra-
cyjnych, koszt zaświadczenia VAT-25, tłumaczenie 
dokumentów). Daje nam to w sumie wartość po-
czątkową wynoszącą 12 025 zł.
Zakładamy, że rozliczając WNT od nabycia samocho-
du ciężarowego, pan Nowak ma prawo do pełnego od-
liczenia VAT. Przyjmujemy również, że pan Nowak 
nie musi płacić akcyzy, ponieważ sprowadza samo-
chód ciężarowy. Należy jednak zdawać sobie sprawę, 
że często samochody uznawane za ciężarowe w rozu-
mieniu przepisów updof czy VAT nie są takimi w myśl 
przepisów o podatku akcyzowym. Przy nabyciu sa-
mochodu osobowego należy zaś opłacić akcyzę. 
O uznaniu pojazdu za samochód osobowy dla celów 
podatku akcyzowego decyduje jego klasyfikacja tary-
fowa do pozycji CN 8703. Obejmuje ona: „Pojazdy sil-
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nikowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przezna-
czone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te 
objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami oso-
bowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wy-
ścigowymi”.
Jak twierdzą organy celne (uprawnione do poboru 
akcyzy), o tym, czy samochód jest ciężarowy czy oso-
bowy, decyduje jego stan techniczny. Ich zdaniem, 
samochód ciężarowy nie może mieć np. tylnych sie-
dzeń, pasów bezpieczeństwa i innych udogodnień 
typowych dla pojazdu osobowego. W przypadku 
obowiązku zapłaty akcyzy powiększa ona wartość 
początkową.

Od prawidłowo ustalonej wartości początkowej po-
datnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Zasadniczo amortyzacji dokonuje się począwszy od 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym dany składnik majątku wprowadzono do ewidencji 
środków trwałych. Od tej zasady bywają wyjątki, o któ-
rych mowa dalej. Amortyzacja trwa do końca tego 
miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości 
po czątkowej składnika z dokonanymi odpisami amor-
tyzacyjnymi lub w którym postawiono taki środek 
trwały w stan likwidacji, stwierdzono jego niedobór 
bądź dokonano jego zbycia (art. 22h ust. 1 pkt 1 updof). 
Wybraną metodę amortyzacji stosuje się do pełnego za-
mortyzowania danego środka trwałego. W przypadku 
używanych samochodów ciężarowych podatnik ma do 
wyboru:

 ● metodę liniową
Przy metodzie liniowej obowiązuje stawka amortyza-

cyjna z Wykazu tych stawek, który jest załącznikiem do 
updof. Dla samochodów osobowych (KŚT 741) oraz sa-
mochodów ciężarowych (KŚT 742) stawka ta wynosi 
20%. W przypadku samochodów podatnik ma możli-
wość podwyższenia stosowanej stawki liniowej współ-
czynnikiem nie wyższym niż 1,4 dla samochodów uży-
wanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków 
przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawno-
ści technicznej (art. 22i ust. 2 pkt 2 updof). Opcja ta do-
tyczy zarówno samochodów osobowych, jak i ciężaro-
wych. Podatnik, podwyższając stawkę współczynnikiem, 
musi wskazać szczególne okoliczności, które uzasadnia-
ją przyjęcie podwyższonej stawki. Stawkę podwyższa 
się od miesiąca następującego po miesiącu zaistnienia 
przywołanych przesłanek. Ustanie warunków uzasad-
niających podwyższenie stawki prowadzi do jej obniże-
nia od miesiąca następującego po miesiącu ustąpienia 
okoliczności.

 ● stawki indywidualne
Stawka indywidualna może być stosowana wobec 

środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do 
ewidencji podatnika, które są używane lub ulepszone. 
Środki transportu uznaje się za używane, jeżeli podat-
nik udowodni, iż przed ich nabyciem były wykorzysty-
wane co najmniej przez 6 miesięcy. Z kolei za ulepszone 

przyjmuje się te środki transportu, które zostały ulep-
szone przez podatnika przed wprowadzeniem do ewi-
dencji, a wartość nakładów na ulepszenie wynosiła co 
najmniej 20% wartości początkowej środka. Minimalny 
okres amortyzacji używanych lub ulepszonych środków 
transportu przy zastosowaniu indywidualnej stawki 
amortyzacyjnej nie może być krótszy niż 30 miesięcy. 
W efekcie indywidualna stawka nie może być wyższa 
niż 40%. Indywidualne stawki amortyzacyjne stosujemy 
również do samochodów osobowych. Stawki indywidu-
alnej nie możemy podwyższyć z uwagi na użytkowanie 
samochodu w warunkach wymagających wyższej spraw-
ności technicznej lub bardziej intensywnych niż prze-
ciętne.

 ● metodę degresywną
Najbardziej skomplikowaną metodą amortyzacji jest 

metoda degresywna. Możemy ją stosować wobec ma-
szyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT oraz 
do środków transportu, z wyłączeniem samochodów 
osobowych. Metoda degresywna sprowadza się do pod-
wyższenia stawki amortyzacyjnej o wskazany współ-
czynnik, nie wyższy jednak niż 2,0. W pierwszym roku 
amortyzacji dokonujemy od ustalonej zgodnie z przepi-
sami wartości początkowej. W następnych latach podat-
kowych amortyzacji dokonuje się od ich wartości po-
czątkowej pomniejszonej o dokonane dotychczas odpisy 
amortyzacyjne. Począwszy jednak od roku podatkowe-
go, w którym ustalona według powyższych zasad rocz-
na kwota odpisu amortyzacyjnego miałaby być niższa 
od rocznej kwoty ustalonej metodą liniową, podatnicy 
dokonują amortyzacji z zastosowaniem metody linio-
wej. Łączna suma dokonanych odpisów amortyzacyj-
nych nie może przekroczyć wartości początkowej środ-
ka trwałego.

 ● amortyzację jednorazową
Jednorazową metodę amortyzacji mogą stosować 

tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający 
prowadzenie działalności gospodarczej w roku podat-
kowym. W 2013 r. małym podatnikiem jest podatnik, 
którego przychody nie przekroczyły w 2012 r. kwoty 
4 922 000 zł. Do limitu wlicza się przychody ze sprze-
daży towarów i usług, natomiast nie wejdą do niego ta-
kie przychody jak odsetki od środków na rachunku ban-
kowym. Jednorazowej amortyzacji mogą być poddane 
m.in. środki transportu, jednak z wyłączeniem samo-
chodów osobowych (art. 22k ust. 7 updof). Odpisu jed-
norazowego można już dokonać w miesiącu, w którym 
wprowadzono środek do ewidencji (art. 22k ust. 8 
updof). Jeżeli jednorazowy odpis nie obejmuje całej 
wartości początkowej, podatnik kontynuuje jego amor-
tyzację począwszy od następnego roku metodą liniową 
lub degresywną. Podatnik nie zastosuje w kontynuacji 
tej metody stawek indywidualnych amortyzacji. Limit 
jednorazowej amortyzacji w 2013 r. wynosi 205 000 zł.

Niezaprzeczalnym atutem amortyzacji jednorazowej 
jest możliwość zamortyzowania całej wartości począt-
kowej środka trwałego w pierwszym roku jego uży-
wania.
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PRZYKŁAD

Zakładamy, że pan Nowak (przyjmując dane z poprzedniego przykładu) jest małym podatnikiem prowadzącym 
pkpir. Z tych względów nabyty samochód ciężarowy może zamortyzować jednorazowo w sierpniu 2013 r.
Zapis w pkpir

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Pozostałe wydatki Razem wydatki 
(12+13)

zł gr zł gr

 Sierpień 2013 

621 30.08.2013 Ewidencja środków 
trwałych

Jednorazowy odpis 
amortyzacyjny

12 025 00 12 025 00

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 22g ust. 3, art. 22i–22k ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 

z późn. zm.).

Jak rozliczyć wydatki na rewitalizację stawu
Moja firma jest właścicielem pałacu, w którym pro-
wadzi hotel. Wokół pałacu posiadamy bardzo duży 
teren. Zaczęliśmy rewitalizację stawu obok hotelu. 
Wydatki na ten cel wyniosą około 300 tys. zł. Czy 
mogę je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, 
czy powinnam je w jakiś sposób amortyzować?

Wydatki na rewitalizację stawu mogą być zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (w dacie ich 
poniesienia). Nie ma potrzeby amortyzacji tych wydatków.

Koszty rewitalizacji stawu są niewątpliwie ponoszone 
w celu osiągnięcia przychodów. Rewitalizacja stawu ma 
na celu zwiększenie atrakcyjności otoczenia hotelu, 
a w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności samego ho-
telu. To może się zaś przełożyć na zwiększenie liczby 
gości, a więc na uzyskiwanie przez firmę Czytelniczki 
zwiększonych przychodów.

Należy jednocześnie wyjaśnić, że stawy stanowią bu-
dowle (art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane). Jak czyta-
my w wyroku NSA z 19 czerwca 2000 r. (sygn. akt II SA/Ka 
1834/99):

(...) do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zali-
cza się m.in. stawy rybne. Nie można więc stawów rybnych 
zaliczyć do budowli hydrotechnicznych w rozumieniu art. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.). Nie oznacza to jednak, iż sta-
wy takie nie są budowlami. Należą one do szerszego pojęcia 
budowli ziemnych, które również są uznane za budowle, 
a więc i obiekty budowlane (art. 3 pkt 3 w związku z art. 3 
pkt 1 Prawa budowlanego).

Co prawda, wyrok ten dotyczy stawów rybnych, lecz po-
średnio potwierdza kwalifikację wszystkich stawów jako 

budowli (skoro stawy rybne są budowlami, to budowlami 
są również inne stawy).

Oznacza to, że wydatki na budowę oraz ulepszenie sta-
wów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów bezpo-
średnio ze względu na art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) updop. 
Przepisy te pozwalają na rozliczanie kosztów nabycia, wy-
tworzenia czy ulepszenia określonych środków trwałych 
(np. budowli) wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Ponoszone przez firmę wydatki nie stanowią jednak wydat-
ków na budowę stawu, gdyż dotyczą stawu już istniejącego. 
Wydatki na rewitalizację stawów nie stanowią również wy-
datków na ich ulepszenie, gdyż mają one charakter odtworze-
niowy. Tego typu wydatków (na odtworzenie) nie należy 
traktować jak wydatków na ulepszenie (odpowiednie zasto-
sowanie mają wyjaśnienia dotyczące wydatków na remonty 
– zob. przykładowo interpretację Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 30 grudnia 2011 r., sygn. IPTPB1/415-193/11-4/ 
/DS). A zatem – zakładając, że wydatkom na rewitalizację sta-
wu nie towarzyszyły wydatki na jego ulepszenie (np. wydatki 
na powiększenie stawu) – spełnione są w przedstawionej sytu-
acji warunki zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. 
Wydatki na rewitalizację stawu, o których mowa, mogą być 
więc zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośred-
nio (w dacie ich poniesienia, gdyż są to koszty inne niż bezpo-
średnio związane z przychodami – art. 15 ust. 4d updop). Nie 
ma potrzeby amortyzacji tych wydatków.

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 15 ust. 1 i 4d oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).



Najtrudniejsze problemy księgowe w pytaniach i odpowiedziach

26 | www.pgp.infor.pl

Jak ewidencjonować w pkpir zakupy 
dokonywane na potrzeby działalności budowlanej
W ramach działalności będę świadczył usługi bu-
dowlano-remontowe. Czy mogę w kolumnie 10 
pkpir księgować nabywane przeze mnie pędzle, 
wiertła, tarcze, a także glazurę, gipsy, farby itp., 
niezbędne do świadczenia usług na rzecz klien-
tów?

Nie może Pan księgować w kolumnie 10 pkpir wszyst-
kich przedmiotów wymienionych w pytaniu. Faktury za 
materiały, takie jak płytki, gips, farby czy kleje, powinien 
Pan ewidencjonować w kolumnie 10 pkpir „Zakup towa-
rów handlowych i materiałów według cen zakupu”. Na-
rzędzia potrzebne do wykonywania świadczonych usług, 
takie jak pędzle, tarcze itp., powinien Pan księgować 
w kolumnie 13 pkpir „Pozostałe wydatki”. 

Z pytania wynika, że nabywa Pan do celów prowadzo-
nej działalności gospodarczej m.in. pędzle, wiertła, tar-
cze, a także gipsy, farby. Z całą pewnością rzeczy te są 
niezbędne do świadczenia usług budowlanych, a zatem 
wydatek poniesiony na ich zakup stanowi dla Pana koszt 
uzyskania przychodów. Ma Pan jednak wątpliwość, czy 
wszystkie te zakupy może Pan księgować w kolumnie 10 
pkpir. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać 
się do objaśnień do podatkowej księgi przychodów i roz-
chodów, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie prowadzenia pkpir, w któ-
rych wskazano, co należy wpisywać do poszczególnych 
kolumn. Z objaśnień tych wynika, że kolumna 10 pkpir 
przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów 
oraz towarów handlowych.

Materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, 
które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług 

stają się główną substancją gotowego wyrobu; do mate-
riałów podstawowych zalicza się również materiały sta-
nowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle 
z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) 
oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku 
(np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są 
środkami trwałymi – § 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia 
w sprawie prowadzenia pkpir. Z kolei towarami handlo-
wymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nie-
przerobionym; towarami handlowymi są również pro-
dukty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów 
specjalnych produkcji rolnej – § 3 pkt 1 lit. a) rozporzą-
dzenia w sprawie prowadzenia pkpir.

W sytuacji opisanej w pytaniu z całą pewnością naby-
wane przez Pana rzeczy nie są towarami handlowymi. 
Nie są one przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Glazu-
ry, gipsy i farby należy uznać za materiały. Stanowią one 
element składowy kompleksowej usługi budowlanej wy-
konywanej przez Pana na rzecz klienta. Materiały te po-
winien Pan zaewidencjonować w kolumnie 10 pkpir „Za-
kup towarów handlowych i materiałów według cen 
zakupu”.

Pozostałe rzeczy, takie jak pędzle, wiertła, tarcze, są 
drobnym wyposażeniem służącym do wykonywania 
usług. Stanowią przedmioty, za pomocą których wyko-
nywane są świadczone przez Pana usługi. Są to z zało-
żenia przedmioty wielokrotnego użytku. Wydatki po-
niesione na ich zakup powinien Pan zaliczyć do kolumny 
13 pkpir „Pozostałe wydatki”. Z objaśnień do podatko-
wej księgi przychodów i rozchodów wynika, że w tej 
właśnie kolumnie wpisuje się m.in. wartość zakupione-
go wyposażenia.

