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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 17

Już 6 maja 2014 r. przeczytasz o amortyzacji
Odpisy amortyzacyjne 
przy posiadaniu

Uprawnionym do dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych nie bę-
dzie posiadacz zależny, ponieważ 
nie jest on właścicielem ani współ-
właścicielem rzeczy. Problem doko-
nywania odpisów amortyzacyjnych 
przez posiadacza samoistnego może 
zaistnieć na przykład w razie zawar-
cia umowy sprzedaży, która okaże 
się nieważna (np. pozorna czynność 
prawna, sprzedaż nieruchomości 
bez zachowania formy aktu nota-
rialnego, czynność prawna dokona-
na przez osobę niemającą zdolności 
do czynności prawnych itp.). Posia-
dacz samoistny nie jest uprawniony 
do dokonywania odpisów amor-
tyzacyjnych, gdyż dopuszczenie 
możliwości dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych przez posiada-
cza powodowałoby, że ten sam śro-
dek trwały mógłby być dwukrotnie 
amortyzowany, raz przez posiada-
cza i raz przez właściciela.

Okres amortyzacji

Ustawa o rachunkowości wska-
zuje (art. 32 ust. 1), że odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzenio-
wych od środka trwałego dokonuje 
się przez systematyczne, planowe 

rozłożenie jego wartości początko-
wej na ustalony okres amortyzacji. 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje 
nie wcześniej niż po przyjęciu środ-
ka trwałego do używania, a jej za-
kończenie – nie później niż z chwilą 
zrównania wartości odpisów amor-
tyzacyjnych lub umorzeniowych 
z wartością początkową środka 
trwałego lub przeznaczenia go do 
likwidacji, sprzedaży lub stwier-
dzenia jego niedoboru, z ewentual-
nym uwzględnieniem przewidywa-
nej przy likwidacji ceny sprzedaży 
netto pozostałości środka trwałego. 
Z kolei w ustawach podatkowych 
(art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. 
i art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.) 
wskazuje się, że odpisów amorty-
zacyjnych dokonuje się od wartości 
początkowej środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i praw-
nych, począwszy od pierwszego 
miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym ten środek lub war-
tość wprowadzono do ewidencji, 
do końca tego miesiąca, w którym 
następuje zrównanie sumy odpisów 
amortyzacyjnych z ich wartością 
początkową lub w którym posta-
wiono je w stan likwidacji, zbyto 
lub stwierdzono ich niedobór. 

We wskazanych przepisach mówi 
się zatem albo o momencie „prze-
znaczenia środka trwałego do li-

kwidacji”, albo „postawienia środ-
ka trwałego w stan likwidacji”. 
Jak można zauważyć, oba te ter-
miny są praktycznie identyczne, 
a zarazem różne od „daty doko-
nania fizycznej likwidacji środka 
trwałego”. Jeśli zatem jednostka 
przeznaczyła maszynę do likwida-
cji w marcu 2014 r., to w tym mie-
siącu dokona ostatniego odpisu 
amortyzacyjnego. Tak dokonany 
odpis będzie uznawany nie tylko 
za koszt bilansowy, ale też za koszt 
uzyskania przychodów.

Już wkrótce

Dokumentacja związana 
z przyjęciem do pracy
NR 18  13–19 maja 2014 r.

Dokumentacja związana 
z zatrudnieniem
NR 19  20–26 maja 2014 r.

W poprzednich numerach

Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS
NR 14  8–14 kwietnia 2014 r.

Kredyty i pożyczki w rachunkowości
NR 15  15–21 kwietnia 2014 r.
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Odpowiedzialność 
księgowego

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Księgowy to kluczowa postać w firmie. To samo dotyczy zresztą 
księgowych prowadzących biura rachunkowe i pracujących na własny 
rachunek. W związku z tym, że ma on do czynienia z ważnymi dla 
funkcjonowania całego podmiotu decyzjami, podlega również szcze-
gólnemu reżimowi prawnemu. Ten reżim to z jednej strony przywileje 
wynikające z piastowania funkcji kierowniczej, a z drugiej poważna 
odpowiedzialność prawna za stan finansów jednostki. Jest to przy 
tym odpowiedzialność nie tylko finansowa, ale również cywilna (od-
powiedzialność za szkodę), a nawet pracownicza czy też karna. W tym 
wydaniu „Poradnika”, który mają Państwo przed sobą, omawiamy 
pozycję głównego księgowego ze szczególnym uwzględnieniem za-
sad odpowiedzialności i możliwych konsekwencji błędów i uchybień 
w pracy księgowego. „Poradnik” nie jest jednak przygotowany tylko 
z myślą o księgowych – jest adresowany też do właścicieli firm i jedno-
stek sektora publicznego. Zachęcamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 22 kwietnia 2014 r.



Odpowiedzialność księgowego

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  16  (830)6 www.pgp.infor.pl

Odpowiedzialność księgowego, 
czyli jakie zapisy 
powinny się znaleźć w umowie 
biura rachunkowego 
z klientem
Podstawą świadczenia usług klientom 
przez każde biuro księgowe powinna 
być pisemna umowa. Obie strony okre-
ślają w niej nie tylko zakres usług 
i wysokość wynagrodzenia, ale także 
wzajemne prawa i obowiązki, tryb 
zmiany zasad współpracy oraz sposób 
i termin jej zakończenia. Nie ma stan-
dardowego, jednolitego wzorca takiej 
umowy. Większość biur tworzy własny 
szablon umowy, na bazie którego na-
stępnie konstruuje indywidualną umo-
wę z danym klientem. Warto jednak 
zadbać o zamieszczenie bądź doprecy-
zowanie w umowie niektórych posta-
nowień. Dobrze skonstruowana umo-
wa dokładnie wyznaczy zakres obsługi 
danego klienta. Ułatwi to obu stronom 
rozstrzyganie ewentualnych konflik-
tów oraz pomoże ustalić zakres od-
powiedzialności biura za świadczone 
usługi. 

Określenie stron umowy 

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że ta 
część umowy nie powinna budzić najmniej-
szych wątpliwości. A jednak nie do końca tak 
jest. W interesie obu stron umowy leży pre-
cyzyjna identyfikacja danych określających 
strony zawieranej umowy. Dlaczego? 

Klientami biur rachunkowych są z reguły 
przedsiębiorcy – zarówno osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą, jak i spół-
ki. To przede wszystkim oni są zobowiązani 
do prowadzenia odpowiednich ewidencji 
księgowych i rozliczania podatków w trakcie 
roku. O ile w przypadku firm jednoosobo-
wych identyfikacja osoby uprawnionej do za-
warcia umowy nie nastręcza większych trud-
ności, o tyle w przypadku spółek sprawa jest 
bardziej skomplikowana. Zawierając umowę 
ze spółką, trzeba dokładnie sprawdzić sposób 
reprezentacji spółki i dane osób uprawnio-
nych do jej reprezentowania, a w razie wąt-

Określenie stron umowy 

UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

zawarta w …………............................................... w dniu …………………… r. 
pomiędzy:
ABC sp. z o.o. z siedzibą w .........…………………………………., ul.  .................................., 
KRS …………..............…….., REGON …..............…………….., NIP  ..................................,
w imieniu której działa Pani/Pan .............…………………………………. – Prezes Zarządu,
zwany w treści umowy „Zleceniodawcą”
a
Biurem Rachunkowym XYZ z siedzibą w ............……………………, ul. ..............................,
NIP ………………………………........, REGON  ...................................................................,
w imieniu którego działa  Pani/Pan ....………………………………………..…… – właściciel,
zwany w treści umowy „Zleceniobiorcą”,
łącznie zwane Stronami

Załączniki:
Załącznik nr … – aktualny odpis z KRS ABC sp. z o.o.

identyfikacja 
danych
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pliwości – zażądać stosownych doku-
mentów potwierdzających, że umowa 
zawierana jest przez osobę uprawnioną, 
takich jak aktualny odpis z KRS czy za-
świadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej. Inaczej biuro na-
raża się na próby kwestionowania 
skutecznego zawarcia umowy przez nie-
rzetelnego klienta, który w ten sposób 
może usiłować uniknąć zapłaty za wy-
świadczone przez biuro usługi. 

Trzeba pamiętać, że ta zasada działa 
„w obie strony”. Należy być zatem przy-
gotowanym na to, że skrupulatny klient 
zażąda nie tylko dokumentów poświad-
czających legalność działania biura (czyli 
nie tylko dokumentów rejestracyjnych 
firmy oraz dokumentów poświadcza-
jących uprawnienia do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych), ale też 
stosownego umocowania dla osoby za-
wierającej umowę w imieniu biura. 

Usługi dla spółki 
i wspólników 

Precyzyjne określenie stron umowy 
wyznacza też – pośrednio – zakres świad-
czonych usług. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku umów ze spółkami kapita-
łowymi, gdzie udziałowcy są odrębnymi 
podatnikami od samej spółki. W praktyce 
wcale nierzadko zdarzają się sytuacje, że 
chociaż umowa zawierana jest na obsłu-
gę księgową spółki, jej udziałowcy ocze-
kują od biura prowadzenia również ich 
prywatnych rozliczeń – bez zawierania 
stosownej umowy i oczywiście – w ra-
mach tej samej kwoty, którą zobowiąza-
na jest płacić spółka. Zgoda na taki spo-
sób rozliczeń pociąga za sobą określone 
konsekwencje nie tylko w sferze ewentu-
alnej odpowiedzialności biura za prawi-
dłowość rozliczenia udziałowca, ale tak-
że w sferze podatkowej. W razie kontroli 
trudno będzie bowiem wykazać związek 
rozliczeń udziałowca – podatnika PIT 
z rozliczeniami spółki, która jest odręb-
nym podatnikiem CIT. Brak odpłatności 
za wyświadczoną usługę skutkuje wy-
kazaniem przychodu z nieodpłatnych 
świadczeń u udziałowca oraz konieczno-
ścią opodatkowania tej usługi VAT (któ-
rego ciężar poniesie w takim przypadku 
biuro, bo to jemu zostanie określona wy-
sokość podatku należnego). I dodatko-
wo naraża biuro na odpowiedzialność 

za niedopełnienie obowiązków płatnika, 
bo w takiej sytuacji nie jest wystawiany 
udziałowcowi PIT-8C, w którym wykazy-
wana byłaby wartość nieodpłatnie wy-
świadczonych usług na jego rzecz. 