PRZYKŁAD

Pan Kowalski prowadzi firmę ogólnobudowlaną. W lipcu 2013 r. rozpoczął remont dużego obiektu handlowego. 
W związku z prowadzonymi pracami zakupił wiele materiałów oraz narzędzi. W lipcu otrzymał fakturę od dostaw-
cy za glazurę, gips, fugi i kleje. Faktura łącznie opiewa na kwotę 6300 zł netto. Ponadto pan Kowalski zakupił krzy-
żyki do układania glazury, pędzle i szpachle na łączną kwotę netto 450 zł.
Ewidencja tych operacji w pkpir będzie wyglądała następująco:

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia
gospodarczego

Zakup towarów 
handlowych 
i materiałów 

wg cen zakupu

Pozostałe 
wydatki

Razem 
wydatki

1 2 3 6 10 13 14

(14) 17.07.2013 Faktura nr 5/7/2013 Zakup drobnego wyposa-
żenia

 450,00 450,00

(17) 22.07.2013 Faktura nr 34/2013 Zakup materiałów 6300,00  6300,00
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Należy pamiętać, że podatnicy prowadzący pkpir są zobowiązani do sporządzania i wpisywania do pkpir spisu z natu-
ry towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wy-
robów gotowych, braków i odpadów m.in. na dzień 1 stycznia i na koniec każdego roku podatkowego (§ 27 ust. 1 roz-
porządzenia w sprawie prowadzenia pkpir). Jeżeli zatem na koniec roku zakupione przez Pana materiały nie zostaną 
w całości zużyte do wykonywania świadczonych usług, stan ich będzie musiał zostać uwzględniony w spisie z natury 
sporządzonym na 31 grudnia tego roku.

JUSTYNA MICHAŁOWSKA

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 22 ust. 1 i 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.),

 ● § 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Finansów 
z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r. nr 152, 
poz. 1475 z późn. zm.).

Czy po stronie właścicieli lokali 
niebędących członkami spółdzielni 
powstaje przychód, 
gdy spółdzielnia wymieniła im okna
Spółdzielnia w czerwcu br. dokonała wymiany okien 
wszystkim mieszkańcom. Na część kosztów niepokrytą 
funduszem remontowym wystawiła faktury za usługi 
remontowo-budowlane. Czy mieszkańcom niebędącym 
członkami spółdzielni, ale posiadającym odrębną włas-
ność, spółdzielnia powinna wystawiać PIT-8C?

W sytuacji gdy spółdzielnia mieszkaniowa dokonywała 
wymiany stolarki okiennej w lokalach będących przedmio-
tem odrębnej własności, po stronie właścicieli tych lokali 
powstaje przychód z innych źródeł w wysokości kosztów 
pokrytych funduszem remontowym. Spółdzielnia ma obo-
wiązek sporządzenia informacji PIT-8C. 

Aby stwierdzić, czy wymiana stolarki okiennej przez 
spółdzielnię mieszkaniową za częściową odpłatnością 
ponoszoną przez właściciela nieruchomości lokalowej 
powoduje powstanie po jego stronie przychodu, należy 
sięgnąć m.in. do przepisów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Z art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych wynika, że właściciele lokali niebędący 
członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w po-
krywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzyma-
niem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomo-
ści wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć 
w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są 
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby za-
mieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obo-
wiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich sa-
mych zasadach jak członkowie spółdzielni, czyli poprzez 
wpłaty na fundusz remontowy.

Należy zatem przyjąć, że wymiana okien w lokalu miesz-
kalnym osobom posiadającym odrębną własność, w sytuacji 

gdy osoby te zgodnie z prawem powinny partycypować 
w kosztach utrzymania własnych lokali, bezwzględnie powo-
duje powstanie po ich stronie przychodu. Osoby te otrzymują 
w takim przypadku przysporzenie, tj. świadczenie w postaci 
wymiany okien, choć same powinny ponieść koszty wymia-
ny, czyli uszczuplić swój majątek. Kosztu tego w ostatecznym 
rozrachunku nie poniosły (w całości lub w części w zależno-
ści od przyjętego ze spółdzielnią rozliczenia), ponieważ to 
właśnie spółdzielnia zapewniła im to świadczenie.

Z sytuacji opisanej w pytaniu wynika, że spółdzielnia do-
konuje wymiany stolarki okiennej m.in. mieszkańcom nie-
będącym członkami spółdzielni, ale posiadającym odręb-
ną własność. Część kosztów wymiany jest pokryta 
z funduszu remontowego, na pozostałą część spółdzielnia 
wystawia fakturę, na podstawie której mieszkaniec doko-
nuje zwrotu poniesionych kosztów w tej części. W związku 
z tym po stronie osób posiadających odrębną własność po-
wstanie przychód w wysokości różnicy pomiędzy kosztem 
wymiany stolarki okiennej poniesionym przez spółdzielnię 
mieszkaniową a odpłatnością ponoszoną przez tych wła-
ścicieli. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje oko-
liczność, że ta różnica w kosztach wymiany została sfinan-
sowana ze środków funduszu remontowego, na który te 
osoby wpłacały pieniądze.

Przychody otrzymane przez właścicieli lokali z tytułu 
wymiany stolarki okiennej w ich mieszkaniach należy za-
kwalifikować do przychodów z tzw. innych źródeł. Ozna-
cza to, że na spółdzielni mieszkaniowej ciąży obowiązek 
sporządzenia informacji PIT-8C. Należy ją przekazać po-
datnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca za-
mieszkania podatnika, w terminie do końca lutego 
następnego roku podatkowego (art. 42a updof).
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Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. W inter-
pretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 28 czerwca 2011 r., sygn. IPPB4/415-251/11-4/ 
/LS, czytamy, że:

(...) należy stwierdzić, iż w przypadku wymiany przez 
Spółdzielnię stolarki okiennej dla osób posiadających od-
rębną własność lokali z funduszu remontowego, po stronie 
tych osób powstaje przychód z innych źródeł, a zatem na 
Spółdzielni ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C 
dla tych osób.

Podatek od uzyskanego przychodu podatnik, tj. wła-
ściciel lokalu stanowiącego odrębną własność, rozliczy 

samodzielnie w zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36 
składanym za rok podatkowy, w którym uzyskał ten 
przychód.

MARCIN SZYMANKIEWICZ

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 3, 9, 10, 11, 20, 21, 27, 42a i 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

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

 ● art. 4–6 i 27 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 
z późn. zm.).

Ewidencja i klasyfikacja budżetowa 
opłaty komorniczej
Jak zaksięgować opłatę komorniczą potrąconą przy 
spłacie należności wynikającej z tytułu wykonawcze-
go? Czy należy stosować paragraf wydatkowy 461? 
Urząd skarbowy wpłacił kwotę pomniejszoną o tę 
opłatę.

Nie, § 461 „Koszty postępowania sądowego i prokurator-
skiego” nie jest właściwy. Z objaśnień do tego paragrafu za-
mieszczonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 mar-
ca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pocho-
dzących ze źródeł zagranicznych wynika, że obejmuje on 
między innymi koszty egzekucji komorniczej. Jednak te kosz-
ty dotyczą jedynie postępowania sądowego i prokuratorskie-
go, które odnoszą się tylko do kosztów generowanych przez 
komorników sądowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Opłata komor-
nicza to pojęcie z ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (dalej: ustawa o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji). W związku z tym, że 
w klasyfikacji budżetowej nie wymienia się literalnie tej opła-
ty, a § 461 nie może być stosowany, ponieważ postępowanie 
sądowe i prokuratorskie uregulowane jest odrębnymi przepi-
sami od postępowania egzekucyjnego w administracji, więc 
właściwym paragrafem będzie § 443 „Różne opłaty i skład-
ki”, który obejmuje różnego rodzaju płatności oraz składki, 
wśród których wymienia się różne opłaty. Opłatą komorni-
czą, zgodnie z art. 1a pkt 6 wymienionej ustawy, jest opłata 
wynosząca 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez:

 ● organ egzekucyjny lub
 ● zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egze-

kucyjnych.
Organ egzekucyjny pokrywa opłatę komorniczą z wyegze-

kwowanych kwot w postaci potrącenia jej przed przekazaniem 
do wierzyciela (rozdział 6 ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji „Koszty egzekucyjne” – art. 66 § 6 w ode-
słaniu do § 2 i 7). W wyniku takiego działania jednostka otrzy-
muje mniejszą kwotę niż ustalona w tytule wykonawczym.

SCHEMAT. Ewidencja potrącenia opłaty komorniczej

720 – Przychody z tytułu 
dochodów budżetowych

221 – Należności z tytułu 
dochodów budżetowych 240 – Pozostałe rachunki 

761 – Pozostałe koszty 
operacyjne 

1000 (1 1) 1000 1000 (2 2) 1000 50 (3 3) 50

950 (4

130 – Rachunek bieżący 
jednostki 

4) 950

Objaśnienia do schematu:
1. Przypis (ustalenie) należności – Wn 221, Ma 720 1000 zł
2. Wyegzekwowanie należności – Wn 240, Ma 221 1000 zł
3. Potrącenie opłaty komorniczej – Wn 761, Ma 240 50 zł
4. Wpływ środków od organu egzekucyjnego – Wn 130, Ma 240 950 zł
(Uwaga! Odprowadzić na rachunek budżetu można jedynie 950 zł – Wn 222, Ma 130)
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Istotne jest w tym momencie zwrócenie uwagi na to, że 
opłata komornicza może rodzić:

 ● tylko koszt (związany z potrąceniem dokonanym przez 
organ egzekucyjny) lub

 ● koszt i wydatek (związany z bezpośrednią spłatą zaległo-
ści przez dłużnika w wyniku czynności egzekucyjnych).
Uwzględniając art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych w zakresie ujmowania każdego eta-
pu poprzedzającego płatność w przypadku potrącenia 
opłaty komorniczej, a ponadto konta przewidziane w roz-
porządzeniu Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakła-
dów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ewidencja księ-
gowa powinna być zgodna z podanym schematem. W przy-
padku należnych odsetek trzeba zastosować konto 750 
„Przychody finansowe”.

PIOTR WIECZOREK

PODSTAWA PRAWNA
 ● ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i eg-

zekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376 z późn. zm.),
 ● art. 1a pkt 6, rozdział 6 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o po-

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

 ● art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

 ● załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji do-
chodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ-
ków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38, 
poz. 207 z późn. zm.),

 ● załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 
2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorzą-
dowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy ce-
lowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 289).

Czy należy opodatkowywać 
dodatkowe świadczenia 
otrzymane przez wykonawcę dzieła
Rozliczam spółkę z o.o., która podpisała umowę 
o dzieło z osobą niebędącą jej pracownikiem i pokryła 
koszty dojazdu tej osoby do miejsca wykonania dzieła 
(dojazd samochodem spółki), koszty noclegów (hotel) 
oraz posiłków. Czy równowartość poniesionych kosz-
tów spółka powinna uznać za opodatkowany przy-
chód wykonawcy dzieła i uwzględnić przy potrącaniu 
zaliczki na podatek?

Zdaniem organów podatkowych w przedstawionej sytu-
acji wykonawca dzieła uzyska przychód. Może on jednak 
na warunkach omówionych w uzasadnieniu korzystać ze 
zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 16 lit. b) updof.

Przychody uzyskane z tytułu umowy o dzieło zalicza się do 
przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 
pkt 8 updof). Do przychodów tych zalicza się nie tylko otrzy-
mane lub postawione do dyspozycji wykonawcy dzieła pie-
niądze i wartości, ale również wartość otrzymanych świad-
czeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 
ust. 1 updof). Pani wątpliwość budzi, czy w związku z pokry-
ciem przez spółkę kosztów dojazdu do miejsca wykonania 
dzieła, kosztów noclegów oraz posiłków po stronie wykonaw-
cy dzieła powstanie z tego tytułu przychód.

W latach poprzednich organy podatkowe prezentowały 
stanowisko, że w przedstawionej sytuacji u wykonawcy 
dzieła nie powstawał w ogóle przychód z tytułu pokrycia 
przez spółkę kosztów dojazdu, noclegu oraz posiłków. Przy-

kładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2008 r., sygn. 
IPPB2/415-1216/08-5/MG, czytamy, że:

(...) opierając się na uregulowaniach wynikających z Ko-
deksu cywilnego, a w szczególności zapisach sankcjonują-
cych obowiązki współdziałania stron, zgodnie z zawartymi 
w umowie postanowieniami, w celu prawidłowego wykona-
nia usługi, Spółka zobowiązała się pokryć koszty udziału 
lekarzy w przedmiotowych konferencjach i seminariach.

Również w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 
2010 r., sygn. IPPB2/415-23/10-2/MK, Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie uznał, że:

(...) w sytuacji gdy Spółka sama finansuje bezpośrednio 
koszty udziału lekarzy w organizowanych konferencjach 
i seminariach, wynagrodzeniem lekarza, a więc jego przy-
chodem z działalności wykonywanej osobiście, w rozumie-
niu art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, podlegającym opodatkowaniu jest wyłącznie 
ustalona w umowie kwota wynagrodzenia za wykonanie 
usługi, natomiast wartość świadczeń pokrywanych przez 
Spółkę w ramach współdziałania w wykonaniu usługi, 
tj. opłacanie przez Spółkę kosztów podróży, pobytu i uczest-
nictwa lekarza w konferencjach i seminariach, nie stanowi 
przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Obie z przytoczonych interpretacji zostały jednak usunię-
te z Systemu Informacji Podatkowej (www.mofnet.gov.pl). 
Druga z nich została także uchylona przez Ministra Fi-
nansów pismem z 25 maja 2012 r., sygn. DD3/033/163/ 
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/CRS/10/PK-1100. W piśmie tym Minister Finansów 
stwierdził, że:

(...) w sytuacji gdy koszty związane z podróżą lekarza 
(farmaceuty) i udziałem w konferencji (kongresie, szkole-
niu itd.) pokryje inny podmiot, to niewątpliwie lekarz (far-
maceuta) osiąga korzyść majątkową, gdyż uczestniczy 
w konferencji naukowej (zdobywa wiedzę), nie ponosząc 
jednak wydatków z tego tytułu. W tym przypadku mamy 
do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem.