Jak można zminimalizować to ryzyko? 
Najprostszym sposobem jest zawarcie 
odrębnej umowy na dokonywanie rozli-
czeń udziałowców spółki, z precyzyjnym 
określeniem stron umowy oraz wartości 
usług świadczonych przez biuro. Takie 
rozwiązanie jest jednak przeważnie ak-
ceptowane w sytuacji, gdy udziałowiec 
np. prowadzi dodatkowo własną jedno-
osobową działalność gospodarczą, bądź 
np. świadczy usługi najmu i z tego tytułu 
jest podatnikiem VAT. Innym sposobem 
jest potraktowanie w umowie rozliczenia 
udziałowca jako dodatkowej usługi 
świadczonej przez biuro dla spółki. Trze-
ba jednak pamiętać, że zapłata za tę 
usługę biuru przez spółkę skutkuje ko-
niecznością rozliczenia jej wartości 
z udziałowcem. W przeciwnym razie za-
płata przez spółkę za rozliczenie udzia-
łowca niebędącego pracownikiem zosta-
nie potraktowana jako świadczenie na 
jego rzecz i w tej części wyłączona z kosz-
tów podatkowych spółki. U udziałowca 
zaś powstanie przychód z nieodpłatnych 
świadczeń przekazanych mu przez spół-
kę – ze wszystkimi tego faktu konse-
kwencjami. 

Dodatkowe analizy 
i sprawozdania finansowe 

Dokładne określenie przedmiotu 
umowy zabezpiecza biuro przed rosz-
czeniami klientów bardzo często doma-
gających się świadczenia im w ramach 
umowy o obsługę księgową dodatko-
wych usług. Warto więc zadbać o jedno-
znaczne zapisy, które z jednej strony 
literalnie wymieniają czynności, do któ-
rych wykonywania zobowiązuje się 
biuro, a z drugiej wprost określają, że 
wszelkie dodatkowe usługi wymagają 
zawarcia odrębnej umowy (bądź aneksu 
do umowy o obsługę księgową) i są do-
datkowo płatne. Klasycznym przykła-
dem usług, których świadczenia często 
domagają się klienci w ramach zawartej 
umowy o obsługę księgową, jest sporzą-
dzanie analiz i prognoz finansowych na 
potrzeby np. starania się o kredyt w ban-
ku czy sporządzania dodatkowych okre-

spółki 
kapitałowe
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sowych sprawozdań finansowych (niewyma-
ganych przez przepisy o rachunkowości) na 
potrzeby rozliczeń z bankiem kredytującym 
inwestycję. Odpowiednie zapisy w umowie 
– jeśli strony już przy jej zawieraniu przewi-
dują konieczność sporządzania przez biuro 
takich dokumentów – z jednej strony pozwa-
lają zagwarantować sobie przez biuro zapła-
tę za częstokroć czaso- i pracochłonną usłu-
gę, a z drugiej – uwalniają biuro od roszczeń 
klienta, który zbyt późno zwrócił się do biu-
ra o sporządzenie tego rodzaju dokumentów 
i z tego powodu miał kłopoty ze strony ban-
ku (np. nie otrzymał kredytu z powodu nie-
dostarczenia na czas wymaganych przez 
bank dokumentów). 

Usługi kadrowo-płacowe, 
obsługi prawnej i podatkowej 

Innym problemem, z którym w praktyce 
często stykają się księgowi obsługujący firmy, 
jest żądanie w ramach obsługi księgowej rów-
nież rozliczeń kadrowo-płacowych i ZUS oraz 
obsługi prawnej i podatkowej. Tymczasem nie 
dość, że są to odrębne usługi, to jeszcze legal-
ne świadczenie np. obsługi prawnej czy po-
datkowej zostało uzależnione od legitymo-
wania się specjalnymi uprawnieniami. Ich 
posiadanie poświadcza wpis na listę dorad-
ców podatkowych czy radców prawnych bądź 
adwokatów. 

Świadczenie tego rodzaju usług bez sto-
sownych uprawnień naraża biuro nie tylko 
na odpowiedzialność przewidzianą odręb-
nymi przepisami, ale też na konieczność sa-

modzielnego zaspokojenia roszczeń ze stro-
ny klienta za ewentualne szkody. Tego 
rodzaju szkód nie obejmuje bowiem podsta-
wowa, obowiązkowa polisa OC biura ra-
chunkowego ograniczająca zakres ochrony 
do usług i zdarzeń ściśle w niej określonych. 
W konsekwencji w razie przegrania sporu 
z klientem biuro będzie zmuszone wypłacić 
klientowi odszkodowanie i pokryć wszystkie 
koszty z własnych środków (niezależnie od 
sankcji finansowych nałożonych na biuro 
przez powołane do tego organy). Dlatego 
tylko wtedy, gdy biuro jest w stanie zapew-
nić świadczenie tych usług przez osoby legi-
tymujące się odpowiednimi uprawnieniami, 
może bezpiecznie zaoferować klientowi do-
datkową obsługę w wymienionych wyżej ob-
szarach. 

Dla klarowności rozliczeń warto jednak za-
dbać, aby te dodatkowe usługi zostały jedno-
znacznie oddzielone od obsługi księgowej 
i osobno wycenione. Zasady ich świadczenia 
powinny być jednoznacznie określone – bądź 
w formie osobnych zapisów w samej umowie 
o obsługę księgową, bądź w aneksie do niej 
albo w całkiem odrębnej umowie. Taka kon-
strukcja umowy – oprócz jednoznacznej iden-
tyfikacji usług świadczonych przez biuro 
– pozwala też bardziej elastycznie kształto-
wać zasady współpracy z klientem. Może się 
bowiem okazać, że klient po pewnym czasie 
zechce zrezygnować z niektórych usług albo 
wręcz przeciwnie – zechce poszerzyć ich wa-
chlarz. Wtedy łatwiej jest ocenić, o ile zmale-
ją/wzrosną obroty z danym klientem, i sto-
sownie do tych ustaleń kształtować politykę 
finansową i personalną biura. 

Określenie przedmiotu umowy 

§ ... 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1)  prowadzenie i przechowywanie przez Zleceniobiorcę dokumentacji rachunkowej w po-

staci księgi rachunkowej, zwanej dalej „Księgą”, na którą składają się: 
■ dziennik, 
■ konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, 
■ zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, 
■ odrębnie sporządzony inwentarz (jeśli jest wymagany obowiązującymi przepisami); 

2)  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: 
a) ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, 
b) kartoteki wynagrodzeń – ewidencja na potrzeby podatku od osób fizycznych, 
c) ewidencje (kartoteki) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
d) ewidencje wyposażenia, 
e) ................................. 
zwane dalej „Ewidencjami”, przeznaczone do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych 
w ramach prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej; 

specjalne 
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3)  sporządzanie deklaracji podatkowych dla celów podatku dochodowego, VAT oraz 
podatku od czynności cywilnoprawnych, a po uzyskaniu stosownych upoważnień 
Zleceniodawcy oraz zawiadomieniu właściwych organów o udzieleniu tych upo-
ważnień Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę – również dostarczanie ich właściwym 
organom; 

4)  dokonywanie obliczenia podatku dochodowego pobieranego przez Zleceniodawcę z ty-
tułu pełnienia funkcji płatnika. 

(...) 
1.  Zakres obowiązków Zleceniobiorcy w zakresie prowadzenia Księgi nie obejmuje następu-

jących czynności: 
a)  związanych z inną działalnością lub źródłami przychodów Zleceniodawcy lub wspólni-

ków spółki, będącej Zleceniodawcą, niewskazanymi wyraźnie w umowie, 
b)  sporządzania analiz ekonomicznych dotyczących działalności Zleceniodawcy, 
c)  udziału w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym w charakterze pełnomocnika 

procesowego Zleceniodawcy oraz sporządzania, w ramach takiego postępowania, 
odwołań, zażaleń, skarg i wniosków oraz wszelkich innych pism w imieniu Zlecenio-
dawcy, 

d)  sporządzania umów, opinii, wniosków bądź innych pism, których obowiązek sporzą-
dzenia nie wynika z faktu prowadzenia ksiąg Zleceniodawcy, oraz 

e)  udzielania porad prawnych i podatkowych, 
f)  przeprowadzania audytu prawnego, podatkowego i rachunkowego ksiąg oraz pozo-

stałej dokumentacji prawnej i podatkowej Zleceniodawcy za okres ich prowadzenia sa-
modzielnie przez Zleceniodawcę bądź przez inny uprawniony podmiot na podstawie 
umowy cywilnoprawnej zawartej ze Zleceniodawcą, 

g)  wpłaty podatków, zaliczek na podatek lub składek ZUS w imieniu Zleceniodawcy, 
h)  sprzecznych z przepisami prawa, w szczególności z przepisami podatkowymi oraz 

ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 
2.  Czynności określone w § .... ust. 1 lit. c), d), e) i f) mogą być Zleceniobiorcy każdorazowo 

odrębnie zlecane przez Zleceniodawcę. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za 
wykonanie tych czynności będzie każdorazowo odrębnie określana przez Zleceniobiorcę 
z zastosowaniem stawki wynagrodzenia określonej w załączniku nr .... do niniejszej umo-
wy, stanowiącym jej integralną część. 

Abonamenty 
za pakiet usług księgowych 

Jako atrakcyjny sposób pozyskiwania klien-
tów wskazywane są tzw. abonamenty, czyli ro-
dzaj zryczałtowanej opłaty za pakiet usług. Ta-
kie rozwiązanie ma zarówno zalety, jak i wady. 
Niewątpliwą zaletą, zwłaszcza dla klienta, jest 
znajomość wysokości miesięcznych obciążeń 
finansowych związanych z obsługą jego firmy 
przez biuro. Kwota opłaty jest stała, dlatego 
klient może ją bez trudu zaplanować w budże-
cie swojej firmy. Dla biura stała kwota opłaty 
jest zaletą również w sytuacji, gdy wykonywa-
ne usługi mieszczą się w pakiecie, za który pła-
ci klient. Problem natomiast może pojawić się 
wtedy, gdy zakres usług zaoferowanych klien-
towi w ramach pakietu zostanie opisany 
w umowie zbyt ogólnikowo. Klient wówczas 
często ma przekonanie, że zlecając biuru 
dodatkową usługę – taką jak np. analiza finan-
sowa firmy na potrzeby kredytowe wraz ze 

sporządzeniem wszystkich potrzebnych do-
kumentów – nie będzie nic dopłacać, bo uwa-
ża, że ta usługa jest już przez niego opłacona 
w ramach abonamentu. 

Innym problemem związanym z konstru-
owaniem opłat abonamentowych jest kwe-
stionowanie zasadności płacenia abonamen-
tu w umówionej wysokości, gdy po pewnym 
czasie okaże się, że pomimo początkowych 
deklaracji klient nie korzysta bądź korzysta 
sporadycznie z niektórych usług wchodzą-
cych w skład pakietu objętych abonamentem. 
Nierzadko zdarzają się wówczas żądania 
obniżenia kwoty abonamentu za dany mie-
siąc, uzasadniane przez klienta nieskorzysta-
niem w pełni z usług wchodzących w skład 
pakietu, jednak bez rezygnacji z niego, bądź 
zamiany na tańszy z mniejszą ilością usług. 
Najczęściej dzieje się tak w przypadku, gdy 
klient przestudiuje cennik usług obowiązują-
cy w biurze, porówna go z ceną pakietu 
i uświadomi sobie, że rezygnacja z pakietu 

miesięczne 
obciążenia

obniżenie 
abonamentu



Odpowiedzialność księgowego

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  16  (830)10 www.pgp.infor.pl

bądź zamiana na tańszy powodowałaby ko-
nieczność zapłaty wyższych kwot za usługi 
dotychczas wchodzące w skład abonamentu 
i opłacane ryczałtowo. 

Niezmiernie ważne jest więc dopilnowanie, 
aby klient miał świadomość nie tylko korzyści 
finansowych płynących z opłacania abona-
mentu, polegających na tym, że dzięki pakie-
towi nabywa objęte nim usługi znacznie ta-
niej, ale też tego, że pomimo nieskorzystania 
w danym miesiącu z jakichś usług wchodzą-
cych w skład pakietu płaci w takiej sytuacji 
biuru zryczałtowaną opłatę za gotowość do 
ich wykonania. Warto postarać się przekonać 
klienta, że nie są to pieniądze stracone. Biuro 
bowiem w razie potrzeby wykona każdą usłu-
gę objętą pakietem bez żadnych dodatkowych 
opłat ze strony klienta w określonym w umo-
wie terminie. 

Gdyby natomiast taka usługa była zamawia-
na przez klienta indywidualnie (poza pakie-
tem), to nie dość, że byłaby droższa (istotą 
pakietu jest przecież kalkulacja jego ceny 
według systemu rabatów stosowanych do cen 
poszczególnych usług wchodzących w jego 
skład), to jeszcze dodatkowo klient musiałby 
każdorazowo ustalać z biurem termin jej wy-
konania. W takim przypadku biuro może na-
wet klientowi odmówić (np. z powodu absen-

cji chorobowej pracowników posiadających 
odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do 
wykonania danej usługi). W przypadku pakie-
tu biuro musi pozostawać w gotowości do wy-
świadczenia usługi, a klient ma prawo wyma-
gać jej wykonania. 

Określenie praw 
i obowiązków stron 

Oprócz określenia stron umowy i jej przed-
miotu niezmiernie istotne jest precyzyjne 
określenie praw i obowiązków obu stron 
umowy. Warto temu zagadnieniu poświęcić 
uwagę, gdyż odpowiednie zapisy w umowie 
mogą w wielu sytuacjach uchronić biuro 
przed próbami formułowania nieuzasadnio-
nych roszczeń ze strony klienta. 

Przede wszystkim biuro powinno zobo-
wiązać klienta w umowie do aktywnej 
współpracy i współdziałania w celu realiza-
cji umowy i zastrzec sobie równocześnie pra-
wo do rozwiązania umowy w razie braku ta-
kiej współpracy ze strony klienta. Taki 
„dyscyplinujący” zapis w umowie paradok-
salnie powoduje, że klienci traktują biuro 
jako poważnego partnera, z którego opinią 
w praktyce bardzo się liczą. 

Zobowiązanie do aktywnej współpracy 

§ ... Zleceniodawca zobowiązany jest do współpracy przy wykonywaniu zlecenia, polegającej 
na rzetelnym przekazywaniu niezbędnych dokumentów i informacji. 
Jeżeli Zleceniodawca zaniecha współpracy, której obowiązek wynika z przepisów prawa 
lub niniejszej umowy, Zleceniobiorca może wyznaczyć mu odpowiedni termin do podjęcia 
potrzebnych czynności. Po bezskutecznym upływie terminu Zleceniobiorca może wypowie-
dzieć niniejszą umowę zgodnie z jej § .... Dodatkowo Zleceniobiorcy przysługuje roszczenie 
o zwrot dodatkowych wydatków, które powstały na skutek zaniechania współpracy przez 
Zleceniodawcę, jak również roszczenie o naprawienie powstałej z tego tytułu szkody. 

Zobowiązanie 
do terminowego 
przekazywania dokumentów 

Ważną kwestią, którą warto w umowie 
wprost zapisać, jest zobowiązanie klienta 
do przekazywania nie tylko dokumentów 
podlegających zaksięgowaniu (np. faktur, 
rachunków czy wyciągów bankowych), ale 
także kopii wszelkich innych dokumentów 
(np. zawieranych przez klienta umów cy-
wilnoprawnych) mających wpływ na jego 
rozliczenia podatkowe. W praktyce bo-

wiem często zdarza się, że klienci nie infor-
mują wcale bądź informują z dużym opóź-
nieniem o zawarciu takich umów, co 
częstokroć rodzi konieczność skorygowa-
nia dotychczasowych rozliczeń i dopłaty 
podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Brak 
odpowiedniego zastrzeżenia powoduje, że 
w takiej sytuacji klienci próbują „przerzu-
cać” te skutki na biuro, domagając się re-
kompensaty za błędne – ich zdaniem – roz-
liczenia podatkowe, argumentując, że 
przecież księgowa powinna wiedzieć sama, 
zapytać itd. 

zryczałtowana 
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Zobowiązanie do terminowego przekazania dokumentów 

§ ... W celu umożliwienia Zleceniobiorcy prawidłowego wykonania zlecenia Zleceniodawca 
zobowiązany jest do następujących czynności: 
a)  niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy, nie później jednak niż w dniu dostar-

czenia dokumentów, o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz 
ilości składników majątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wyga-
śnięciu umów, których jedną ze stron jest Zleceniodawca, wykazywaniu wszelkich 
podlegających opodatkowaniu przychodów, o innych przychodach, mogących mieć 
wpływ na zobowiązania z działalności gospodarczej, a także dokonanych czynno-
ściach traktowanych przez odpowiednie przepisy jako sprzedaż oraz o zmianach 
w stanie zatrudnienia, 

b)  stosowania się do wskazówek i zaleceń Zleceniobiorcy wynikających z jego zobowiązań 
określonych niniejszą umową, w szczególności co do dokumentacji finansowej działalno-
ści prowadzonej przez Zleceniodawcę. 

Doprecyzowania wymaga także kwestia 
odbioru dokumentów podlegających ujęciu 
w ewidencji księgowej. Przede wszystkim 
w umowie warto zawrzeć zapisy dokładnie 
określające termin, w jakim klient zobowiąza-
ny jest przekazać do biura kompletne doku-
menty za dany miesiąc, oraz zastrzec, że odpo-
wiedzialność biura za skutki wynikłe z takiego 
opóźnienia jest wyłączona, gdy klient dostar-

czy dokumenty już po upływie ustawowych 
terminów rozliczenia podatków i złożenia de-
klaracji. Można też zastrzec, że jeśli klient do-
starczy dokumenty wprawdzie z opóźnieniem, 
ale jeszcze przed upływem terminów rozliczeń 
podatkowych, to jest zobowiązany do zapłaty 
dodatkowej kwoty rekompensującej biuru ko-
nieczność pracy w przyspieszonym tempie, 
często po godzinach. 

Kara za nieterminowe przekazanie dokumentów 

§ ... W przypadku dostarczenia dokumentów księgowych za dany miesiąc w całości lub 
znacznej części (w ilości powyżej ...... % całości) po dniu ... następnego miesiąca, wyna-
grodzenie określone w ust. 1 należne Zleceniobiorcy za dany miesiąc ulega podwyższeniu 
o ...... % wartości netto (określonej w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integral-
ną część) + VAT. (...) 
W przypadku dostarczenia dokumentów za dany miesiąc po .... dniu następnego miesiąca, 
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za terminowe sporządzenie i złożenie deklaracji. 

Sposób i forma
odbioru dokumentów 

Kolejną regulacją, która powinna zostać za-
warta w umowie, jest sposób i forma odbioru 
dokumentów. Warto zapisać w umowie, czy 
biuro zobowiązuje się do odbioru dokumen-
tów od klienta w jego siedzibie, czy też to 
klient ma dostarczyć dokumenty do biura. 
Dopiero bowiem od momentu przyjęcia do-
kumentów przez biuro ponosi ono za nie od-
powiedzialność. Dlatego warto zadbać o pro-
tokolarne przyjmowanie dokumentów od 
każdego klienta. Protokół przekazania powi-
nien szczegółowo identyfikować poszczegól-
ne dokumenty przekazywane biuru przez 

klienta. W ten sposób nie tylko dokonywana 
jest wstępna weryfikacja kompletności doku-
mentów przekazywanych za dany miesiąc 
(dotyczy to zwłaszcza dokumentów „powta-
rzających” się), ale też biuro unika prób prze-
rzucania przez klienta odpowiedzialności za 
zagubione dokumenty, w sytuacji gdy dyspo-
nuje dokumentem w postaci protokołu, na 
podstawie którego jednoznacznie można 
ustalić, czy zaginiony dokument w ogóle tra-
fił do biura. Protokolarne przyjmowanie do-
kumentów ma jeszcze jeden, bardzo istotny, 
aspekt – pozwala ustalić dokładnie, jakie do-
kumenty stanowiły podstawę do wyliczenia 
zobowiązań podatkowych klienta za dany 
okres. W ten sposób biuro zyskuje dowód, że 
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jego usługa została wykonana rzetelnie. Ist-
nienie protokołu praktycznie uniemożliwia 
klientowi postawienie zarzutu dokonania 
błędnych wyliczeń podatków z powodu nie-

ujęcia dokumentów, które klient „podrzucił” 
do biura z opóźnieniem – już po terminie roz-
liczeń za dany miesiąc bądź dopiero w kolej-
nych miesiącach. 