(...) Reasumując, należy stwierdzić, że w opisanym we 
wniosku stanie faktycznym zarówno wynagrodzenie, jak 
i nieodpłatne świadczenie w postaci udziału w konferencji 
(kongresie, szkoleniu), otrzymane przez lekarza (farmaceu-
tę) na podstawie umowy o dzieło zawartej z Wnioskodawcą, 
stanowią jego przychód podlegający opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z dzia-
łalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 
pkt 8 ustawy.

Należy jednak zaznaczyć, że z zacytowanego pisma Mi-
nistra Finansów pośrednio wynika również, że wartość 
świadczeń pokrywanych przez zamawiających dzieła w ra-
mach współdziałania w wykonaniu usług może korzystać 
ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 
pkt 16 lit. b) updof. Obejmuje ono diety i inne należności 
za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem. W przed-
stawionej przez Panią sytuacji zwolnienie to obejmie z całą 
pewnością przychód uzyskany przez wykonawcę dzieła 
z tytułu pokrycia kosztów dojazdu, jak również kosztów 
noclegu. W przypadku przychodu uzyskanego z tytułu po-
krycia kosztów wyżywienia wykonawcy dzieła należy pa-
miętać, że organy podatkowe uważają, że przychody 
z tego tytułu są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 16 lit. b) updof tylko do wysokości diety, czyli 
30 zł dziennie. Takie stanowisko znajdujemy m.in. w sta-
nowiącym zmianę interpretacji indywidualnej piśmie 
Ministra Finansów z 3 grudnia 2012 r., sygn. DD3/033/96/ 
/ILG/12/PK-2154, czy w interpretacji indywidualnej 

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 kwietnia 
2013 r., sygn. IPPB2/415-111/13-2/MK. W drugim z tych 
pism czytamy, że:

Ustosunkowując się natomiast do zwolnienia z opodatko-
wania ponoszonych przez Spółkę kosztów wyżywienia leka-
rza (w dniach, w których odbywać się będzie wydarzenie), 
należy stwierdzić, że nie można podzielić stanowiska Spół-
ki, zgodnie z którym cała wartość świadczenia w zakresie 
wyżywienia zapewnionego lekarzowi będzie zwolniona 
z podatku dochodowego od osób fizycznych. (...)

Organ podatkowy zauważa, że rezygnacja z wypłacania 
diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego wyżywienia nie 
oznacza, iż w takiej sytuacji zwolnienie z art. 21 ust. 1 
pkt 16 lit. b) ustawy nie określa limitu dla należności zwią-
zanych z wyżywieniem podczas podróży osoby niebędącej 
pracownikiem. (...)

Zatem nadwyżka ponoszonych przez Spółkę kosztów wy-
żywienia zarówno w przypadku podróży krajowej, jak i za-
granicznej ponad kwotę diet określonych w ww. rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowi 
podlegający opodatkowaniu przychód lekarza z tytułu nie-
odpłatnego świadczenia, o którym mowa w ww. art. 11 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznaczałoby to, że jeżeli ponoszony za wykonawcę dzieła 
dzienny koszt wyżywienia przekracza wysokość diety, to 
nadwyżka będzie opodatkowana podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych w części. W takim przypadku spółka jest 
obowiązana do uwzględnienia przychodu osiągniętego 
przez wykonawcę dzieła w tym zakresie przy obliczaniu za-
liczki na podatek od osiągniętego przez niego dochodu z ty-
tułu wykonania umowy o dzieło.

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 11 ust. 1, art. 13 pkt 8 oraz art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) 

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

Czy podwyższenie kapitału zapasowego spółki 
opodatkowane jest PCC
Spółka z o.o. prowadzi działalność w branży budow-
lanej. Wskutek pozyskania nowego inwestora do 
spółki zostanie wniesiony aport na podwyższenie jej 
kapitału zakładowego oraz zapasowego (tzw. agio). 
Należy dodać, że wniesiony aport w głównej mierze 
będzie podwyższał kapitał zapasowy. Nie mamy 
wątpliwości, że podatek od czynności cywilnopraw-
nych będzie występować w odniesieniu do podwyż-
szenia kapitału zakładowego spółki. Czy jednak rów-
nież podwyższenie kapitału zapasowego będzie ro-
dziło obowiązek zapłaty tego podatku?

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnopraw-
nych nie podlega podwyższenie kapitału zapasowego spółki 

kapitałowej. Dlatego dokapitalizowanie spółki przez wnie-
sienie do niej aportu, w części podwyższającej kapitał zapa-
sowy (agio), nie stanowi podstawy do opodatkowania PCC. 
Opodatkowaniu będzie podlegało natomiast podwyższenie 
kapitału zakładowego. Jednocześnie nie ma przy tym zna-
czenia, że zasadnicza część aportu zostanie przeniesiona na 
agio, podwyższając kapitał zapasowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają 
m.in. zmiany umowy spółek, jeżeli powodują one podwyż-
szenie podstawy opodatkowania tym podatkiem (art. 1 
ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC). Ustawodawca precyzuje rów-
nież (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC), że w przypadku 
umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce ka-
pitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkła-
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dów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Bez wątpienia 
można stwierdzić, że podwyższenie kapitału zakładowego 
w spółce kapitałowej stanowi podstawę do powstania obo-
wiązku podatkowego w PCC. Potwierdzają to także sądy 
administracyjne. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Gliwicach w wyroku z 24 października 2012 r., 
sygn. akt I SA/Gl 571/12:

(...) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-
prawnych podlegają m.in. umowy spółki. Jednocześnie na 
podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy zmiana umowy 
spółki także podlega opodatkowaniu, jeżeli powoduje ona 
podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych. W przypadku spółki kapitało-
wej za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub pod-
wyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość 
powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę 
udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz do-
płaty.

Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku 
z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki 
mającej osobowość prawną (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o PCC). Obowiązek zapłaty podatku ciąży na spółce – art. 4 
pkt 9 ustawy o PCC.

Podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału 
zakładowego stanowi natomiast wartość, o którą podwyż-
szono kapitał zakładowy. Stawka podatku w tym przypad-
ku wynosi 0,5%.

Prawodawca wskazuje wyłącznie (i odnosi wszystkie 
skutki w PCC) na podwyższenie kapitału zakładowego 
spółki kapitałowej. Milczy natomiast w odniesieniu do 
skutków podatkowych podwyższenia kapitału zapasowe-
go spółki kapitałowej.

Te dwa elementy – kapitał zakładowy i kapitał zapasowy 
– są natomiast w ramach funkcjonowania spółki z o.o. wy-
raźnie odróżnione. Różnicują je już same przepisy stano-
wiące podstawy ustrojowe spółek kapitałowych. Można 
wskazać chociażby na regulację art. 260 § 1 Kodeksu spó-
łek handlowych. Przepis ten stwierdza, że uchwałą wspól-
ników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał 
zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału za-
pasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utwo-

rzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakłado-
wego ze środków spółki).

Należy przy tym zauważyć, że czynności podlegające opo-
datkowaniu PCC zostały wyliczone enumeratywnie, tj. w spo-
sób zamknięty. Nie są zatem objęte podatkiem czynności nie-
wymienione w ustawie. Ustawowego katalogu nie można 
interpretować w sposób rozszerzający, tym bardziej że zna-
czenie językowe przepisu w omawianym przypadku nie po-
woduje żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego też 
podwyższenie kapitału zapasowego spółki kapitałowej nie 
podlega opodatkowaniu PCC. Co ważne, takie stanowisko 
zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie 
z 12 czerwca 2013 r., sygn. IPPB2/436-216/13-2/MZ:

(...) opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-
prawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakła-
dowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodują-
ce podwyższenie kapitału zapasowego. A zatem podstawę 
opodatkowania powyższym podatkiem będzie stanowiła 
wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał 
zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazywa-
na na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowa-
niu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych nie podlega podwyższenie kapitału za-
pasowego spółki kapitałowej. Dlatego dokapitalizowanie 
spółki przez wniesienie do niej aportu, w części podwyż-
szającej kapitał zapasowy (agio), nie stanowi podstawy do 
opodatkowania PCC. Opodatkowaniu będzie podlegało 
natomiast podwyższenie kapitału zakładowego na zasa-
dach wcześniej opisanych. Nie ma przy tym jednocześnie 
znaczenia, że zasadnicza część aportu zostanie przeniesio-
na na agio, podwyższając kapitał zapasowy spółki.

GRZEGORZ GĘBKA

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), pkt 2, ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1 pkt 

2, art. 4 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, 
poz. 649 z późn. zm.),

 ● art. 260 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030).

Czy można zaliczyć do kosztów odszkodowanie 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości
W 2011 r. spółka jawna wydzierżawiła teren o po-
wierzchni 1200 m2 na plac składowy. W sierpniu 
2013 r. wydzierżawiający dokonał obmiaru zaję-
tego terenu. Z obmiaru wynika, że spółka jawna 
zajęła na plac składowy teren o 100 m2 większy 
od uzgodnionego. Strony zawarły umowę dzier-
żawy dodatkowego terenu oraz uzgodniły, że za 
dotychczasowe korzystanie z tego dodatkowego 
terenu spółka zapłaci odszkodowanie za bezu-
mowne korzystanie z terenu. Czy odszkodowanie 

to spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów?

Tak, odszkodowanie to spółka może zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów. 

Podatnicy mogą zaliczać do kosztów podatkowych od-
szkodowania, do których poniesienia są zobowiązani 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od 
zasady tej istnieją pewne wyjątki, lecz żaden z nich nie 
dotyczy odszkodowań z tytułu bezumownego korzysta-
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nia z rzeczy, w tym z nieruchomości. Odszkodowania 
takie mogą być zatem zaliczane przez podatników do 
kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko po-
twierdzają również organy podatkowe. W interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 18 grudnia 2009 r., sygn. ILPB1/415-1051/09-3/AK, 
czytamy, że:

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż dokonane 
przez Wnioskodawcę opłaty za bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości mogą stanowić koszt uzyskania przy chodów, 
gdyż zostały poniesione w celu osiągnięcia przycho dów lub 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto 
w przypadku uznania, że czynność taka nie pod lega opodat-
kowaniu podatkiem VAT, wpłacane co mie siąc kwoty odpo-
wiadające wysokości czynszu określonego w uprzednio obo-
wiązującej umowie będą w całości stanowiły koszt uzyskania 
przychodu.

Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 2012 r., sygn. 
ITPB1/415-368/12/WM, czytamy, że:

(...) uzgodniona z właścicielem nieruchomości kwota z tytułu 
bezumownego korzystania z części nieruchomości wykorzysty-
wanej przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej przez nie-
go działalności gospodarczej stanowi wydatek poniesiony 
w związku z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami 
z działalności gospodarczej. Zatem kwota ta może zostać uznana 
za koszt uzyskania przychodów tej działalności na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

TOMASZ KRYWAN

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

wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.).

Jaką stawką amortyzować 
plac zabaw dla dzieci
Jaką stawką amortyzować plac zabaw dla dzieci 
składający się z różnych urządzeń o wartości w su-
mie ponad 3500 zł w spółdzielni mieszkaniowej?

Ewentualnej amortyzacji podatkowej może podlegać nie 
tyle plac zabaw, ile urządzenia placu zabaw. Stawka amorty-
zacyjna dla tych urządzeń, jeżeli można je uznać za budowle 
sportowe i rekreacyjne, wynosi 2,5%. 

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że przepi-
sy Prawa budowlanego rozróżniają trzy rodzaje obiektów 
budowlanych, a mianowicie: budynki, budowle oraz 
obiekty małej architektury (art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo 
budowlane). Za obiekty małej architektury uznaje się nie-
wielkie obiekty, w tym obiekty użytkowe służące rekreacji 
codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huś-
tawki, drabinki, śmietniki (art. 3 pkt 4 lit. c) Prawa budow-
lanego). Prowadzi to do wniosku, że urządzenia placów 
zabaw są obiektami małej architektury (a więc nie są bu-
dynkami ani budowlami).

Amortyzacji podatkowej podlegają – jeżeli są spełnione 
warunki określone przepisami art. 16a ust. 1 updop:
1)  budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własno-

ścią,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty.

Czy zatem obiekty małej architektury mogą podlegać 
amortyzacji?

Niektórzy eksperci zajmują stanowisko, że nie, ponie-
waż w art. 16a ust. 1 pkt 1 updop ustawodawca wymie-
nił tylko dwa z trzech rodzajów obiektów budowlanych 
(budowle oraz budynki), zrezygnował zatem z amorty-
zacji obiektów małej architektury. Zgodnie z tym stano-
wiskiem obiekty małej architektury, w tym urządzenia 
placów zabaw, nie podlegają podatkowej amortyzacji. 

Tym samym wydatki na ich nabycie lub wytworzenie 
są zaliczane do kosztów podatkowych zawsze bezpo-
średnio.

W praktyce można się jednak spotkać ze stanowiskiem, 
że obiekty małej architektury należą do „innych przedmio-
tów”, o których mowa w art. 16a ust. 1 pkt 3 updop, 
a w konsekwencji mogą podlegać amortyzacji podatkowej. 
W przypadku urządzeń placów zabaw przyjęcie takiego 
stanowiska oznaczałoby – w razie amortyzacji metodą li-
niową – amortyzację według rocznej stawki 2,5%. Obiekty 
placów zabaw klasyfikowane są bowiem w KŚT w grupo-
waniu o symbolu 290 (grupowanie to obejmuje budowle 
sportowe i rekreacyjne). Środki trwałe klasyfikowane 
w tym grupowaniu podlegają zaś amortyzacji właśnie we-
dług rocznej stawki 2,5% (art. 16i ust. 1 w zw. z poz. 02 
załącznika nr 1 do updop).

Przyjęcie takiego stanowiska nie oznacza jednak, że pla-
ce zabaw powinny być amortyzowane jako całość (chociaż 
praktyka taka jest dość często spotykana). Wręcz przeciw-
nie, bardziej prawidłowe jest odrębne amortyzowanie po-
szczególnych elementów placów zabaw, np. urządzeń pla-
ców zabaw. W omawianej sytuacji takie podejście 
oznaczałoby, że – nawet jeżeli przyjąć drugie ze wskaza-
nych stanowisk – amortyzacja może nie być konieczna. Jak 
bowiem wynika z treści pytania, kwotę 3500 zł przekro-
czyła suma wartości urządzeń placu zabaw. Nie jest w tej 
sytuacji wykluczone, że wartość poszczególnych urządzeń 
placu zabaw nie przekracza 3500 zł. Należy zaś przypo-
mnieć, że w przypadku składników majątku mających ce-
chy środków trwałych, których wartość początkowa nie 
przekracza 3500 zł:
1)  wydatki na ich nabycie mogą być zaliczane do kosztów 

uzyskania przychodów bezpośrednio (na podstawie 
art. 16d ust. 1 updop),
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2)  mogą one zostać zaliczone do środków trwałych oraz 
zamortyzowane jednorazowo (na podstawie art. 16f 
ust. 3 updop),

3)  mogą one zostać zaliczone do środków trwałych oraz 
być amortyzowane na zasadach ogólnych.