Obowiązek zleceniodawcy 

§ ... W celu umożliwienia Zleceniobiorcy prawidłowego wykonania zlecenia Zleceniodawca 
zobowiązany jest do następujących czynności: 
a)  właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym 

dokumentowania operacji gospodarczych podlegających wpisowi do Księgi i Ewi-
dencji, 

b)  dostarczania Zleceniobiorcy wszelkich kompletnych dokumentów stanowiących pod-
stawę wpisów do Księgi i Ewidencji nie później niż do ... dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą. Jednakże dokumenty powinny być do-
starczane na żądanie Zleceniobiorcy także w trakcie miesiąca, jeżeli wymagane to jest 
ze względu na wielkość przedsiębiorstwa Zleceniodawcy. W przypadku dostarczenia 
dokumentów przez osobę trzecią, osoba ta w sprawach związanych z przedmiotem 
umowy winna być upoważniona przez Zleceniodawcę do udzielania wyjaśnień oraz ich 
podpisywania. 

Wydawanie dokumentów 
na żądanie klienta 

Uregulowania w umowie wymaga też kwe-
stia wydawania dokumentów na żądanie 
klienta w trakcie okresu rozliczeniowego. Tu 
również biuro powinno zadbać, aby każdora-
zowo udokumentować taką czynność proto-
kołem. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla 
kwestii wyłączenia odpowiedzialności biura 
za dokumenty źródłowe wydane klientowi na 
jego żądanie (za cały okres, gdy pozostają 

one w dyspozycji klienta – od momentu ich 
wydania do momentu ich zwrotu do biura), 
ale też za ewentualne zmiany wprowadzone 
w tym czasie w ewidencjach księgowych i wy-
nikłe z tego skutki dla rozliczeń podatkowych 
klienta. Protokolarne wydanie dokumentacji 
klientowi przez biuro uwalnia je też od odpo-
wiedzialności za ewentualne zagubienie czy 
zniszczenie wydanych klientowi dokumen-
tów. Ryzyko zaistnienia takich zdarzeń i skut-
ki z nich wynikające obciążają wówczas wy-
łącznie klienta. 

 
Wydanie dokumentów na żądanie klienta 

§ ... 1. W czasie obowiązywania niniejszej umowy na każde żądanie Zleceniodawcy Zle-
ceniobiorca wyda mu przechowywane dokumenty także w trakcie roku obrachunkowego 
(podatkowego) za odpowiednim pokwitowaniem (w formie protokołu), dostosowanym do 
rodzaju wydanych dokumentów. Wydanie dokumentów nastąpi w terminie uzgodnionym 
przez strony. 
2 W okresie przechowywania dokumentów poza siedzibą Zleceniobiorcy jest on zwolniony 
z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, dla których wykonywania niezbędny jest 
dostęp do dokumentów wydanych Zleceniodawcy. 
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wpisów dokonanych w tym 
okresie, jak również za ewentualne nieprawidłowości wpisów i dokumentów sporządzanych 
przez Zleceniobiorcę, jeżeli bezpośrednią lub pośrednią przyczyną tych nieprawidłowości 
były czynności dokonane przez inne osoby w okresie przechowywania dokumentów poza 
siedzibą Zleceniobiorcy. 
4. Zleceniobiorca może sporządzić i zachować odpisy lub kopie wypożyczonych Zlecenio-
dawcy dokumentów. 

wyłączenie 
odpowiedzialności
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Wskazanie 
osoby upoważnionej 
do kontaktów z biurem 

Ważną kwestią, która powinna zostać ure-
gulowana w umowie, jest wskazanie osoby 
upoważnionej do kontaktów, przekazywania 
informacji oraz składania oświadczeń w imie-
niu klienta, w sytuacji gdy do jego reprezen-
towania upoważniona jest więcej niż jedna 
osoba. Biuro zyskuje wówczas pewność, że 
oświadczenia i informacje są wiarygodne, 
gdyż pochodzą od osoby upoważnionej do ich 
składania w imieniu klienta. W razie rozbież-
ności co do treści bądź kwestionowania przez 
klienta prawdziwości przekazanych biuru in-
formacji, które np. posłużyły do wyliczenia 
podatku, to klienta obciąża ciężar dowodu, że 
biuro, przyjmując od takiej osoby tego rodza-
ju informacje, miało świadomość, że nie re-
prezentuje ona już klienta. Taki zapis czyni 
więc klienta odpowiedzialnym za aktualiza-

cję danych swoich reprezentantów. W ten 
sposób biuro unika prób przerzucania przez 
klienta odpowiedzialności za nieprawidłowo-
ści w rozliczeniach wynikłe z niedopełnienia 
bądź nieterminowego dopełnienia tego obo-
wiązku przez klienta. 

Trzeba jednak pamiętać, że taki zapis nie 
zwalnia biura z konieczności weryfikacji umo-
cowania osoby podającej się za przedstawicie-
la klienta, w przypadku gdy biuro posiada in-
formację o utracie ważności udzielonego jej 
upoważnienia z innych wiarygodnych źródeł, 
bądź okoliczności działania tej osoby są takie, 
że zgodnie z zasadami życiowego doświadcze-
nia powinny wzbudzić wątpliwości biura. Wy-
móg takiego zachowania biura w tego rodzaju 
sytuacji wynika bowiem z nakazu starannego 
działania, obowiązującego wszystkie podmio-
ty świadczące usługi w sposób profesjonalny. 
Warto też zastrzec w umowie, że treść przeka-
zywanych biuru informacji może zostać utrwa-
lona w formie protokołu. 

Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów z klientem 

§ ... W przypadku gdy Zleceniodawca jest reprezentowany przez kilka osób, wyznaczy on 
jedną osobę do kontaktów ze Zleceniobiorcą w celu składania oświadczeń i udzielania infor-
macji, które będą traktowane jako oświadczenia Zleceniodawcy. Nie wyłącza to prawa pozo-
stałych osób uprawnionych do reprezentacji Zleceniodawcy do zasięgania u Zleceniobiorcy 
bieżących informacji o realizacji zlecenia. 
Na treść informacji otrzymanych od Zleceniodawcy lub mu przekazanych Zleceniobiorca 
może sporządzić protokół. 

Wyznaczenie 
osoby odpowiedzialnej 
za kontakt z klientem 

Biuro (zwłaszcza większe) powinno za-
dbać, aby do kontaktów z klientem została 
wyznaczona konkretna osoba. Warto więc 
w umowie uregulować tę kwestię – łącznie 
ze sposobem powiadamiania klienta o zmia-
nie takiej osoby. Oprócz komfortu ciągłej 
komunikacji klient ma wówczas pewność, 
że dzięki temu, iż nad jego sprawami czuwa 
jedna osoba, a przekazywane mu informa-

cje są poprawne i kompletne – niewątpliwie 
kreuje obraz biura jako firmy fachowej 
i sprawnej. Niezależnie od wyznaczenia 
osoby do kontaktów warto w umowie do-
datkowo zobowiązać klienta do zasięgania 
informacji (np. o wysokości obciążeń za 
dany miesiąc) z własnej inicjatywy. Biuro 
unika w ten sposób zarzutów ze strony 
klienta, że np. przekazało mu jakąś istotną 
jego zdaniem informację zbyt późno. Taki 
zapis w umowie czyni go bowiem bezpo-
średnio współodpowiedzialnym za właści-
wą komunikację z biurem. 

Zobowiązanie klienta do zasięgania informacji 

§ ... Zleceniodawca zobowiązany jest do zasięgania z własnej inicjatywy informacji o wyso-
kości zobowiązania podatkowego za dany miesiąc według obliczeń Zleceniobiorcy. 

weryfikacja 
umocowania

ciągła 
komunikacja
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Termin płatności
za usługę księgową 

Warto również szczegółowo uregulować kwe-
stię rozliczeń za świadczone usługi – w szcze-
gólności wskazać termin płatności faktur wysta-
wianych za wyświadczoną za dany miesiąc 
usługę oraz zastrzec sobie odsetki za nietermi-
nową płatność. Takie zapisy umowne nie tylko 

pełnią funkcję dyscyplinującą klientów do ter-
minowych płatności za usługi, ale też ułatwiają 
biuru sądowe dochodzenie ewentualnych zale-
głości od klienta zwlekającego z zapłatą. Klien-
towi bowiem znacznie trudniej jest kwestiono-
wać zasadność wystawienia faktury bądź jej 
wartość albo obciążenie odsetkami za zwłokę, 
gdy wysokość tych należności wynika wprost 
z podpisanej przez niego umowy. 

 
Wysokość, termin i sposób zapłaty 

§ ... 1. Za wykonane czynności, o których mowa w § ... ust. ... niniejszej umowy, Zleceniobior-
ca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w załączniku nr ... 
do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, z zastrzeżeniem ustępów poniższych 
oraz § ... ust. .... § .... oraz § .... niniejszej umowy. 
2. Za wykonane dla Zleceniodawcy usługi Zleceniobiorca będzie wystawiał faktury VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatne w terminie ... dni od daty ich wystawienia. 
Faktura za usługi wykonane w danym miesiącu będzie wystawiana ostatniego dnia tego mie-
siąca. Jeśli ostatni dzień/dni miesiąca jest/są ustawowo wolny/wolne od pracy, faktura zo-
stanie wystawiona w ostatnim dniu roboczym przypadającym w tym miesiącu bezpośrednio 
poprzedzającym ten dzień/te dni wolne od pracy. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w termi-
nie wskazanym w ust. 2. W razie nieterminowego uregulowania należności za każdy dzień 
zwłoki Zleceniobiorcy należą się odsetki ustawowe, które Zleceniodawca jest zobowiązany 
uregulować bez osobnego wezwania wraz z należnością główną. 

Termin odbioru dokumentów 
po zakończeniu 
roku podatkowego 

Osobne zapisy w umowie powinny zostać 
poświęcone terminowi odbioru dokumenta-
cji przez klienta po zakończeniu roku podat-
kowego i dokonaniu wszystkich rozliczeń 
za ten rok przez biuro. Większość biur nie 
dysponuje bowiem dostatecznie dużą po-
wierzchnią umożliwiającą stałe przechowy-
wanie dokumentacji klientów za poprzednie 
lata. Niestety, wielu klientów nieraz bardzo 
długo zwleka z odbiorem swoich dokumen-
tów, niejednokrotnie zmuszając biuro do ich 

przechowywania aż do zakończenia współ-
pracy. Taka sytuacja powoduje nie tylko de-
ficyt powierzchni przeznaczonej na działal-
ność biura, ale generuje też określone 
koszty, nie wspominając o odpowiedzialno-
ści za przechowywane dokumenty, która bez 
odpowiednich zapisów wciąż leżałaby po 
stronie biura. Dlatego w celu zdyscyplino-
wania klienta warto w umowie wyłączyć od-
powiedzialność biura za dokumentację nie-
odebraną w terminie oraz zastrzec sobie 
prawo do przekazania nieodebranej doku-
mentacji do przechowania na koszt klienta 
(np. zewnętrznej firmie świadczącej usługi 
archiwizacji). 

Zwrot dokumentów klientowi 

§ ... 1. Strony zgodnie ustalają, iż Księga i Ewidencje oraz dokumenty źródłowe za dany rok 
podatkowy (obrachunkowy) będą przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy, wymienionej 
na wstępie umowy – do momentu wykonania czynności określonych w § .... ust. ... niniejszej 
umowy, a następnie zwracane Zleceniodawcy. Zwrot następuje w terminie uzgodnionym 
przez strony umowy, lecz nie później niż w terminie .... dni od dnia wykonania czynności 
określonych w § ... ust. .... niniejszej umowy. 

rozliczenia
 za usługi

nieodebrana 
dokumentacja
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2. O miejscu przechowywania dokumentacji wymienionej w ust. 1 Zleceniodawca niezwłocz-
nie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 
(...) 
1. Po sporządzeniu rocznego zeznania podatkowego lub po upływie terminu wypowiedzenia 
umowy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy za pokwitowaniem w terminie ..... dni Księgi 
i Ewidencję oraz akta związane z jej prowadzeniem. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzie-
lać Zleceniodawcy na jego żądanie pozostałych koniecznych informacji co do stanu jego 
spraw. 
2. Do akt w rozumieniu § .... ust. 1 należą wszelkie pisma, które Zleceniobiorca otrzymał od 
Zleceniodawcy lub dla niego sporządził w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Nie 
dotyczy to korespondencji listownej bądź mailowej pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodaw-
cą, jak również pism roboczych, sporządzonych dla wewnętrznych celów Zleceniobiorcy. 
3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za 
nieodebrane przez Zleceniodawcę dokumenty i urządzenia księgowe oraz może bez osobne-
go wezwania przekazać je do przechowania na koszt Zleceniodawcy. 

Rozpoczęcie umowy 
oraz przyczyny 
jej zakończenia 

Umowa zawierana z klientem powinna do-
kładnie określać moment rozpoczęcia jej 
obowiązywania, czas jej trwania oraz przy-
czyny jej rozwiązania. Jest to bardzo istotne, 
zwłaszcza gdy klient przychodzi do biura 
w trakcie roku, bo rozstał się z poprzednio 
obsługującą go firmą. Brak odpowiedniego 
zastrzeżenia w umowie skutkuje bowiem 
przejęciem odpowiedzialności przez biuro 
również za zapisy i rozliczenia dokonane 
przez poprzednika. Natomiast okres trwania 
umowy pozwala biuru ocenić, czy współpra-
ca z danym klientem będzie potencjalnie 
długookresowa, czy też klient przychodzi do 
biura tylko „na chwilę”, bo docelowo zamie-
rza korzystać z usług kogoś innego, bądź jest 
w trakcie poszukiwania księgowej, którą za-
mierza zatrudnić u siebie na etat. Z kolei za-
strzeżenie w umowie możliwości jej rozwią-
zania z ważnych przyczyn i wymienienie 
przykładowo tych najważniejszych zabez-

piecza biuro przed pochopnymi decyzjami 
klienta co do natychmiastowego zakończe-
nia współpracy, np. w sytuacji konfliktowej 
(bo takie zdarzają się przecież wcale nie-
rzadko). 

Ważne jest także doprecyzowanie w umo-
wie zasad liczenia okresu jej wypowiedzenia. 
To pozwoli biuru odpowiednio dopasować 
swoją politykę finansową i personalną, w sy-
tuacji gdy klient zdecyduje się jednak zakoń-
czyć współpracę z biurem i rozwiązać umowę 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Biuro 
będzie mogło wtedy odpowiednio się do tego 
przygotować, nie tylko od strony finansowej 
(np. zintensyfikować działania zmierzające 
do pozyskania nowego klienta na miejsce 
tego, który odchodzi), ale także zyska możli-
wość odpowiedniego rozplanowania pracy 
związanej z przygotowaniem dokumentacji 
do wydania klientowi (sprawdzenie komplet-
ności dokumentów źródłowych, sporządzenie 
wydruków za ostatni okres obsługi, sporzą-
dzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, przy-
gotowanie wersji elektronicznej danych księ-
gowych klienta itp.). 

Określenie momentu rozpoczęcia i zakończenia współpracy 

§ ... 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obejmuje rozliczenia podatkowe Zlece-
niobiorcy, począwszy od rozliczenia za rok ...... 
2. Ostatnimi czynnościami Zleceniobiorcy za dany rok podatkowy jest sporządzenie osta-
tecznego sprawozdania finansowego, złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym 
oraz złożenie deklaracji VAT za ostatni okres rozliczeniowy przypadający w tym roku. 
(...) 
1. Umowa może zostać rozwiązana z ważnych powodów przez każdą ze stron przez jedno-
stronne jej wypowiedzenie na piśmie na koniec miesiąca z zachowaniem ..... miesięcznego

zastrzeżenia 
w umowie

okres 
wypowiedzenia
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okresu wypowiedzenia. Umowa trwa jednak do dnia przekazania przez Zleceniobiorcę de-
klaracji podatkowych za ostatni okres rozliczeniowy przypadający w okresie wypowiedzenia. 
2. Za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Zleceniobiorcę uważa 
się w szczególności: 
■ zaleganie przez Zleceniodawcę z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej ..... miesiące, 
■ brak współpracy Zleceniodawcy przy realizacji umowy, 
■ rażące naruszanie innych postanowień niniejszej umowy. 

Zaprezentowane przykłady ilustrują tylko 
najważniejsze z punktu widzenia biura posta-
nowienia, o których zamieszczenie w umowie 
biuro powinno zadbać. Niestety, nie jest moż-
liwe omówienie wszystkich zapisów, jakich 
zamieszczenia w umowie w indywidualnej 
sytuacji może domagać się klient. Dlatego 
istotne jest, aby konstruując umowę, nie tylko 
dopasować jej kształt do oczekiwań konkret-
nego klienta, ale też dopilnować, by zapisy 
umowne w sposób należyty zabezpieczały 

również biuro. Im precyzyjniej bowiem dana 
kwestia zostanie uregulowana w umowie, 
tym trudniej ją potem kwestionować i poda-
wać w wątpliwość intencje towarzyszące jej 
zawieraniu, a w razie sporu znacznie łatwiej 
będzie przekonać sąd o zasadności dochodzo-
nych roszczeń. 

ANNA WELSYNG 
radca prawny, 

doradca podatkowy 

W jakim zakresie i za co 
ponosi odpowiedzialność 
prawną księgowy
Odpowiedzialność prawna polega na 
poniesieniu przewidzianych przez nor-
mę prawną negatywnych skutków za-
chowań, które są sprzeczne z jej dyspo-
zycją (mogą to być zachowania polega-
jące na działaniach oraz na zaniechaniu 
działań), albo negatywnych skutków 
wystąpienia pewnych zdarzeń, jeśli od-
powiedzialność prawna nie łączy się 
z zachowaniem człowieka, lecz z okre-
ślonymi faktami prawnymi niezależnymi 
od woli człowieka. Dwa najważniejsze 
rodzaje odpowiedzialności prawnej to 
odpowiedzialność karna, gdy można od-
powiadać tylko za własne czyny, oraz 
odpowiedzialność cywilna, gdy odpo-
wiadać można nie tylko za własne, ale 
także za cudze zachowania. 

Podstawowym obowiązkiem każdego 
księgowego jest prowadzenie ksiąg rachun-
kowych (lub części zapisów w księgach) na 
podstawie dowodów księgowych, w sposób 
zgodny z ustawą. Księgi rachunkowe mu-
szą być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, 
sprawdzalnie i bieżąco. Na podstawie ksiąg 

zazwyczaj główny księgowy sporządza 
sprawozdania finansowe, a także inne ra-
porty, takie jak deklaracje i zeznania podat-
kowe, deklaracje ubezpieczeniowe pracow-
ników oraz sprawozdania statystyczne. 
Zakres obowiązków, a tym samym odpo-
wiedzialności księgowego zależy od stano-
wiska, rodzaju branży, wielkości jednostki, 
struktury organizacyjnej i przyjętych w jed-
nostce procedur. Przy rozpatrywaniu odpo-
wiedzialności księgowego należy oczywiś-
cie wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy 
prawa.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Za rachunkowość jednostki odpowiedzial-
ność ponosi kierownik jednostki, a nie oso-
ba prowadząca księgi rachunkowe.

Ramy odpowiedzialności prawnej związa-
nej z zawodem księgowego wyznaczają:
■ ustawa o rachunkowości (u.o.r.) – stano-

wiąca podstawę prawa bilansowego,
■ Ordynacja podatkowa (O.p.) – stanowiąca 

podstawę materialnego i procesowego pra-
wa podatkowego,

księgi 
rachunkowe

zakres 
obowiązków
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■ Kodeks karny skarbowy (k.k.s.),
■ ustawa o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych i ustawa regulująca po-
wszechne ubezpieczenie zdrowotne,

■ Kodeks pracy (k.p.),
■ Kodeks karny (k.k.).

Odpowiedzialność 
wynikająca z przepisów 
prawa bilansowego

Osobą odpowiedzialną za rachunko-
wość jest szeroko rozumiane kierownic-
two jednostki. Kierownik ponosi odpo-
wiedzialność karną mimo powierzenia 
obowiązku prowadzenia rachunkowości 
innej osobie (czy to zatrudnionej w jed-
nostce, czy przykładowo biuru rachun-
kowemu). Jednak z przepisów art. 77 
i 79 u.o.r. wynika, że również księgowy, 
który nie zasiada w organie kierowni-
czym jednostki, w ustalonych w ustawie 
przypadkach poniesie odpowiedzialność 
karną, gdy dopuści się wymienionych 
w tych przepisach przestępstw i wykro-
czeń.