Odpowiedź została udzielona z założeniem, że urzą-
dzenia, o których mowa, po zamontowaniu są/będą 
związane z gruntem w sposób trwały (np. przez zakopa-
nie). Gdyby było inaczej, urządzenia te należałoby uznać 
za ruchomości klasyfikowane na gruncie KŚT w grupo-
waniu o symbolu 808, a więc – gdyby były amortyzowane 
na zasadach ogólnych metodą liniową – podlegające 
amortyzacji według rocznej stawki 20% (art. 16i ust. 1 
w zw. z poz. 08 załącznika nr 1 do updop). Odpowiednie 
zastosowanie miałoby w takiej sytuacji postanowienie 
Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Koszalinie z 7 lipca 
2005 r. (sygn. PD-FII/415-18/2005), w którym czyta-
my, że:

(...) środki trwałe stanowiące wyposażenie placu zabaw 
(suchy basen z piłkami, zjeżdżalnie, labirynty, most wiszący, 
magle poziome i pionowe, tory przeszkód, miejsca do skaka-
nia itp.) mieszczą się w grupowaniu KŚT: grupa 8 podgrupa 
80 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” rodzaj 
808 „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozo-
stałe”. (...) zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyza-
cyjnych uwidocznionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 
do cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, dla KŚT grupy 8, tj. „Narzędzia, przyrządy, ruchomo-
ści i wyposażenie”, stawka amortyzacji wynosi 20%.

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 16a ust. 1, art. 16d ust. 1, art. 16f ust. 3 oraz art. 16i 

ust. 1 w zw. z poz. 08 załącznika nr 1 do ustawy z 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy można amortyzować środek trwały 
o wartości niższej niż 3500 zł
Czy można zaliczyć kserokopiarkę o wartości brutto 
2500 zł do środków trwałych i amortyzować? Jeżeli 
tak, jaką zastosować stawkę amortyzacyjną? Czy 
taka amortyzacja będzie kosztem podatkowym roz-
łożonym w czasie?

Tak, mogą Państwo zaliczyć tę kserokopiarkę do środków 
trwałych i ją amortyzować. Amortyzacja ta może zostać do-
konana jednorazowo lub na zasadach ogólnych. Zastosowa-
nie zasad ogólnych oznacza rozłożenie w czasie wydatku na 
nabycie kserokopiarki jako kosztu uzyskania przychodu.

Amortyzacji podlegają między innymi środki trwałe, 
tj. przede wszystkim stanowiące własność lub współwłasność 
podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, 
kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1)  budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własno-

ścią,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wy-
korzystywane przez podatnika na potrzeby związane z pro-
wadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane 
do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
umowy leasingu (art. 16a ust. 1 updop).

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyj-
nych od środków trwałych, których wartość początkowa nie 
przekracza 3500 zł (art. 16d ust. 1 updop). Wydatki ponie-
sione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania 
przychodów w miesiącu oddania ich do używania. W przy-
padku gdy wartość początkowa środka trwałego lub warto-
ści niematerialnej lub prawnej jest równa lub niższa niż 
3500 zł, podatnicy (z zastrzeżeniem wskazanego art. 16d 
ust. 1 updop) mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych:

 ● na zasadach ogólnych lub
 ● jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka 

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w mie-
siącu następnym (art. 16f ust. 3 updop).
Należy zwrócić uwagę, że w przytoczonych przepisach 

ustawodawca używa słowa „może”, a więc pozostawia podat-
nikom wybór co do sposobu postępowania.

Zważywszy, że kserokopiarki klasyfikowane są na gruncie 
KŚT w grupowaniu 803 (obejmującym wyposażenie technicz-
ne dla prac biurowych), a w konsekwencji liniowa stawka 
amortyzacyjna dla kserokopiarek wynosi 20% (art. 16i ust. 1 
w zw. z poz. 08 załącznika nr 1 do updop) – w przedstawionej 
sytuacji mogą Państwo wydatek na nabycie kserokopiarki:
1)  zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bezpośred-

nio (bez zaliczania do środków trwałych) w miesiącu 
oddania jej do używania,

2)  zaliczyć do środków trwałych (przyjmując jako symbol 
KŚT 803) i zamortyzować jednorazowo w miesiącu od-
dania jej do używania albo w miesiącu następnym,

3)  zaliczyć do środków trwałych (przyjmując jako symbol 
KŚT 803) i rozpocząć jej amortyzację na zasadach 
ogólnych (w przypadku przyjęcia metody liniowej 
– według stawki 20%), począwszy od miesiąca nastę-
pującego po miesiącu wprowadzenia kserokopiarki do 
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych (art. 16h ust. 1 pkt 1 updop).

Potwierdzają to organy w udzielanych wyjaśnieniach, 
np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji 
indywidualnej z 23 czerwca 2009 r. (sygn. ILPB3/423- 
-236/09-2/KS). W interpretacji tej czytamy, że w przypad-
ku składników majątkowych, których okres używania bę-
dzie dłuższy niż rok oraz których wartość początkowa nie 
przekracza 3500 zł:
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(...) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 
umożliwia podatnikowi wybór jednego z trzech rozwiązań, 
a mianowicie:
●  może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od takie-

go składnika majątku, a wydatki związane z jego naby-
ciem lub wytworzeniem zaliczyć bezpośrednio do kosztów 
uzyskania przychodów (art. 16d ust. 1 ustawy),

●  może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach 
określonych w art. 16h–16 m ustawy,

●  może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego 
– w miesiącu oddania do używania tego środka trwałe-

go lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesią-
cu następnym (art. 16f ust. 3 ustawy).

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 16a ust. 1, art. 16d ust. 1, art. 16f ust. 3, art. 16h 

ust. 1 pkt 1 oraz art. 16i ust. 1 w zw. z poz. 08 załącznika 
nr 1 do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 
z późn. zm.).

Jak rozliczyć likwidację zestawu komputerowego
Jak prawidłowo ująć w ewidencji wyposażenia likwi-
dację zestawu komputerowego składającego się z kom-
putera i drukarki o łącznej wartości netto 3300 zł, jeżeli 
likwidacji uległ tylko komputer? Drukarka nadal będzie 
wykorzystywana z nowo zakupionym laptopem.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, mimo że likwidacji 
uległ tylko komputer, mamy do czynienia z likwidacją zespołu 
komputerowego. Czytelnik powinien wycofać zespół kompute-
rowy z ewidencji wyposażenia poprzez wpisanie daty oraz 
przyczyny jego likwidacji. W dacie likwidacji zespołu kompute-
rowego Czytelnik powinien wprowadzić do ewidencji wyposa-
żenia drukarkę, jeżeli jej wartość przekraczała w dniu nabycia 
1500 zł. Jeżeli tej wartości nie przekraczała, Czytelnik nie 
wprowadza jej już do ewidencji wyposażenia. Ponieważ dru-
karka będzie używana z drugim komputerem (nowo nabytym 
laptopem), pozwala to traktować ją jako odrębny obiekt in-
wentarzowy. W opisanym przypadku nie ma obowiązku kory-
gowania kosztów związanych z zakupem drukarki. Czytelnik 
powinien natomiast ująć w kosztach zakup nowego kompute-
ra. Jeżeli jego wartość przekracza kwotę 3500 zł, może to zro-
bić wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Drukarka to urządzenie peryferyjne, którego funkcjono-
wanie jest związane z użytkowaniem komputera. Jeżeli 
drukarka współpracuje z wieloma komputerami, to może 
stanowić samodzielny środek trwały. Potwierdzają to sądy 
administracyjne (patrz: wyrok NSA z 19 września 2002 r., 

sygn. akt I SA/Łd 2184/00). Drukarki mogą również wcho-
dzić w skład jednostki klasyfikacyjnej, jaką jest zespół 
komputerowy (rodzaj 491 KŚT). Z tym drugim przypad-
kiem mamy do czynienia w sytuacji opisanej w pytaniu.

Czytelnik wprowadził kupioną drukarkę do ewidencji wy-
posażenia wraz z komputerem, traktując ten zespół kompu-
terowy jako jeden składnik inwentarzowy rodzaju 491 KŚT. 
Obecnie komputer uległ likwidacji, natomiast drukarka bę-
dzie nadal używana przez Czytelnika. Mimo to likwidacji 
ulega zespół komputerowy. W związku z tym Czytelnik po-
winien zdjąć zespół komputerowy z ewidencji wyposażenia 
poprzez wpis w ewidencji daty likwidacji zespołu oraz jej 
przyczyny. W dacie likwidacji zespołu Czytelnik powinien 
do ewidencji wyposażenia wprowadzić drukarkę, jeżeli jej 
wartość przekraczała w momencie nabycia 1500 zł. Jeżeli 
jej wartość nie przekraczała kwoty 1500 zł, nie należy wpro-
wadzać jej już do ewidencji wyposażenia. Drukarka ta nie 
powiększa również wartości początkowej nowego kompute-
ra. Fakt, że będzie ona obecnie używana z drugim kompute-
rem (nowo zakupionym laptopem), pozwala traktować ją 
jako odrębny obiekt inwentarzowy.

Należy podkreślić, że Czytelnik nie ma w opisanym przy-
padku obowiązku korygowania kosztów związanych z zaku-
pem drukarki. W kosztach ujmuje wyłącznie zakup nowego 
komputera (laptopa). Jeżeli wartość nowo nabytego laptopa 
przekracza 3500 zł, Czytelnik rozliczy go w kosztach wyłącz-
nie poprzez odpisy amortyzacyjne.

PRZYKŁAD

Podatnik w styczniu 2011 r. kupił zestaw komputerowy, na który składał się laptop i drukarka. Wartość netto zesta-
wu wyniosła 3300 zł (VAT naliczony podatnik odliczył w deklaracji VAT), z czego: wartość laptopa to 2800 zł, war-
tość drukarki to 500 zł.
Podatnik potraktował ten zestaw jako jeden składnik inwentarzowy (zespół komputerowy rodzaju 491 KŚT). Ujął 
go w styczniu 2011 r. w ewidencji wyposażenia i zaliczył bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów poprzez 
zapis w kolumnie 13 pkpir.
W czerwcu 2013 r. laptop uległ zalaniu i jego naprawa stała się nieopłacalna. Podatnik przeznaczył go  do likwi-
dacji. W miejsce uszkodzonego laptopa kupił nowy o wartości netto 2800 zł (VAT naliczony odliczył w deklaracji 
VAT). W czerwcu 2013 r. podatnik:
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●  wycofał z ewidencji wyposażenia zestaw komputerowy kupiony w styczniu 2011 r.,
●  wprowadził do ewidencji wyposażenia laptop kupiony w czerwcu 2013 r.,
●  ujął jako koszt w kolumnie 13 pkpir zakup nowego laptopa.
Zapis w ewidencji wyposażenia

Lp. Data nabycia 
(wytworzenia)

Numer 
faktury Nazwa wyposażenia Cena 

zakupu
Numer 
w pkpir

Data 
likwidacji

Przyczyna 
likwidacji

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 03.01.2011 FV12/01/11 Zespół komputerowy 3300,00 12/11 6.06.2013 Uszkodze-
nie laptopa

2. 10.06.2013 F 233/2013 Laptop 2800,00 145/13  

Zapis w pkpir

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego Opis zdarzenia gospodarczego

Pozostałe wydatki Razem wydatki 
(12+13)

zł gr zł gr

1 2 3 6 13 14

 Styczeń 2011       

12. 03.01.2011 FV 12/01/11 Kupno zespołu komputerowego 3300 00 3300 00

 Czerwiec 2013       

145. 10.06.2013 F 233/2013 Kupno laptopa 2800 00 2800 00

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI

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

wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.),

 ● § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierp-
nia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 
z późn. zm.).

Uprawnienia głównego księgowego 
dotyczące kontroli wstępnej faktury
Po przeprowadzeniu wstępnej kontroli faktury za 
roboty budowlane główny księgowy zakwestio-
nował zamieszczony na niej opis merytoryczny 
i polecił pracownikowi wydziału inwestycji jego 
uzupełnienie oraz przedłożenie do wglądu wstęp-
nej kalkulacji kosztów, wykonanej jeszcze przed 
zleceniem zadania wykonawcy. Czy główny księ-
gowy ma prawo żądać od tego pracownika bez 
żadnego uzasadnienia, aby uzupełnił opis mery-
toryczny na fakturze i dołączył do niej dodatkowe 
dokumenty, skoro nie jest jego bezpośrednim 
przełożonym?

Tak, w opisanej sytuacji główny księgowy ma prawo:
 ● wymagać od pracownika odpowiedzialnego, zgodnie 

z uregulowaniami wewnętrznymi jednostki, za spraw-
dzenie dokumentu księgowego pod względem meryto-
rycznym, aby ten uzupełnił opis merytoryczny, ale po-
winien wskazać, na czym polega nieprawidłowość 
wykryta przez niego w ramach przeprowadzania kon-
troli wstępnej operacji gospodarczych, a następnie żą-

dać jej usunięcia – art. 54 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp),

 ● zażądać od kierownika wydziału inwestycji złożenia za-
równo w formie ustnej, jak i pisemnej niezbędnych infor-
macji i wyjaśnień potrzebnych do oceny prawidłowości 
operacji gospodarczej i dokumentujących ją dowodów 
księgowych, a także udostępnienia do wglądu dokumen-
tów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyli-
czeń – art. 54 ust. 7 pkt 1 uofp.
Podane przepisy ustalają szczególne procedury pozwa-

lające na to, aby główny księgowy, w ramach nałożonych 
na niego obowiązków dotyczących wykonywania kontroli 
wstępnej, mógł domagać się od pracowników jednostki, 
którzy nie podlegają mu służbowo:

 ● składania wyjaśnień,
 ● dostarczania informacji,
 ● przedkładania dokumentów na ich potwierdzenie.
Jeśli pracownicy ci odmówią dokonania poprawek, 

udzielenia informacji lub wyjaśnień albo przedłożenia do-
kumentów, główny księgowy ma prawo do odmowy pod-
pisania dokumentu księgowego, zawiadamiając o tej od-
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mowie i jej przyczynach kierownika jednostki na piśmie 
(art. 54 ust. 5 uofp).