Artykuł 77 dotyczy prowadzenia ksiąg 
oraz sporządzania i rzetelności sprawoz-
dań finansowych. Karane na jego pod-
stawie jest:
■ nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,
■ prowadzenie ich wbrew przepisom 

ustawy,
■ podawanie w księgach nierzetelnych 

danych,
■ niesporządzenie sprawozdania finanso-

wego,
■ sporządzenie sprawozdania finanso-

wego niezgodnie z przepisami ustawy,
■ zawarcie w sprawozdaniu nierzetel-

nych danych.
Wymienione przestępstwa podlegają 

karze grzywny lub karze pozbawienia 
wolności do lat 2 albo obu tym karom 
łącznie.

Artykuł 79 u.o.r. dotyczy innych wy-
kroczeń, stanowiących naruszenie prze-
pisów ustawy o rachunkowości, a miano-
wicie:
■ niepoddawania sprawozdania finan-

sowego badaniu przez biegłego rewi-
denta,

■ nieudzielania lub udzielania niezgod-
nych ze stanem faktycznym informa-
cji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu 
rewidentowi albo niedopuszczania go 
do pełnienia obowiązków,

■ niezłożenia sprawozdania finansowe-
go do ogłoszenia,

■ nieskładania sprawozdania finanso-
wego lub sprawozdania z działalności 
we właściwym rejestrze sądowym,

■ nieudostępniania sprawozdania finan-
sowego i innych dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 68, prowadzenia 
działalności usługowej w zakresie pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych bez 
wymaganych uprawnień,

■ prowadzenia działalności usługowej 
w zakresie prowadzenia ksiąg rachun-
kowych lub wykonywania czynności 
doradztwa podatkowego – bez speł-
nienia obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC.
Wymienione działania podlegają 

grzywnie albo karze ograniczenia wol-
ności.

Szczegółowy wymiar kary ustala Ko-
deks karny. Zgodnie z art. 33 k.k. grzyw-
nę wymierza się w stawkach dziennych, 
określając liczbę stawek oraz wysokość 
jednej stawki. Najniższa liczba stawek 
wynosi 10, a najwyższa 540. Wysokość 
stawki dziennej określa sąd, biorąc pod 
uwagę dochody sprawcy, jego warunki 
osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe 
i możliwości zarobkowe. Sąd, określając 
wysokość stawki dziennej, porusza się 
w obszarze widełek określonych w ko-
deksie. Stawka dzienna nie może być bo-
wiem niższa od 10 zł  ani też przekraczać 
2000 zł. Minimalna kwota grzywny bę-
dzie zatem wynosić 100 zł.

Odpowiedzialność 
księgowych 
w przepisach podatkowych

Zapis art. 31 O.p. stanowi, że osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, będące 
płatnikami lub inkasentami, są obowią-
zane wyznaczyć osoby, do których obo-
wiązków należy obliczanie i pobieranie 
podatków oraz terminowe wpłacanie or-
ganowi podatkowemu pobranych kwot, 
a także zgłosić właściwemu miejscowo 
organowi podatkowemu imiona, nazwi-
ska i adresy tych osób (zgłoszenia należy 
dokonać w terminie wyznaczonym do 
dokonania pierwszej wpłaty, a w razie 
zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 
14 dni od dnia, w którym wyznaczono 
inną osobę). Może to być zatrudniony 

przestępstwa 
i wykroczenia
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w przedsiębiorstwie pracownik – najczęściej 
księgowy, a także pracownik biura rachunko-
wego, z którym płatnik lub inkasent zawarł 
umowę o świadczenie takich usług. W przy-
padku podmiotów będących płatnikami lub 
inkasentami więcej niż jednego podatku moż-
na wskazać kilka osób rozliczających każdy 
z podatków oddzielnie. Osobą odpowiedzial-
ną może być również kierownik jednostki czy 
jeden z członków zarządu, jednak najczęściej 
to od głównego księgowego oczekuje się 
przyjęcia odpowiedzialności.

Wyznaczona na mocy art. 31 osoba (bądź 
osoby) może wykonywać osobiście powierzo-
ne jej czynności albo zlecić ich wykonanie in-
nym osobom, kontrolując jedynie ich realiza-
cję. Osoba, która została wyznaczona do 
wykonywania zadań płatnika czy inkasenta, 
nie odpowiada za zobowiązania podatkowe 
podmiotu, którego sprawami się zajmuje (nie 
staje się w wyniku przyjęcia odpowiedzialno-
ści płatnikiem czy inkasentem), jednak w razie 
niewypełnienia przyjętych obowiązków musi 
się liczyć z odpowiedzialnością na podstawie 
przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Należy podkreślić, że za przestępstwa skar-
bowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada 
jak sprawca także ten, kto na podstawie prze-

pisu prawa, decyzji właściwego organu, umo-
wy lub faktycznego wykonywania zajmuje się 
sprawami gospodarczymi, w szczególności fi-
nansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej 
albo jednostki organizacyjnej niemającej oso-
bowości prawnej, której odrębne przepisy 
przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 k.k.s.). 
Z przepisu wynika, że wystarczy, aby księgo-
wy faktycznie zajmował się sprawami finan-
sowymi jednostki – nawet jeśli zakres jego 
obowiązków nie został wskazany w umowie 
– żeby ponosić odpowiedzialność karnoskar-
bową. Jednak w praktyce, jeśli formalnie nie 
została wyznaczona osoba do dokonywania 
konkretnych czynności, to odpowiedzialność 
karnoskarbową ponosić będą osoby zasiada-
jące we władzach zarządczych jednostki (za-
siadanie w organie zarządzającym jest jed-
noznaczne z zajmowaniem się sprawami 
gospodarczymi danej organizacji). Natomiast 
na podstawie umowy sprawami gospodarczy-
mi danego podmiotu mogą zajmować się 
m.in.: pełnomocnik, doradca podatkowy, 
radca prawny, biuro rachunkowe, wyznaczo-
ny pracownik.

Niewypełnienie obowiązków płatnika i in-
kasenta jest jednym z przestępstw wymienio-
nych w Kodeksie karnym skarbowym.

Tabela. Przepisy Kodeksu karnego skarbowego dotyczące pracy księgowego

Art. k.k.s. Czyn podlegający karze Podstawowy wymiar kary

1 2 3

Art. 54 Nieujawnianie właściwemu organowi 
przedmiotu lub podstawy opodatkowa-
nia lub nieskładanie deklaracji, przez co 
podatek narażony jest na uszczuplenie

Kara grzywny do 720 stawek dziennych 
albo kara pozbawienia wolności, albo 
obie te kary łącznie

Art. 56 Podawanie nieprawdy lub zatajanie 
prawdy w deklaracji i oświadczeniu 
albo niedopełnienie obowiązku zawia-
domienia o zmianie objętych nimi da-
nych, przez co podatek narażony jest na 
uszczuplenie

Kara grzywny do 720 stawek dziennych 
albo kara pozbawienia wolności, albo 
obie te kary łącznie

Nieskładanie w terminie organowi po-
datkowemu lub płatnikowi deklaracji 
lub oświadczenia

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Art. 57 Uporczywe niewpłacanie w terminie po-
datku

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Art. 60 Wbrew obowiązkowi nieprowadzenie 
księgi

Kara grzywny do 240 stawek dziennych

Wbrew obowiązkowi nieprzechowy-
wanie księgi w miejscu wykonywania 
działalności lub w miejscu wskaza-

Kara grzywny do 240 stawek dziennych

zobowiązania 
podatkowe

odpowiedzialność 
karnoskarbowa
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1 2 3

nym przez podatnika jako jego siedzi-
ba, przedstawicielstwo lub oddział, 
a jeżeli prowadzenie księgi zostało zle-
cone biuru rachunkowemu lub innemu 
uprawnionemu podmiotowi – w miejscu 
określonym w umowie z biurem rachun-
kowym lub w miejscu wskazanym przez 
kierownika jednostki

Art. 61 Nierzetelne prowadzenie księgi Kara grzywny do 240 stawek dziennych

Wadliwe prowadzenie księgi Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Art. 62 Wbrew obowiązkowi niewystawianie 
faktury lub rachunku za wykonanie 
świadczenia, wystawianie ich w sposób 
wadliwy albo odmowa ich wydania

Kara grzywny do 180 stawek dziennych

Wystawianie faktury lub rachunku 
w sposób nierzetelny albo posługiwanie 
się takim dokumentem

Kara grzywny do 240 stawek dziennych

Wbrew obowiązkowi nieprzechowywa-
nie wystawionej lub otrzymanej faktury 
albo rachunku bądź dowodu zakupu to-
warów

Kara grzywny do 180 stawek dziennych

Art. 77 Niewpłacanie w terminie przez płatni-
ka lub inkasenta pobranego podatku na 
rzecz właściwego organu

Kara grzywny do 720 stawek dziennych 
albo kara pozbawienia wolności do lat 3, 
albo obie te kary łącznie

Art. 78 Niepobieranie przez płatnika podatku 
albo pobieranie go w kwocie niższej od 
należnej

Kara grzywny do 720 stawek dziennych 
albo kara pozbawienia wolności do lat 2, 
albo obie te kary łącznie

Art. 80 Wbrew obowiązkowi nieskładanie w ter-
minie właściwemu organowi wymaga-
nej informacji podatkowej

Kara grzywny do 120 stawek dziennych

Składanie informacji podatkowej, która 
jest nieprawdziwa

Kara grzywny do 240 stawek dziennych

Art. 80a Podawanie nieprawdy lub zatajanie 
prawdy w informacji podsumowującej

Kara grzywny do 240 stawek dziennych

Wbrew obowiązkowi nieskładanie w ter-
minie właściwemu organowi informacji 
podsumowującej

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Art. 81 Niedokonywanie w terminie przez po-
datnika lub płatnika zgłoszenia identyfi-
kacyjnego albo aktualizacji objętych nim 
danych lub też podawanie w nim danych 
niezgodnych ze stanem rzeczywistym 
albo niepełnych. Dokonywanie zgło-
szenia więcej niż jeden raz. Niepodanie 
numeru identyfikacji podatkowej lub 
podanie numeru nieprawdziwego