IZABELA MOTOWILCZUK

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 54 ust. 3–5 i ust. 7 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn, zm.).

Czy odnowienie zobowiązania podlega 
podatkowi od czynności cywilnoprawnych
Spółka A. z siedzibą w Opolu jest winna spółce B. 
z siedzibą we Wrocławiu 100 000 zł wynikające z fak-
tury wystawionej przez spółkę B. za nabyte w 2012 r. 
towary. Z uwagi na kłopoty finansowe zobowiązanie 
względem spółki B. nie zostało przez spółkę A. ure-
gulowane. 30 kwietnia 2013 r. we Wrocławiu kontra-
henci dokonali odnowienia tego zobowiązania. 
W celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania 
(tj. długu za nabyte od spółki B. towary) spółka A. 
zobowiązała się do zwrotu kwoty 100 000 zł z tytułu 
pożyczki. Czy odnowienie zobowiązania podlega po-
datkowi od czynności cywilnoprawnych?

Odnowienie zobowiązania jako takie nie podlega opo-
datkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 
Jednak ponieważ odnowienie następuje przez zawarcie 
jednej z umów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych (tu: pożyczka), to z tytułu 
zawarcia takiej umowy powstanie obowiązek podatkowy 
w podatku od czynności cywilnoprawnych. Szczegóły 
– w uzasadnieniu.

Odnowienie to umowa, na podstawie której dłużnik 
w celu umorzenia zobowiązania zobowiązuje się za zgodą 
wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo 
świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej (art. 506 § 1 
kc). Jej zawarcie oznacza wygaśnięcie dotychczasowego 
zobowiązania. Umowy odnowienia nie zostały wymienio-
ne w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych). Mając na uwadze, że katalog ten 
ma charakter zamknięty, należy uznać, że samo zawarcie 
umowy odnowienia nie podlega opodatkowaniu PCC.

Jednak w sytuacji, w której odnowienie zobowiązania 
następuje przez zawarcie jednej z umów podlegających 
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnopraw-
nych, to z tytułu zawarcia takiej umowy powstanie obo-
wiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnopraw-
nych. Takie stanowisko zajmują także organy podatkowe 
(zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Poznaniu z 12 stycznia 2009 r., sygn. ILPB2/436- 
-106/08-5/MK, czy interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 30 października 2012 r., 
sygn. IBPBII/1/436-263/12/AŻ). Jak stwierdzono w dru-
giej z przywołanych interpretacji, w przypadku odnowienia:

Jeżeli w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania 
dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela do:

 ● spełnienia innego świadczenia – czynność nie podlega po-
datkowi od czynności cywilnoprawnych,

 ● spełnienia tego samego świadczenia, lecz z innej podsta-
wy prawnej (powstaje nowy stosunek zobowiązaniowy) 
i odnowienie będzie dokonane w postaci jednej z umów 
wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych – czynność podlega podatkowi od czyn-
ności cywilnoprawnych.
Z pytania wynika, że wskutek odnowienia spółka A. zobo-

wiązała się do zwrotu długu (100 000 zł) z tytułu pożyczki. 
Wśród czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych są wymienione umowy po-
życzki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku 
– art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PCC. Odnowienie zobo-
wiązania przez zawarcie umowy pożyczki pieniężnej może 
zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cy-
wilnoprawnych. Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której czyn-
ność ta zostałaby wyłączona na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy 
o PCC. Jest to sytuacja, w której jedna ze stron umowy z tytu-
łu dokonania pożyczki byłaby opodatkowana podatkiem od 
towarów i usług lub byłaby z tego podatku zwolniona.

Obowiązek podatkowy w przypadku umów pożyczek 
powstaje z chwilą zawarcia umowy (w omawianym przy-
padku z chwilą odnowienia zobowiązania) i ciąży na po-
życzkobiorcy (w tym przypadku spółce A.). Podstawę opo-
datkowania stanowi kwota pożyczki (w tym przypadku 
byłoby to 100 000 zł), a właściwą stawką jest 2%. W sytu-
acji gdy umowa pożyczki nie jest zawierana w formie aktu 
notarialnego, podatnik (tj. pożyczkobiorca, tu – spółka A.) 
jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, zło-
żyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilno-
prawnych (druk PCC-3) oraz obliczyć i wpłacić podatek 
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatko-
wego. Warto dodać, że możliwe jest tu zastosowanie do 
niewielkiej części kwoty pożyczki (5000 zł) zwolnienia na 
podstawie art. 9 pkt 10 lit. d) ustawy o PCC.

Przepis ten zwalnia od podatku pożyczki udzielane na 
podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż 
osoby zwolnione z PCC w związku z przynależnością do 
określonej grupy podatkowej w podatku od spadków i daro-
wizn. Zwolnienie to ma zastosowanie do łącznej wysokości 
nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu 
i 25 000 zł od wielu podmiotów – w okresach 3 kolejnych lat 
kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 r.

MARCIN SZYMANKIEWICZ

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 1–12 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynno-

ści cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 
z późn. zm.).
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Jaką stawką jest opodatkowany 
montaż rolet i żaluzji zewnętrznych
Nasza firma zajmuje się sprzedażą rolet i żaluzji ze-
wnętrznych oraz ich montażem w obiektach budow-
nictwa mieszkaniowego. Umowa zawarta z klientem 
dotyczy wykonania usługi wraz z materiałami. Czy 
montaż rolet zewnętrznych służy konserwacji budyn-
ku, wobec czego można uznać tę usługę za roboty kon-
serwacyjne podlegające opodatkowaniu stawką 8%? 
Czy ważne jest, że wartość dostarczanych żaluzji i rolet 
przekracza 50% podstawy opodatkowania całej czyn-
ności?

Wykonane usługi nie stanowią roboty konserwacyjnej. 
Podlegają one jednak opodatkowaniu stawką VAT w wyso-
kości 8%, jeżeli są wykonywane w obiektach zaliczonych 
do budownictwa objętego społecznym programem miesz-
kaniowym na podstawie art. 41 ust. 12–12c ustawy o VAT.

Dostawa rolet i żaluzji zewnętrznych wraz z ich montażem 
stanowi świadczenie kompleksowe. Dla klienta, który zamó-
wił rolety lub żaluzje zewnętrzne wraz z ich montażem, 
istotna jest robota budowlana polegająca na zamontowaniu 
tych rolet czy żaluzji, a nie zakup samego towaru, który jest 
jedynie integralnym elementem zleconej usługi budowlanej.

Z tego powodu dla celów VAT opisane działania podatnika 
są traktowane jako jednolita całościowo usługa objęta jedną 
stawką VAT właściwą dla roboty budowlanej (zob. prawo-
mocne orzeczenie WSA w Łodzi z 11 maja 2012 r., sygn. akt 
I SA/Łd 277/12).

Co prawda, rolety i żaluzje zewnętrzne usztywniają kon-
strukcję okna i zabezpieczają budynek przed negatywnym 
wpływem czynników atmosferycznych jak słońce, deszcz, 
mróz, śnieg, wiatr itd., ale ich montaż nie może być uznany 
za roboty konserwacyjne, ponieważ powoduje on przede 
wszystkim wzrost funkcjonalności, użyteczności budynku, 
służąc jedynie w pozostałym zakresie utrzymaniu jego 
sprawności technicznej.

Nie oznacza to jednak, że montaż rolet i żaluzji zewnętrz-
nych wykonany w budynku mieszkalnym, będący robotą bu-
dowlaną, nie może korzystać z preferencyjnej stawki VAT. 

Usługi w zakresie montażu rolet i żaluzji zewnętrznych 
(z wykorzystaniem materiałów własnych lub zakupionych) 
wykonywane w obiektach zaliczanych do budownictwa ob-
jętego społecznym programem mieszkaniowym podlegają 
opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką VAT. Podstawą do 
jej zastosowania jest art. 41 ust. 12–12c ustawy o VAT. 
Na podstawie art. 41 ust. 12 tej ustawy opodatkowaniu 
8% stawką VAT podlega dostawa, budowa, remont, moder-
nizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów bu-
dowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa obję-
tego społecznym programem mieszkaniowym.

W praktyce montaż elementów stolarki otworowej w bu-
downictwie mieszkaniowym następuje najczęściej w ramach 
budowy nowego obiektu budowlanego, prac remontowych 
w obiekcie już istniejącym, podczas których następuje wymia-
na tych elementów, a także prac polegających na moderniza-
cji lub przebudowie istniejących obiektów (lub ich częś ci). 
Jeżeli sprzedawca dokonuje dostawy i montażu ma teriałów 
budowlanych, takich jak rolety i żaluzje zewnętrzne, w ra-
mach usług budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy 
w obiektatch zaliczanych do budownictwa objętego społecz-
nym programem mieszkaniowym, to do opodatkowania ta-
kiej usługi (łącznie materiałów wraz z robocizną) znajduje za-
stosowanie stawka VAT w wysokości 8%. W tym przypadku 
o opodatkowaniu sprzedaży według obniżonej stawki nie 
decyduje udział ceny towarów w ogólnym obrocie z tytułu ich 
montażu, czyli warunek wynikający z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 
rozporządzenia wykonawczego VAT.

ANETA SZWĘCH

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 41 ust. 12–12c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.),

 ● § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych prze-
pisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.).

Jak rozliczyć nieodpłatne świadczenie 
usługi księgowej
Jak mam rozliczyć w VAT nieodpłatne świadczenie 
usługi księgowej na rzecz stowarzyszenia? Jak je 
ewentualnie udokumentować? I jaką stawką opo-
datkować?

Jeżeli nieodpłatne świadczenie usługi księgowej na 
rzecz stowarzyszenia jest świadczeniem na cele związa-
ne z Pani działalnością, nie podlega opodatkowaniu 

VAT. W takim wypadku nie trzeba tej czynności w ża-
den sposób dokumentować dla celów VAT, nie trzeba 
też korygować podatku odliczonego przy dokonywaniu 
zakupów związanych z jej świadczeniem. Jeśli nato-
miast nie ma związku z działalnością gospodarczą, doj-
dzie do podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego 
świadczenia usługi księgowej opodatkowanej według 
stawki 23%. 
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Opodatkowaniu VAT podlegają w szczególności czynno-
ści odpłatne, tj. odpłatne dostawy towarów oraz odpłatnie 
świadczone usługi (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W za-
kresie określonym przepisami art. 7 ust. 2–7 oraz art. 8 
ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają rów-
nież czynności nieodpłatne, tj. nieodpłatne przekazania 
towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług.

Ze wskazanych przepisów wynika, że do podlegającego 
opodatkowaniu VAT nieodpłatnego świadczenia usług do-
chodzi w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług dla 
celów innych niż działalność gospodarcza podatnika 
(art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). A zatem odpowiedź na 
pytanie zależy od tego, czy nieodpłatne świadczenie usługi 
księgowej na rzecz stowarzyszenia następuje dla celów 
działalności gospodarczej podatnika.

Celami działalności gospodarczej są w szczególności 
cele reklamy, promocji i reprezentacji tej działalności. 
Celom tym służyć mogą różne działania, w tym działania, 
z których istotne korzyści uzyskują podmioty, na których 
rzecz nieodpłatne usługi są świadczone. Najlepszym przy-
kładem jest nieodpłatne świadczenie usług prawniczych dla 
dobra publicznego (łac. pro publico bono), które Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 2010 r. (sygn. 
I FSK 326/09) uznał za niepodlegające opodatkowaniu 
świadczenie usług dla celów działalności gospodarczej 
po datnika. Takie też stanowisko reprezentują organy po-
dat kowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2013 r. (sygn. 
ITPP1/443-13/13/AP).

Nieodpłatnie świadczonymi usługami dla dobra publiczne-
go mogą być również usługi księgowe. Potwierdził to Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 2 stycznia 2013 r. (sygn. ILPP2/443-1024/12-3/JK). W in-
terpretacji tej czytamy, że:

Wnioskodawczyni prowadzi biuro rachunkowe, które 
rozpoczęło współpracę z organizacją pożytku publicznego 
– Stowarzyszeniem, które ma pomagać mieszkańcom Gmi-
ny w egzekwowaniu od organów administracji państwowej 
i samorządowej swoich praw obywatelskich zagwarantowa-
nych obowiązującym prawem. (...) Przystąpienie do takiej 
współpracy ze Stowarzyszeniem oprócz wymiaru charyta-
tywnego jest elementem długotrwałej strategii wizerunko-
wej biura rachunkowego uwzględniającej działalność pro 
publico bono jako jedną z istotnych wartości biura rachun-
kowego oraz element kształtowania jego wizerunku wśród 
klientów i potencjalnych klientów. W konsekwencji organ 
podatkowy uznał, że (...) świadczenie nieodpłatne usług 
księgowych przez biuro rachunkowe Wnioskodawczyni 
wpisuje się w cel prowadzonej działalności, w związku z czym 
nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług 
w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy. W konsekwencji, 
w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis 
ustawy, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług.

Zatem jeżeli nieodpłatne świadczenie usługi księgowej 
na rzecz stowarzyszenia stanowi nieodpłatne świadczenie 
usługi dla celów działalności gospodarczej podatnika, nie 
powstają w przedstawionej sytuacji żadne skutki w VAT. 

W szczególności nieodpłatnego świadczenia usługi księgo-
wej nie trzeba w takim przypadku dokumentować dla ce-
lów VAT, nie trzeba też korygować podatku odliczonego 
przy dokonywaniu zakupów związanych z jej świadcze-
niem.

Jeżeli nieodpłatne świadczenie usługi księgowej na 
rzecz stowarzyszenia stanowi nieodpłatne świadczenie 
usługi nie do celów działalności gospodarczej podatnika, 
wystąpią skutki w zakresie VAT. Świadczenie nieodpłatnej 
usługi księgowej będzie wówczas podlegało opodatkowa-
niu VAT według standardowej dla usług księgowych stawki 
23%. Podstawą opodatkowania usługi będzie koszt jej 
świadczenia (art. 29 ust. 12 ustawy o VAT).