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Art. 83 Udaremnianie lub utrudnianie wykona-
nia czynności służbowej osobie upraw-
nionej do przeprowadzenia czynności 
sprawdzających, kontroli podatkowej, 
kontroli skarbowej lub czynności kontrol-
nych w zakresie szczególnego nadzoru

Kara grzywny do 720 stawek dziennych
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podatkowego, zwłaszcza nieokazywanie 
– wbrew żądaniu tej osoby – księgi lub 
innego dokumentu dotyczącego prowa-
dzonej działalności gospodarczej albo 
niszczenie, uszkadzanie, czynienie bez-
użytecznymi, ukrywanie lub usuwanie 
księgi albo innego dokumentu

Źródło: opracowanie własne

Wykroczenia i przestępstwa skarbowe są ka-
rane grzywną, a w szczególnych przypadkach 
również karą pozbawienia wolności. Wymie-
rzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek 
oraz wysokość jednej stawki dziennej. Tak jak 
w przypadku Kodeksu karnego stawka dzienna 
nie ma stałej wartości. Ustalając stawkę dzien-
ną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, 
jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki ma-
jątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzien-
na w przypadku kar wyznaczanych na podsta-
wie przepisów Kodeksu karnego skarbowego 
nie może być niższa od jednej trzydziestej części 
minimalnego wynagrodzenia, ani też przekra-
czać jej czterystukrotności. Jeżeli przepis nie 
stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wyno-
si 10, najwyższa 720, a zatem wysokość grzyw-
ny może być bardzo duża. Podane w tabeli wy-
miary kary mogą być mniejsze w przypadku 
przestępstw mniejszej wagi lub takich, gdzie 
kwota podatku narażonego na uszczuplenie 
jest małej wartości. Mała wartość to zgodnie 
z Kodeksem karnym skarbowym wartość, która 
w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 
przekracza dwustukrotnej wysokości minimal-
nego wynagrodzenia.

Choć Kodeks karny skarbowy wymienia 
całe spektrum możliwych zdarzeń mogących 
powodować odpowiedzialność karną i konse-
kwencje finansowe, dodatkowo Ordynacja 
podatkowa wymienia kilka sytuacji, które 
również powinien brać pod uwagę księgowy. 
Pierwsza z nich to kary porządkowe nakłada-
ne w trakcie postępowania podatkowego. 
Zgodnie z art. 262 O.p. strona, pełnomocnik 
strony, świadek lub biegły, którzy mimo pra-
widłowego wezwania organu podatkowego:
■ nie stawili się osobiście bez uzasadnionej 

przyczyny, mimo że byli do tego zobowią-
zani, lub

■ bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, 
zeznań, wydania opinii, okazania przed-
miotu oględzin lub udziału w innej czynno-
ści, lub

■ bez zezwolenia tego organu opuścili miej-
sce przeprowadzenia czynności przed jej 
zakończeniem,

a także:
■ osoby trzecie, które bezzasadnie odmawia-

ją okazania przedmiotu oględzin,
■ uczestnicy rozprawy, którzy poprzez swoje 

niewłaściwe zachowanie utrudniają jej 
przeprowadzenie,

mogą zostać ukarani karą porządkową do 
2800 zł. Kara ta nakładana jest w formie po-
stanowienia, na które służy zażalenie.

Główni księgowi bardzo często zasiadają 
w organach kierowniczych jednostek, należy 
też pamiętać o przepisach o odpowiedzialno-
ści za zaległości podatkowe oraz o przepisach 
o zabezpieczeniu majątku. Zgodnie z art. 116 
O.p. za zaległości podatkowe spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością w organizacji, 
spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organi-
zacji odpowiadają solidarnie całym swoim 
majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli eg-
zekucja z majątku spółki okazała się w całości 
lub w części bezskuteczna, w sytuacji gdy 
członek zarządu:
■ nie wykazał, że:

–  we właściwym czasie zgłoszono wniosek 
o ogłoszenie upadłości lub wszczęto po-
stępowanie zapobiegające ogłoszeniu 
upadłości (postępowanie układowe) albo

–  niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości lub niewszczęcie postępowania 
zapobiegającego ogłoszeniu upadłości 
(postępowania układowego) nastąpiło 
bez jego winy;

■ nie wskazuje mienia spółki, z którego egze-
kucja umożliwi zaspokojenie zaległości po-
datkowych spółki w znacznej części.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Odpowiedzialność członków zarządu obej-
muje zaległości podatkowe z tytułu zobo-
wiązań, których termin płatności upływał 
w czasie pełnienia przez nich obowiązków 
członka zarządu.

Członkowie zarządu muszą wziąć pod uwa-
gę również przepis art. 33b O.p. Mimo że 
przepis ten nie nakłada na osoby zasiadające 

kara 
porządkowa

członkowie 
zarządu
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w organach zarządzających kar, jednak 
stanowi on dotkliwą formę ingerencji fi-
nansowej w majątek tych osób. Zgodnie 
z nim zobowiązanie podatkowe przed 
terminem płatności może być zabezpie-
czone na majątku członków zarządu 
przedsiębiorstwa, gdy spełnione są na-
stępujące przesłanki:
■ została im doręczona decyzja orzeka-

jąca o odpowiedzialności podatkowej 
za zaległości podatkowe spółki lub in-
nej osoby prawnej,

■ zachodzi uzasadniona obawa, że zo-
bowiązanie nie zostanie przez spółkę 
lub inną osobę prawną wykonane, 
a w szczególności

■ spółka lub inna osoba prawna trwale 
nie uiszcza wymagalnych zobowiązań 
o charakterze publicznoprawnym albo 
dokonuje czynności polegających na 
zbywaniu majątku, które mogą utrud-
nić lub udaremnić egzekucję.
Decyzja o zabezpieczeniu wygasa, gdy 

egzekucja z majątku podatnika okaże się 
w całości albo w części bezskuteczna.

Odpowiedzialność 
prawna w ustawach 
ubezpieczeniowych

Ustawy dotyczące ubezpieczeń spo-
łecznych oraz ubezpieczenia zdrowotne-
go przewidują kary grzywny za niedopeł-
nienie obowiązków płatnika składek. 
Przykładowo art. 98 ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym stwierdza, że kto, 
jako płatnik składek albo osoba obowią-
zana do działania w imieniu płatnika:
■ nie dopełnia obowiązku opłacania skła-

dek na ubezpieczenia społeczne w prze-
widzianym przepisami terminie,

■ nie zgłasza wymaganych ustawą da-
nych lub zgłasza nieprawdziwe dane 
albo udziela w tych sprawach nie-
prawdziwych wyjaśnień lub odmawia 
ich udzielenia,

■ udaremnia lub utrudnia przeprowa-
dzenie kontroli,

■ nie dopełnia obowiązku wypłacania 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
i zasiłków finansowanych z budżetu 
państwa albo wypłaca je nienależnie,

■ nie prowadzi dokumentacji związanej 
z obliczaniem składek oraz z wypłatą 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

■ nie dopełnia obowiązku przesyłania 
deklaracji rozliczeniowych oraz imien-

nych raportów miesięcznych w prze-
widzianym terminie,

■ nie stwierdza nieprawidłowości 
w imiennym raporcie miesięcznym 
w terminie do 30 kwietnia następnego 
roku kalendarzowego,

■ nie dopełnia obowiązku przekazywa-
nia dokumentów związanych z ubez-
pieczeniami społecznymi i ubezpiecze-
niem zdrowotnym w formie określonej 
w przepisach,
podlega karze grzywny do 5000 zł.
Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu 

zdrowotnym możliwy zakres odpowie-
dzialności z tytułu wykonywania zawo-
du księgowego jest mniejszy. Zgodnie 
z art. 193 tej ustawy karze grzywny pod-
lega ten, kto:
■ nie zgłasza wymaganych przepisami 

ustawy danych lub zgłasza niepraw-
dziwe dane mające wpływ na wymiar 
składek na ubezpieczenie zdrowotne 
albo udziela w tych sprawach nie-
prawdziwych wyjaśnień lub odmawia 
ich udzielenia,

■ nie dokonuje w terminie zgłoszenia do 
ubezpieczenia zdrowotnego lub wyre-
jestrowania z ubezpieczenia zdrowot-
nego,

■ udaremnia lub utrudnia przeprowa-
dzenie kontroli w zakresie realizacji 
ubezpieczenia zdrowotnego,

■ nie odprowadza w terminie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.
Orzekanie w wymienionych sprawach 

następuje w trybie przepisów Kodeksu po-
stępowania w sprawach o wykroczenia.

Odpowiedzialność 
księgowego za szkodę 
wyrządzoną pracodawcy

Księgowi, którzy pracują w ramach 
umowy o pracę – zgodnie z art. 114 k.p. 
– odpowiadają również przed pracodaw-
cą, jeśli w wyniku ich zawinionego nie-
wykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków pracowniczych pracodawca 
poniesie szkodę. Jest to odpowiedzial-
ność materialna, w granicach rzeczywi-
stej straty. W razie działania nieumyślne-
go odszkodowanie, jakie musi zapłacić 
pracownik, jest ograniczone do wysoko-
ści trzykrotnego miesięcznego wynagro-
dzenia pracownika z dnia wyrządzenia 
szkody. Jeśli natomiast pracownik wy-
rządził szkodę umyślnie, pracodawca 

kara
 grzywny



Odpowiedzialność księgowego

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  16  (830)22 www.pgp.infor.pl

może dochodzić odszkodowania w pełnej wy-
sokości, czyli całości wyrządzonej szkody.

Przy rozważaniu odpowiedzialności za wyni-
kłe szkody istotny jest również zapis art. 117 
k.p., w myśl którego pracownik nie ponosi odpo-
wiedzialności za szkodę w takim zakresie, w ja-
kim pracodawca lub inna osoba przyczynili się 
do jej powstania albo zwiększenia. Oznacza to, 
że jeżeli z umowy o pracę wynika, że dana osoba 
zajmująca się sprawami księgowo-podatkowymi 
pracuje pod nadzorem osoby uprawnionej, to 
osoba uprawniona (główny księgowy, właściciel 
biura rachunkowego posiadający certyfikat księ-
gowy) ponosi odpowiedzialność w razie niedo-
statecznego nadzoru lub jego braku.