W przypadkach podobnych do omawianego budzi wąt-
pliwości, jak podatnicy powinni obliczać koszt świadcze-
nia usług. Nie jest również jasne, czy podatnicy powinni 
uwzględniać wszystkie koszty ponoszone w związku z nie-
odpłatnym świadczeniem usług czy tylko koszty zakupów 
uprawniających do odliczenia podatku naliczonego. W oce-
nie autora prawidłowe jest drugie stanowisko. Wniosek 
taki płynie z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, np. z wyroku Trybunału z 26 września 
1996 r. w sprawie C-230/94 czy wyroku Trybunału 
z 14 września 2006 r. w sprawie C-72/05.

Organy podatkowe są jednak przeciwnego zdania 
(zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 marca 2012 r., sygn. 
ILPP2/443-1662/11-7/MN, czy interpretację indywidual-
ną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 lipca 2012 r., 
sygn. IPTPP1/443-314/12-2/MW).

Zależnie zatem od przyjętego stanowiska, ustalając (sza-
cując) podstawę opodatkowania nieodpłatnego świadcze-
nia usług księgowych, należy w przedstawionej sytuacji 
uwzględnić:

 ● wszelkie koszty poniesione przez podatnika w związku 
z ich świadczeniem (zdanie organów podatkowych) 
albo

 ● tylko te koszty poniesione w związku z ich świadcze-
niem, które uprawniały podatnika do odliczenia podat-
ku naliczonego (zdanie autora).
Świadczenie usług księgowych ma najczęściej charak-

ter usług ciągłych. Zatem zakładamy, że dotyczy to rów-
nież omawianej sytuacji. Nie jest, niestety, jasne – kiedy 
powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego 
świadczenia takich usług. W ocenie autora najbardziej 
racjonalnym rozwiązaniem jest uznawanie, że nieodpłat-
ne świadczenie usług ciągłych staje się wykonane z koń-
cem każdego kolejnego miesiąca (lub kwartału w przy-
padku podatników rozliczających się kwartalnie), 
w którym usługi te były nieodpłatnie wykonywane. Z tą 
też chwilą – jeżeli przyjąć takie stanowisko – powstaje 
obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadcze-
nia podlegającej opodatkowaniu usługi księgowej, o któ-
rej mowa w pytaniu (zgodnie z art. 19 ust. 16 w zw. 
z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT).

Na zakończenie należy podkreślić, że w stanie prawnym 
obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. nie jest konieczne do-
kumentowanie podlegających opodatkowaniu czynności 



Najtrudniejsze problemy księgowe w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik Gazety Prawnej nr 39 (805)  | 3915–21 października 2013

nieodpłatnych (w tym podlegających opodatkowaniu nie-
odpłatnie świadczonych usług) fakturami wewnętrznymi. 
Obecnie wystawianie faktur wewnętrznych jest bowiem 
dobrowolne (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Co więcej, po-
datnicy decydujący się na wystawianie faktur wewnętrz-
nych mogą, lecz nie muszą, odpowiednio stosować przepi-
sy dotyczące „zwykłych” faktur (§ 24 ust. 1 rozporządzenia 
o fakturach).

A zatem podlegające opodatkowaniu nieodpłatne świad-
czenie usługi księgowej na rzecz stowarzyszenia można:

 ● dokumentować fakturami wewnętrznymi, odpowiednio 
stosując przepisy dotyczące „zwykłych” faktur,

 ● dokumentować fakturami wewnętrznymi wystawiany-
mi na innych zasadach,

 ● dokumentować innymi dokumentami niż faktury we-
wnętrzne,

 ● nie dokumentować tych czynności żadnymi dokumen-
tami, jednak tego rozwiązania ze względów profilak-
tycznych się nie zaleca.

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 19 ust. 16 w zw. 

z art. 19 ust. 1, art. 29 ust. 12 oraz art. 106 ust. 7 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

 ● § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 
2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz li-
sty towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, 
poz. 360 z późn. zm.).

Jak dokumentować sprzedaż gazet dla firm
Podatnik prowadzi kiosk z gazetami i sprzedaje pi-
sma, które są prenumerowane przez firmy. Czy powi-
nien wystawiać paragon za każdym razem, zbiorczo 
na koniec miesiąca, czy też powinien wystawiać fak-
turę bez paragonu?

Dostawy gazet dokonywane dla firm podatnik powinien 
dokumentować fakturami bez paragonu.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rol-
ników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję 
obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas re-
jestrujących. Jednym z obowiązków przewidzianych dla 
tych podatników jest drukowanie i wydawanie nabywcom 
paragonów (art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT oraz § 6 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży wymagają-
cej ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, a więc 
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podatni-
cy nie mają obowiązku drukowania i wydawania parago-
nów dokumentujących sprzedaż innym podmiotom, 
w szczególności podmiotom prowadzącym działalność go-
spodarczą (w uproszczeniu – firmom).

Oczywiście mogą to czynić. Przepisy nie wprowadzają 
takiego zakazu. Jednak takie postępowanie jest pozbawio-
ne sensu. Wyjątek dotyczy jedynie paragonów zawierają-
cych NIP nabywcy, a w konsekwencji pełniących funkcję 
tzw. faktur uproszczonych. Z treści pytania nie wynika jed-
nak, aby chodziło o taką sytuację.

A zatem w przedstawionej sytuacji podatnik nie musi 
dokumentować sprzedaży gazet firmom paragonami (ani 
pojedynczymi, ani zbiorczymi wystawianymi na koniec 
miesiąca). Sprzedaż tę podatnik obowiązany jest doku-
mentować fakturami.

Na marginesie trzeba dodać, że faktury dokumentujące 
dostawy gazet należy wystawiać nie wcześniej niż 30. dnia 

przed powstaniem obowiązku podatkowego i nie później 
niż w dniu powstania tego obowiązku (§ 11 ust. 1 i 2 roz-
porządzenia o fakturach w zw. z art. 19 ust. 13 pkt 3 usta-
wy o VAT). Jednocześnie obowiązek podatkowy z tytułu 
dostaw gazet powstaje z chwilą wystawienia faktury lub 
otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy, 
nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania 
gazet. Nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy 
sytuacji, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wy-
dawnictw. W takich przypadkach obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej 
faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 
120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydaw-
nictw (art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT). Takie brzmie-
nie przepisów powoduje, że dopóki podatnik nie otrzyma 
zapłaty za wydane gazety, może czekać z wystawieniem 
faktury nawet 60 dni od dnia ich wydania. Pozwala to 
np. na fakturowanie dostaw gazet dokonanych w danym 
miesiącu zbiorczą fakturą wystawianą na koniec miesią-
ca czy na początku kolejnego miesiąca (obowiązek po-
datkowy powstaje w takich przypadkach w dniu wysta-
wienia faktury).

TOMASZ KRYWAN

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 19 ust. 13 pkt 3, art. 111 ust. 1 oraz art. 111 ust. 3a pkt 1 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

 ● § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 mar-
ca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 363),

 ● § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 mar-
ca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatni-
kom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowa-
nia zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 
nr 68, poz. 360 z późn. zm.).
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Jak udzielać urlopów 
związanych 
z rodzicielstwem

LESZEK JAWORSKI – prawnik, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, 
specjalista w zakresie prawa pracy, wykładowca prawa pracy 

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Stan prawny na 1 października 2013 r. 

Z urlopów związanych z wychowaniem nowo naro-
dzonego dziecka rodzice mogą skorzystać według 
jednego z dwóch przewidzianych trybów. Pierwszy 
polega na złożeniu przez matkę jednego wniosku 
o przyznanie jej wszystkich przysługujących urlopów, 
drugi umożliwia składanie pojedynczych podań od-
dzielnie o każdy z tych urlopów.

Wymiar urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński wyrażany jest w tygodniach, przy 
czym tydzień odpowiada 7 dniom. Jeśli pracownica nie ko-
rzystała z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną 
datą porodu, pierwszy dzień urlopu przypada na dzień po-
rodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewyko-
rzystany przed porodem. Część urlopu macierzyńskiego 
(nie więcej niż 6 tygodni) pracownica może wykorzystać 
przed przewidywaną datą porodu. Jest to jednak jej upraw-
nienie, a nie obowiązek. Jeżeli pracownica podejmie decy-
zję o skorzystaniu z części urlopu przed porodem, to po-
winna złożyć pracodawcy wniosek o rozpoczęcie urlopu 
macierzyńskiego przed datą porodu i przedstawić zaświad-
czenie lekarskie określające przewidywany termin urodze-
nia dziecka. Wniosek ten jest dla pracodawcy wiążący.

Tabela 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie

Wymiar 
urlopu macierzyńskiego

w tygodniach w dniach

jedno dziecko 20 tygodni 140 dni
dwoje dzieci 31 tygodni 217 dni
troje dzieci 33 tygodnie 231 dni
czworo dzieci 35 tygodni 245 dni
pięcioro i więcej dzieci 37 tygodni 259 dni

Przekazanie części urlopu ojcu
Pracownica może zrezygnować z części urlopu macie-

rzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlo-
pu po porodzie. W takim przypadku niewykorzystanej 
części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-
-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. 
Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w spra-
wie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóź-
niej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku 
dołącza zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pra-
cownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające 
termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pra-
cownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, 
przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z częś-
ci urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Przekazanie części urlopu macierzyńskiego 
ojcu dziecka (wymiar 20 tygodni)

KROK 1. Pracownica-matka dziecka korzysta co naj-
mniej z 14 tygodni (98 dni) obowiązkowej części 
urlopu macierzyńskiego.

KROK 2. Matka dziecka rezygnuje z pozostałej częś-
ci urlopu na rzecz ojca (6 tygodni, tj. 42 dni, jeśli 
pracownica nie korzystała z urlopu przed porodem).

KROK 3. Pracownik-ojciec dziecka występuje do swo-
jego pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskie-
go, przypadającego bezpośrednio po terminie rezy-
gnacji z pozostałej części urlopu przez pracownicę.

KROK 4. Wydanie przez pracodawcę zaświadczenia 
potwierdzającego termin rozpoczęcia przez pracow-
nika urlopu macierzyńskiego (patrz: wzór zaświad-
czenia pracodawcy o udzieleniu części urlopu ma-
cierzyńskiego ojcu).
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KROK 5. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny 
wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macie-
rzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpie-
niem do pracy. Do wniosku dołącza zaświadczenie 
pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca, po-
twierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyń-
skiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku 
o udzielenie urlopu

Nie jest możliwe podzielenie i skrócenie urlopu macierzyń-
skiego w przypadku, gdy pracownica nie ma komu przeka-
zać części tego urlopu, np. gdy ojciec dziecka nie jest pra-
cownikiem, ponieważ np. jest bezrobotny, pracuje na 
podstawie umowy cywilnoprawnej albo samodzielnie pro-
wadzi działalność gospodarczą, lub gdy jest matką samot-
nie wychowującą dziecko. W takiej sytuacji pracownica 
musi wykorzystać pełny przysługujący jej wymiar urlopu 
macierzyńskiego. Pracownica ma obowiązek poinformo-
wania pracodawcy o rezygnacji z wychowywania dziecka 
i oddaniu go do domu dziecka lub do adopcji. Wiąże się 
z tym skrócenie wymiaru urlopu macierzyńskiego, a na-
stępnie obowiązek stawienia się do pracy niezwłocznie po 
oddaniu dziecka.

Jeżeli rezygnacja z wychowywania i oddanie dziecka na-
stąpiło w okresie pierwszych 8 tygodni urlopu po porodzie, 
pracownica musi przystąpić do pracy z upływem tego okre-
su, czyli po 8 tygodniach. Jeżeli natomiast doszło do tego 
później, tj. po 8. tygodniu urlopu po porodzie, obowiązek 
powrotu musi nastąpić niezwłocznie z chwilą oddania 
dziecka. Niewykonanie powyższych obowiązków to ciężkie 
naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, 
co jest podstawą zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia.

 Dwa tryby wnioskowania o urlopy

Wykorzystanie kolejnych płatnych urlopów związanych 
z urodzeniem dziecka jest możliwe na 2 sposoby:

 ● złożenie (najpóźniej 14 dni po porodzie) przez pracow-
nicę jednego wniosku o roczny urlop, tj. o udzielenie 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpo-
średnio po nim – urlopu rodzicielskiego w pełnym wy-
miarze (dalej zwany „tryb 1”) albo

 ● złożenie (co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każde-
go kolejnego urlopu) osobnych wniosków o kolejne urlo-
py, tj. o dodatkowy urlop macierzyński, a potem o urlop 
rodzicielski (dalej zwany „tryb 2”).
Złożenie jednego wniosku o udzielenie pełnego okresu 

urlopów związanych z urodzeniem dziecka nie oznacza, 
że pracownica nie może zrezygnować z korzystania z do-
datkowego urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) 
w całości lub w części i wrócić do pracy (art. 1792 i 1793 
k.p.). W takiej sytuacji pozostałe niewykorzystane urlopy 
(dodatkowy macierzyński lub rodzicielski) może przejąć 
pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Pracownik może 
skorzystać z takich uprawnień, ale nie ma takiego obo-
wiązku. Warunkiem skutecznej rezygnacji z całości lub 
części dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego jest złożenie do pracodawcy przez pra-
cownicę pisemnego wniosku w sprawie zrezygnowania 
z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
(lub urlopu rodzicielskiego). Musi być on złożony w ter-
minie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do 
pracy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek 
pracownicy.

W tym przypadku pracownik-ojciec wychowujący dziec-
ko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w ter-
minie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 
korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo 
z części takiego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego 
dziecko. Identyczne zasady obowiązują w razie rezygnacji 
z części lub całości urlopu rodzicielskiego. Pracownik-oj-
ciec wychowujący dziecko, który przejął część lub całość 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego 
po rezygnacji pracownicy z korzystania z tych urlopów, też 
jest uprawniony do rezygnacji z części tych urlopów. Wów-
czas z pozostałej części urlopu może skorzystać zatrudnio-

Wzór zaświadczenia pracodawcy o udzieleniu części urlopu macierzyńskiego ojcu

............................................
(miejscowość, data)

............................................
(oznaczenie pracodawcy)

Pan ......................................

ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że Panu ...................................................., zgodnie z jego wnioskiem z dnia ......................, 
udzielono części urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała matka dziecka. Urlopu udzielono w wymiarze ............. 
tygodni, tj. od dnia .......................... do dnia ..............................

..................................
(podpis pracodawcy)
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na pracownica-matka dziecka. Jest to uprawnienie pra-
cownicy, z którego nie musi ona korzystać.

PRZYKŁAD

Pracownica złożyła wniosek o udzielenie wszystkich 
urlopów związanych z urodzeniem dziecka. 28 sierp-
nia kończy jej się urlop macierzyński, po którym ma 
zamiar wrócić do pracy. 12 sierpnia złożyła praco-
dawcy wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania 
z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości. 
Tego samego dnia pracownik-ojciec dziecka złożył 
pracodawcy wniosek o udzielenie mu dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego w całości. Załóżmy, że po 
wykorzystaniu 3 tygodni będzie chciał zrezygnować 
z dalszej części urlopu. A zatem będzie musiał złożyć 
pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji 
z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
przystąpieniem do pracy. Dalszą część urlopu 
(tzn. 3 tygodnie) może wykorzystać pracownica. Wa-
runkiem skorzystania z tego uprawnienia jest złoże-
nie przez nią wniosku do pracodawcy w terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Przy złożeniu jednego wniosku przez cały okres korzy-
stania z urlopów przysługuje zasiłek macierzyński w wyso-
kości 80%. Natomiast w przypadku składania kolejnych 
wniosków w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego 
(podstawowego i dodatkowego) przysługuje zasiłek w wy-
sokości 100%, a w okresie korzystania z urlopu rodziciel-
skiego – 60% podstawy wymiaru.

Udzielanie dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego

Po urlopie macierzyńskim przysługuje prawo do dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego. Jest to urlop fakultatyw-
ny i skorzystanie z niego zależy od woli rodziców dziecka. 
Mogą oni bowiem z niego skorzystać na równych zasadach. 
Takie rozwiązanie obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.

Tabela 2. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie:

Wymiar przysługującego 
dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego

jedno dziecko do 6 tygodni

dwoje lub więcej dzieci do 8 tygodni

Rodzice będący pracownikami mogą swobodnie zdecy-
dować, czy wykorzystają dodatkowy urlop macierzyński 
w całości lub w części. Możliwe jest też podzielenie się tym 
urlopem między rodzicami dziecka.

Warunki podziału 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Przy podziale dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
między rodzicami należy zachować następujące wa-
runki:

 ●  przekazanie części urlopu może nastąpić tylko je-
den raz,

 ●  rozpoczęcie korzystania z części urlopu przez ro-
dzica przejmującego część urlopu musi nastąpić 
bezpośrednio (bez dnia przerwy) po zakończeniu 
korzystania z urlopu przez rodzica rezygnującego 
z części urlopu,

 ●  data przekazania urlopu musi uwzględniać to, że 
wymiar części urlopu określa się w formie wielo-
krotności tygodnia (7 dni), czyli np. jedno z rodzi-
ców rezygnuje z urlopu po wykorzystaniu 4 peł-
nych tygodni (28 dni), a drugie z rodziców 
rozpoczyna korzystanie z części urlopu od pierw-
szego dnia 5. tygodnia (od 29. dnia),

 ●  podział 6 tygodni urlopu może następować w pro-
porcji: 1 tydzień wykorzystany przez jedno z rodzi-
ców, 5 tygodni przez drugie z rodziców albo 3 tygo-
dnie przez jedno, 3 tygodnie przez drugie z rodziców.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazo-
wo albo w 2 częściach, bezpośrednio po zakończeniu obliga-
toryjnego urlopu macierzyńskiego. Dopuszczalne jest po-
dzielenie tego dodatkowego urlopu najwyżej na 2 części 
i następnie po wykorzystaniu pierwszej części podjęcie de-
cyzji, czy chce się urlop wydłużyć o pozostałą niewykorzy-
staną część, czy też przystąpić do pracy. W przypadku gdy 
pracownik zdecyduje się na podział urlopu na części, to wy-
korzystanie drugiej części urlopu musi nastąpić bezpośred-
nio po zakończeniu pierwszej, tj. bez żadnego dnia przerwy. 

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany jest w wymia-
rze tygodnia lub jego wielokrotności. Tydzień urlopu ozna-
cza 7 dni kalendarzowych. Dodatkowy urlop nie może za-
tem obejmować krótszego okresu niż tydzień, tzn. nie 
może być udzielony np. na kilka dni. W trybie 2 (czyli przy 
korzystaniu z urlopów na kolejno składane wnioski) dodat-
kowy urlop udzielany jest na wniosek pracownika. Wnio-
sek wymaga zachowania formy pisemnej. Składa się go do 
pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed roz-
poczęciem korzystania z tego urlopu. Wniosek jest dla pra-
codawcy wiążący. Musi go więc uwzględnić. W przypadku 
gdy pracownik złoży wniosek bez zachowania wymagane-
go terminu, pracodawca nie będzie związany takim wnio-
skiem. Udzielenie urlopu będzie uzależnione od decyzji 
pracodawcy. Nie ma przeszkód, aby wniosek był złożony 
wcześniej, np. na 4 tygodnie przed rozpoczęciem korzysta-
nia z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jeśli pracownik zdecyduje się na podzielenie dodatkowe-
go urlopu oraz skorzystanie z jego drugiej części, to powi-
nien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek (14 dni przed 
zakończeniem pierwszej części dodatkowego urlopu), tak 
aby rozpocząć korzystanie z drugiej części urlopu następ-
nego dnia po zakończeniu pierwszej.
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Przykładowy podział między 
rodzicami dodatkowego urlopu
(bezpośrednio po wykorzystaniu 

urlopu macierzyńskiego)
KROK 1. Załóżmy, że pracownica 1 lipca urodziła 
dziecko, a 5 lipca złożyła do pracodawcy wniosek 
o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyń-
skim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w peł-
nym wymiarze (6 tygodni), a bezpośrednio po takim 
urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 
(26 tygodni).
KROK 2. Na urlopie macierzyńskim będzie przeby-
wać do 11 listopada, ponieważ przed porodem prze-
bywała tydzień na tym urlopie.
KROK 3. Załóżmy, że po wykorzystaniu 3 tygodni 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego rezygnuje 
z korzystania z pozostałej części. W terminie nie 
krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy, 
tj. przed 2 grudnia, będzie musiała złożyć wniosek 
w sprawie rezygnacji z korzystania z drugiej części 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego.
KROK 4. Pracownik w terminie nie krótszym niż 14 
dni przed rozpoczęciem korzystania z drugiej części 
takiego urlopu (tj. 3 grudnia) musi złożyć wniosek 
do pracodawcy o jego udzielenie.

 

Przykładowy podział między rodzicami 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego

(na wniosek złożony w trakcie
 urlopu macierzyńskiego)

KROK 1. Załóżmy, że urlop macierzyński pracownicy 
kończy się 30 września.
KROK 2. Najpóźniej 17 września (może być wcze-
śniej) pracownica składa pisemny wniosek do pra-
codawcy o 3 tygodnie dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego (od 1 października do 22 października).
KROK 3. Pracownik postanawia skorzystać z drugiej 
części dodatkowego urlopu w pozostałym wymia-
rze, czyli 3 tygodnie, który się zacznie 23 paździer-
nika, a zakończy 12 listopada.
KROK 4. Pracownik najpóźniej 10 października musi 
złożyć u pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie 
mu drugiej części dodatkowego urlopu. We wniosku 
ma wskazać termin rozpoczęcia urlopu, tj. 23 paź-
dziernika oraz okres wykorzystanego urlopu przez 
matkę-pracownicę dziecka (od 1 października do 
22 października).

Urlop rodzicielski
Z urlopu rodzicielskiego na równych prawach mogą korzy-

stać oboje zatrudnieni rodzice. Mogą oni wybrać, które z nich 
będzie korzystać z całego lub części urlopu. Dopuszczalne jest 
również korzystanie z urlopu rodzicielskiego jednocześnie 

przez oboje zatrudnionych rodziców dziecka. W takim przy-
padku wymiar urlopu liczony jest łącznie dla obojga rodzi-
ców, a więc maksymalny okres korzystania z urlopu rodziciel-
skiego przez oboje rodziców wynosi 13 tygodni. Wymiar 
urlopu rodzicielskiego jest jednolity dla wszystkich uprawnio-
nych i wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzo-
nych przy jednym porodzie. Urlop rodzicielski jest przedłuże-
niem płatnego urlopu macierzyńskiego (podstawowego 
i dodatkowego). Skorzystanie z niego jest możliwe wyłącznie 
bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten jest udzielany jedno-
razowo albo nie więcej niż w 3 częściach, z których żadna nie 
może być krótsza niż 8 tygodni.

Zasady dzielenia się urlopem rodzicielskim

Rodzice dziecka – dzieląc się między sobą urlopem ro-
dzicielskim – muszą przestrzegać następujących zasad:

 ● przekazanie części urlopu może nastąpić 2-krot-
nie, np. pracownica po wykorzystaniu pierwszej 
części urlopu może powrócić do pracy i przekazać 
część urlopu pracownikowi-ojcu, a ten po wyko-
rzystaniu drugiej części może przekazać pracow-
nicy korzystanie z trzeciej części urlopu,

 ● rozpoczęcie korzystania z części urlopu przez ro-
dzica przejmującego musi nastąpić bezpośrednio 
po zakończeniu korzystania z urlopu przez rodzi-
ca rezygnującego z części urlopu,

 ● wymiar części urlopu nie może być mniejszy niż 
8 tygodni (nie można zatem zrezygnować z urlo-
pu rodzicielskiego po wykorzystaniu np. 4 tygo-
dni, a resztę przekazać drugiemu z rodziców),

 ● podział 26 tygodni urlopu może następować w pro-
porcji (np.: 8 tygodni wykorzystanych przez jedno 
z rodziców, 18 tygodni przez drugie z rodziców 
albo 13 tygodni przez jedno i 13 tygodni przez dru-
gie z rodziców).

Wniosek o urlop rodzicielski (w trybie 2, czyli w trakcie 
trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego) pracownik 
powinien złożyć w terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
zakończeniem pełnego wymiaru dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego, tak aby urlop ten został rozpoczęty bez dnia 
przerwy po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Nie jest 
bowiem dopuszczalne udzielenie urlopu rodzicielskiego po 
pewnym czasie (np. po 2 tygodniach) od zakończenia do-
datkowego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest zobo-
wiązany uwzględnić wniosek pracownika złożony bezpo-
średnio po dodatkowym urlopie macierzyńskim.

W treści wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego pra-
cownik powinien wskazać termin zakończenia dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego). W przypadku zamiaru wykorzysty-
wania urlopu rodzicielskiego w częściach pracownik wnio-
skujący o kolejną część takiego urlopu ma obowiązek wskazać 
termin zakończenia poprzedniej części urlopu oraz okres do-
tychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wnio-
sek dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku za-
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miaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku 
przez drugie z rodziców dziecka, albo o okresie, w którym 
drugie z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu 
w czasie objętym wnioskiem. Oświadczenie to ma na celu za-
pobieżenie wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego w wymia-
rze przekraczającym 26 tygodni (patrz: wzór wniosku 
o udzielenie drugiej części urlopu rodzicielskiego).

Uprawnienia rodziców adopcyjnych

Urlopy związane z rodzicielstwem przysługują nie tylko 
rodzicom biologicznym, ale i pracownikom (kobietom 
i mężczyznom) przysposabiającym dzieci. Są to takie same 
urlopy, z jakich korzystają rodzice biologiczni w związku 
z macierzyństwem. W trakcie urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego (obowiązkowego i dodatkowego) pra-
cownik korzysta z takich samych uprawnień, jak w przy-
padku urlopu macierzyńskiego (obowiązkowego i dodat-
kowego). Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 
przysługuje pracownikowi w 2 przypadkach. Pierwszy do-
tyczy pracownika, który łącznie spełnił 2 warunki:

 ● przyjął dziecko na wychowanie i
 ● wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Tabela 3. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Liczba dzieci jednorazowo 
przyjętych na wychowanie

Wymiar urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego

jedno dziecko 20 tygodni

dwoje dzieci 31 tygodni

troje dzieci 33 tygodnie

czworo dzieci 35 tygodni

pięcioro i więcej dzieci 37 tygodni

Pracownik może złożyć pisemny wniosek o udzielnie mu 
dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-

go (bezpośrednio po jego zwykłej części). Wniosek taki na-
leży złożyć nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na 
wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnio-
skiem o wszczęcie postępowania w sprawie o przysposo-
bienie lub po przyjęciu podopiecznego na wychowanie 
jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej za-
wodowej). Pracodawca musi uwzględnić takie podanie.

Tabela 4. Wymiar dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego

 Adopcja
Wymiar dodatkowego 
urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego

pojedyncza do 6 tygodni

dwoje lub większa liczba 
dzieci

do 8 tygodni

dziecka w wieku do 7. roku 
życia lub do 10. roku życia, 
gdy podjęto decyzję o odro-
czeniu obowiązku szkolnego

do 3 tygodni   

Poza wymienionymi urlopami rodzicom adopcyjnym 
przysługuje również urlop rodzicielski w wymiarze 26 ty-
godni. Udziela się go na identycznych zasadach, jakie obo-
wiązują rodziców biologicznych.

Urlop ojcowski

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu 
ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

 ● ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
 ● upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się posta-

nowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż 
do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypad-
ku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 
przez nie 10. roku życia.

Wzór wniosku o udzielenie drugiej części urlopu rodzicielskiego

 ............................................... ...............................................
 (imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)
 ............................................... ...............................................
 (adres zamieszkania) (oznaczenie pracodawcy)

WNIOSEK
Na podstawie art. 1811a § l Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi drugiej części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 
............. tygodni w okresie od .................. do................. .
Jednocześnie informuję, że matka dziecka dnia .................. zakończy korzystanie z pierwszej części urlopu rodziciel-
skiego udzielonego w dniach od .................. do ..................
Do wniosku załączam oświadczenie drugiego rodzica, którym jest ....................................................... stwierdzające,
 (imię i nazwisko)
że nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie.

  .........................................
  (podpis pracownika)

Załącznik: Oświadczenie drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie.
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WESZŁY W ŻYCIE
19 września 2013 r.
PALIWA
Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z 20 sierpnia 2013 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesy-
łowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produk-
tów naftowych i ich usytuowanie

Nowelizacja rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 243, 
poz. 2063 z późn. zm.) została wydana 
na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 
z późn. zm.). W wyniku nowelizacji do-
puszczono utworzenie stanowisk prze-
znaczonych do samodzielnego tanko-
wania gazem płynnym pojazdów 
samochodowych na samodzielnych sta-
cjach gazu płynnego oraz stacjach pa-
liw płynnych, na których dokonuje się 
dystrybucji gazu płynnego. Stanowiska 
przeznaczone do samodzielnego tan-
kowania gazem płynnym należy wypo-
sażyć w oznaczenia o przeznaczeniu 
danego stanowiska do tego celu oraz 
czytelne instrukcje obsługi samodziel-
nego tankowania gazu płynnego w po-
staci piktogramów i tekstu.

Na stanowiskach do samodzielnego 
tankowania gazem płynnym pojazdów 
samochodowych na stacjach paliw 
płynnych oraz samodzielnych stacjach 
gazu płynnego odmierzacze gazu płyn-
nego należy wyposażyć w wyłącznik 
tankowania sterujący otwarciem i za-
mknięciem zaworu samoodcinającego 
zabezpieczającego przed awaryjnym 
wypływem gazu płynnego. Ponadto 
konstrukcja dyszy wlewowej (pistole-
tu) powinna uniemożliwiać:
a)  otwarcie zaworu w dyszy wlewowej 

(pistolecie), w przypadku niepra-

widłowego zablokowania i uszczel-
nienia jej na połączeniu z zespołem 
napełniania pojazdów samocho-
dowych,

b)  wypływ gazu płynnego do powietrza 
atmosferycznego podczas od łączania 
dyszy wlewowej (pistole tu) od po-
jazdów samochodowych, w ilości 
przekraczającej 1 cm3.

Stanowiska do samodzielnego tanko-
wania gazem płynnym pojazdów samo-
chodowych należy wyposażyć w system 
alarmowy, wytwarzający sygnał dźwię-
kowy, umożliwiający użytkownikowi 
poinformowanie personelu stacji o za-
istnieniu sytuacji alarmowej. Personel 
stacji paliw płynnych oraz samodziel-
nych stacji gazu płynnego powinien 
mieć możliwość stałej obserwacji stano-
wisk do samodzielnego tankowania ga-
zem płynnym pojazdów samochodo-
wych.

Ponadto pomiędzy rurociągami tech-
nologicznymi zasilającymi odmierzacze 
gazu płynnego a tymi odmierzaczami, na 
stanowiskach do samodzielnego tanko-
wania gazem płynnym pojazdów samo-
chodowych na stacjach paliw płynnych 
oraz samodzielnych stacjach gazu płyn-
nego, powinny być zainstalowane auto-
matycznie działające zawory odcinające 
przepływ gazu. Zawory odcinające po-
winny być ściśle powiązane z pracą od-
mierzaczy gazu płynnego w taki sposób, 
żeby w przypadku, gdy odmierzacze gazu 
płynnego zostają włączone – zawory od-
cinające otwierały się, a jeżeli odmierza-
cze zostają wyłączone – zawory odcinają-
ce zamykały się.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1018

20 września 2013 r.
PODATEK AKCYZOWY
Ustawa z 12 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym

Celem nowelizacji ustawy z 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) 
jest ułatwienie obrotu wyrobami węglo-
wymi między podmiotami pośredniczą-
cymi w obrocie. Jedna ze zmian doty-
czy przedmiotu opodatkowania akcyzą. 

Opodatkowanie wyrobów węglowych 
następuje na ostatnim etapie obrotu 
nimi. Ustawodawca zrezygnował z opo-
datkowania czynności na wcześniej-
szym etapie przez podmioty uczestni-
czące w obrocie, które nie są nabywcami 
finalnymi. Zrezygnowano też z opodat-
kowania eksportu i dostawy wewnątrz-
wspólnotowej wyrobów węglowych. 

W przypadku wyrobów węglowych 
przedmiotem opodatkowania akcyzą 
jest: 
–  sprzedaż wyrobów węglowych na te-

rytorium kraju nabywcy finalnemu; 
–  nabycie wewnątrzwspólnotowe lub 

import wyrobów węglowych przez 
nabywcę finalnego; 

–  użycie wyrobów węglowych przez 
pośredniczący podmiot węglowy; 

–  użycie na terytorium kraju wyrobów 
węglowych przez finalnego nabywcę 
węglowego: 
a)  nabytych w ramach zwolnienia, 

o którym mowa w art. 31a ust. 1 
ustawy o podatku akcyzowym, do 
celów innych niż wskazane 
w art. 31a ust. 2 ustawy (za takie 
użycie należy również uznawać 
naruszenie warunków zwolnie-
nia, o których mowa w art. 31a 
ust. 3, a także sprzedaż, eksport 
lub dostawę wewnątrzwspólnoto-
wą tych wyrobów przez finalnego 
nabywcę węglowego zamiast uży-
cia ich do celów, o których mowa 
w art. 31a ust. 1), 

b)  uzyskanych w sposób inny niż 
w drodze nabycia, 

c)  jeżeli nie można ustalić podmio-
tu, który dokonał sprzedaży wy-
robów węglowych finalnemu na-
bywcy węglowemu, a w wyniku 
kontroli podatkowej, postępowa-
nia kontrolnego albo postępowa-
nia podatkowego nie ustalono, 
że podatek został zapłacony 
w należnej wysokości;

–  użycie lub sprzedaż wyrobów węglo-
wych uzyskanych w drodze czynu 
zabronionego pod groźbą kary;

–  powstanie ubytków wyrobów węglo-
wych. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 939

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 1 PAŹDZIERNIKA 2013 R. 

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

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

Maksymalnie 600% przeciętnego wynagrodzenia

Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Refundacja składek na ubezpieczenia społecz-
ne w związku z zatrudnieniem skierowanego 
bezrobotnego

Wymagania: 
–  pracodawca zatrudniał skierowanego bezro-

botnego w pełnym wymiarze czasu pracy, 
przez co najmniej 12 miesięcy oraz 

–  po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skiero-
wany bezrobotny jest nadal zatrudniony

Maksymalnie 300% minimalnego wynagro-
dzenia

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

Okres dokonywania refundacji

do 12 miesięcy do 18 miesięcy

Maksymalnie kwota zasiłku dla bezrobotnych obowiązująca w ostatnim 
dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społecz-
ne* od refundowanego wynagrodzenia

Maksymalnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na 
ubezpieczenia społeczne* od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje 
koszty poniesione za co drugi miesiąc

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

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

Okres zatrudnienia bezrobotnych

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

Maksymalnie kwota ustalona jako iloczyn liczby 
zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętne-
go wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim 
dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesią-
ca i składek na ubezpieczenia społeczne* od 
refundowanego wynagrodzenia

Maksymalnie kwota przeciętnego wynagrodze-
nia i składek na ubezpieczenia społeczne* od 
refundowanego wynagrodzenia za każdego 
bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje kosz-
ty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia

Maksymalnie kwota ustalona jako iloczyn liczby 
zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimal-
nego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 
w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozlicza-
nego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpie-
czenia społeczne* od refundowanego wynagro-
dzenia

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

Kwoty niezbędne do obliczenia świadczeń

Okres obowiązywania
Przeciętne 

wynagrodzenie
Minimalne 

wynagrodzenie
Zasiłek dla bezrobotnych

1.09.2013 – 30.11.2013 3612,51 zł 1600,00 zł
w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 823,60 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 646,70 zł

1.06.2013 – 31.08.2013 3740,05 zł 1600,00 zł
w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 823,60 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 646,70 zł

1.03.2013 – 31.05.2013 3690,30 zł 1600,00 zł
w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 794,20 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 623,60 zł

1.01.2013 – 28.02.2013 3510,22 zł 1600,00 zł
w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku 794,20 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 623,60 zł

Podstawa prawna:

● ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).
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✔ ODSETKI Z TYTUŁU NIEPRZEKAZANIA W TERMINIE SKŁADEK DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO W 2013 R.

Okres obowiązywania Wysokość odsetek Podstawa prawna

Od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 4,51% M.P. z 2013 r., poz. 746

Od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 4,51% M.P. z 2013 r., poz. 546

Od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. 4,51% M.P. z 2013 r., poz. 174

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. 4,51% M.P. z 2012 r., poz. 1022

✔ WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE CEN NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBÓW NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA 
I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZBYWANYCH W TRYBIE PRZETARGOWYM, A TAKŻE WADIÓW, POSTĄPIEŃ I OGŁO-
SZEŃ PRASOWYCH

Etap postępowania przetargowego Ceny, wskaźniki, warunki i ograniczenia

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona do pierwszego przetargu Nie niższa od wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczoznawcę

Cena wywoławcza nieruchomości do drugiego przetargu Nie niższa niż 50% wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczo-
znawcę

Cena wywoławcza nieruchomości dla celów przeprowadzenia rokowań 
po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym

Nie niższa niż 40% wartości nieruchomości oszacowanej przez rzeczo-
znawcę

Ceny nieruchomości lub ich części wpisanych do rejestru zabytków Obligatoryjnie obniża się o 50%. Właściwy organ może za zgodą odpo-
wiednio wojewody, rady lub sejmiku podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę

W cenie wywoławczej nieruchomości gruntowej oddawanej w użytkowa-
nie wieczyste wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej obiektów, wy-
odrębnia się cenę gruntu, budynków i lokali, które mają być przedmiotem 
odrębnej własności i określa proporcje zachodzące między nimi

Ustalenia cen gruntu, budynków i lokali w cenie nieruchomości uzyska-
nej w przetargu dokonuje się przy zastosowaniu proporcji zachodzących 
między nimi w cenie wywoławczej

Wadium przetargowe Nie niższe niż 5% i nie wyższe niż 20% ceny wywoławczej

Zaliczka na zabezpieczenie pokrycia kosztów rokowań Nie niższa niż 5% i nie wyższa niż 20% ceny wywoławczej

Minimalne postąpienie O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie 
może ono być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych

Obowiązek publikacji ogłoszeń o przetargach w prasie Dla nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowar-
tość 10 000 euro* – ogłoszenie zamieszcza się w prasie o zasięgu obej-
mującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana 
nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu

Dla nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 
100 000 euro* – ogłoszenie zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed 
wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. Dla 
nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 
10 000 000 euro*, ogłoszenie zamieszcza się co najmniej dwukrotnie

Cena sprzedaży Cena osiągnięta w przetargu lub wynegocjowana w czasie rokowań

*  Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż na 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, 
według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w tym dniu.

Podstawa prawna:
● ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
● rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

✔ UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH WRAZ Z ODSETKAMI

Organy/osoby kompetentne w zakresie udzielania 
ulg w postaci umarzania, odraczania terminów 

lub rozkładania na raty
Warunki

1 2

Należności budżetu państwa

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa Należności wynikające ze stosunków prawnych należących do jego właściwości

Kierownik państwowej jednostki budżetowej Należności przypadające tej jednostce budżetowej, nienależące do kompetencji ministra właści-
wego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 40 000 zł

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego Należności powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przypadające tej jednostce bud-
żetowej, nienależące do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli war-
tość należności głównej nie przekracza 40 000 zł
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1 2

Dysponent państwowego funduszu celowego Należności funduszu bez ograniczeń kwotowych

Dysponent części budżetowej Pozostałe należności nieprzypisane do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
kierowników państwowych jednostek budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych

Należności jednostki samorządu terytorialnego

Organy/osoby wskazane w uchwale organu sta-
nowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Zasady, sposób i tryb określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu teryto-
rialnego

Podstawa prawna:
● ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

✔ OPŁATY Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI I BONIFIKATY OD OPŁAT
Za oddanie nieruchomości w trwały zarząd pobierane są opłaty roczne ustalane według stawek procentowych od ceny nieruchomości ustalonej w wy-
sokości nie niższej niż jej wartość. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu mogą być obniżane na warunkach określonych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami.

Przeznaczenie nieruchomości Stawka opłaty i warunki udzielania bonifikat

Oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpoża-
rowej

0,1% ceny

Na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów 
publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, 
naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na 
siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 
oraz w art. 60a ust. 1

0,3% ceny

Za pozostałe nieruchomości 1% ceny

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu od nieruchomości lub ich części wpisanych 
do rejestru zabytków podlegają obligatoryjnemu obniżeniu.

Bonifikata ustawowa wynosi 50%. Właściwy organ może, za 
zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, pod-
wyższyć lub obniżyć tę bonifikatę.

Obniżeniu mogą podlegać także opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości od-
danych:
1)  na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz in-

nych celów publicznych,
2)  jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuń-

czą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wycho-
wawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobko-
wą,

3)  na siedziby organów administracji publicznej i sądów niewymienionych w art. 60 
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz prokuratur,

4)  na siedziby aresztów śledczych, zakładów karnych i zakładów dla nieletnich.

Bonifikat udziela właściwy organ, za zgodą odpowiednio wo-
jewody albo rady lub sejmiku.

Uwaga! W przypadku zbiegu praw do ww. bonifikat stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla jednostki.

Podstawa prawna:
● ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

✔ DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek 
do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 
20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za 
pracę obowiązującego w danym roku.
Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesią-
cach 2013 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy
Wysokość dodatku 

za 1h pracy 
w porze nocnej

1 2 3

Styczeń 1600/176 × 20% 1,82 zł
Luty 1600/160 × 20% 2,00 zł
Marzec 1600/168 × 20% 1,90 zł
Kwiecień 1600/168 × 20% 1,90 zł
Maj 1600/160 × 20% 2,00 zł
Czerwiec 1600/160 × 20% 2,00 zł
Lipiec 1600/184 × 20% 1,74 zł

1 2 3

Sierpień 1600/168 × 20% 1,90 zł
Wrzesień 1600/168 × 20% 1,90 zł
Październik 1600/184 × 20% 1,74 zł
Listopad 1600/152 × 20% 2,11 zł
Grudzień 1600/160 × 20% 2,00 zł

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

Podstawa prawna:
● ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę Poradnik Gazety Prawnej:

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

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



Akademia VAT
Przygotuj się na zmiany w VAT 

1.

2.

3.

4.

Zapraszamy na Akademię VAT – cykl 4 warsztatów:

T E M AT

Obowiązek podatkowy

T E R M I N
21 listopada 2013 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

T E M AT

Faktury VAT

T E R M I N
13 grudnia 2013 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

T E M AT

Odliczenia podatku naliczonego

T E R M I N
17 stycznia 2014 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

T E M AT

Podstawa opodatkowania i korekta

T E R M I N
14 lutego 2014 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl



Czytaj porady 

Sprawdzaj zmiany w przepisach

Oglądaj wideo-szkolenia

Słuchaj audycji ekspertów

Dzwoń do Teleporadni

w sieci
Naj!epsze 

praktyki

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 32 99, e-mail: doradca@inforlex.pl
BEZPŁATNA PREZENTACJA: www.inforlex.pl/prezentacja