Odpowiedzialność 
księgowych w przepisach 
Kodeksu karnego

W ramach Kodeksu karnego kluczowe zna-
czenie dla księgowych ma art. 303 k.k., który 
stwierdza, że kto wyrządza szkodę majątkową 
osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organi-
zacyjnej niemającej osobowości prawnej przez 
nieprowadzenie dokumentacji działalności go-
spodarczej albo prowadzenie jej w sposób nie-
rzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególno-
ści niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając 
lub podrabiając dokumenty dotyczące tej dzia-
łalności, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. W przypadku wyrządzenia znacznej 
szkody majątkowej w wyniku popełnienia ta-
kiego przestępstwa sprawca podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Dla osób zasiadających w organach zarządza-
jących równie istotny jest art. 296 § 1 k.k., który 
stwierdza, że kto, będąc obowiązany na podsta-
wie przepisu ustawy, decyzji właściwego orga-
nu lub umowy do zajmowania się sprawami 
majątkowymi lub działalnością gospodarczą 
osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organi-
zacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez 
nadużycie udzielonych mu uprawnień lub nie-
dopełnienie ciążącego na nim obowiązku wy-
rządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Ponadto jeżeli sprawca:
■ przez nadużycie udzielonych mu uprawnień 

lub niedopełnienie ciążącego na nim obo-
wiązku sprowadza bezpośrednie niebez-
pieczeństwo wyrządzenia znacznej szko dy 
majątkowej, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3,

■ działa w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8,

■ wyrządza szkodę majątkową w wielkich 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10,

■ działa nieumyślnie, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3.
Oprócz tych dwóch uregulowań należy 

brać pod uwagę przepisy dotyczące innych 
przestępstw przeciwko obrotowi gospodar-
czemu, w szczególności art. 297 k.k. (spo-
rządzanie dokumentacji kredytowej zawie-
rającej nieprawdziwe dane) i art. 303 k.k. 
(nierzetelne prowadzenie dokumentacji 
działalności gospodarczej), a także przepi-
sy dotyczące przestępstw przeciw ochronie 
informacji, w szczególności art. 266 k.k. 
(ujawnianie informacji poufnych), art. 268 
k.k. (niszczenie, uszkadzanie, usuwanie in-
formacji) i art. 268a k.k. (niszczenie, uszka-
dzanie itd. danych informatycznych), oraz 
przeciw wiarygodności dokumentów, czyli 
art. 270 k.k. (podrabianie dokumentów) 
i art. 273 k.k. (używanie nieprawdziwych 
dokumentów).

Podsumowując ogólne ramy odpowie-
dzialności prawnej, jakiej może podlegać 
księgowy, a w szczególności główny księgo-
wy zasiadający w organie kierowniczym 
jednostki, należy pamiętać, że każda spra-
wa dotycząca odpowiedzialności za popeł-
nione błędy ma charakter indywidualny, 
gdyż różne są jej okoliczności oraz zakres. 
Jeśli główny księgowy formalnie przyjmie 
obowiązki i odpowiedzialność za prowa-
dzenie ksiąg rachunkowych, nie zwolni to 
kierownika jednostki z odpowiedzialności 
za rachunkowość spółki. Osoba prowadząca 
księgi rachunkowe może zostać pociągnięta 
do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu 
pracy czy Kodeksu karnego skarbowego na 
podstawie zakresu obowiązków wynikają-
cych z umowy o pracę. Nawet w przypadku 
zachowania staranności trudno całkowicie 
wyeliminować ryzyko popełnienia błędów, 
które mogą zostać uznane za przestępstwa 
lub wykroczenia. Pewną formą zabezpiecze-
nia się przed ryzykiem podatkowo-księgo-
wym jest ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej osób pracujących w charakterze 
księgowych. Pomocna jest też instytucja 
czynnego żalu wynikająca z art. 16 k.k.s., 
która w wielu przypadkach pozwala unik-
nąć kary.

DR NELLI ARTIENWICZ
 Uniwersytet Gdański
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 79. Kto wbrew przepisom 
ustawy:
1)  nie poddaje sprawozdania fi-

nansowego badaniu przez bie-
głego rewidenta,

2)  nie udziela lub udziela niezgod-
nych ze stanem faktycznym in-
formacji, wyjaśnień, oświad-
czeń biegłemu rewidentowi 
albo nie dopuszcza go do peł-
nienia obowiązków,

3)  nie składa sprawozdania finan-
sowego do ogłoszenia,

4)  nie składa sprawozdania fi-
nansowego lub sprawozdania 
z działalności we właściwym 
rejestrze sądowym,

5)  nie udostępnia sprawozdania fi-
nansowego i innych dokumen-
tów, o których mowa w art. 68,

6)  prowadzi działalność usługową 
w zakresie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych bez wymaga-
nych uprawnień,

7)  prowadzi działalność usługową 
w zakresie prowadzenia ksiąg 
rachunkowych lub wykonywa-
nia czynności doradztwa podat-
kowego, do wykonywania któ-
rych jest uprawniony zgodnie 
z odrębnymi przepisami – bez 
spełnienia obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia, o której 
mowa w art. 76h ust. 1

– podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności.

Odpowiedzialność 
za ukrywanie 
przekroczenia 
planu wydatków 
w ewidencji księgowej
Kontrola wykazała, że w państwo-
wej jednostce budżetowej w ramach 
kontroli wstępnej wydatków nie 
sprawdzano przed ich dokonaniem, 
czy mieszczą się one w planie finan-
sowym, kierując się wyłącznie bieżą-
cymi potrzebami. Na koniec każde-
go okresu sprawozdawczego główna 
księgowa analizowała wykonanie 
wydatków w poszczególnych po-
działkach klasyfikacji budżetowej 
i tam, gdzie występowały przekro-
czenia, sporządzała wewnętrzny do-
kument PK – „Polecenie księgowa-
nia”, w którym odnosząc się do kon-
kretnych dokumentów źródłowych, 
korygowała pierwotne zaklasyfiko-
wanie wydatków tak, aby kwoty 
przekraczające plan w danym roz-
dziale i paragrafie zostały przenie-
sione do rozdziału i paragrafu, w któ-

rym jeszcze były rezerwy środków. 
Sporządzane w ten sposób doku-
menty wewnętrzne, opisane jako 
„korekta rozliczenia”, nie były przez 
nikogo podpisywane (ani przez oso-
bę sporządzającą, ani sprawdzającą, 
ani zatwierdzającą do księgowania). 
Z wyjaśnień złożonych przez dyrekto-
ra wynikało, że nie był on świadomy 
naruszania przepisów i ukrywania 
tego faktu przez główną księgową, 
natomiast główna księgowa twier-
dziła, że wszystkie kwestionowane 
zapisy były wprowadzone do ksiąg 
na polecenie dyrektora.

Komentarz: Procesy związane z roz-
dysponowywaniem środków publicz-
nych są regulowane wieloma normami 
prawnymi składającymi się na tzw. dys-
cyplinę finansów publicznych. W przy-
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padku dokonywania wydatków w państwo-
wej jednostce budżetowej do podstawowych 
norm tej dyscypliny należą nakazy:
1.  Ponoszenia wydatków na cele i w wyso-

kościach ustalonych w planie finanso-
wym (art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych; dalej: u.o.f.p.);

2.  Klasyfikowania wydatków publicznych 
według działów i rozdziałów – określają-
cych rodzaj działalności, oraz paragrafów 
– określających rodzaj wydatku (art. 39 
ust. 1 u.o.f.p.), przy czym klasyfikację tę 
należy stosować zarówno na etapie ustala-
nia planu finansowego jednostki, jak i na 
etapie zaciągania zobowiązań i dokony-
wania wydatków oraz ewidencjonowania 
tych procesów (§ 5 rozporządzenia Mini-
stra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wy-
datków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagra-
nicznych w związku z § 4 ust. 2, § 10–11, 
§ 15 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia gospodarki finansowej 
jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych);

3.  Prowadzenia rachunkowości zgodnie 
z przepisami o rachunkowości, z uwzględ-
nieniem zasad określonych w przepisach 
o finansach publicznych (art. 40 ust. 1–3 
u.o.f.p.), co w przypadku dokonywania wy-
datków oznacza konieczność ujmowania 
w księgach rachunkowych operacji gos-
podarczych z tym związanych zgodnie z ich 
rzeczywistym przebiegiem (art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości; dalej: u.o.r.) w sposób pozwalający 
na odczytanie szczegółowej podziałki kla-
syfikacji budżetowej każdego wydatku:
■   z poszczególnych dowodów księgo-

wych, w ramach ich dekretacji (art. 21 
ust. 1 pkt 6 u.o.r.),

■   z odpowiednich kont ewidencji księgo-
wej prowadzonej w porządku systema-
tycznym (opis zasad funkcjonowania 
kont księgi głównej jednostki budżeto-
wej zawarty w załączniku nr 3 do roz-
porządzenia 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, samorządo-
wych zakładów budżetowych, pań-
stwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej).

Przestrzeganie powyższych przepisów 
w prowadzeniu gospodarki finansowej i ra-
chunkowości danej jednostki organizacyjnej 
należy zapewnić w ramach obowiązujących 
w niej procedur kontroli zarządczej I stopnia, 
ustalanych przez jej kierownika (art. 68 ust. 1 
i ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p.). 
Należą do nich:
■ wstępna kontrola merytoryczna dokumen-

tów księgowych, wykonywana zwyczajo-
wo przez pracownika odpowiedzialnego 
w strukturze danej jednostki za realizację 
określonego rodzaju zadań,

■ wstępna kontrola dokumentów dotyczą-
cych operacji gospodarczych i finanso-
wych, wykonywana przez głównego księ-
gowego jednostki,

■ autoryzacja każdej operacji skutkującej do-
konaniem wydatku ze środków publicz-
nych przed jej wykonaniem przez kierow-
nika jednostki,

■ wstrzymanie operacji, której realizacja mo-
głaby doprowadzić do przekroczenia planu 
wydatków, i podjęcie odpowiednich dzia-
łań (np. zmiana planu wydatków, wycofa-
nie się jednostki z transakcji z kontrahen-
tem itp.),

■ dekretacja dokumentów księgowych po 
dokonaniu wydatków,

■ obowiązek przeprowadzenia kontroli wstęp-
nej i autoryzacji dowodów wewnętrznych 
jednostki służących do korygowania zapisów 
w księgach rachunkowych jednostki,

■ obowiązek kontroli prawidłowości zapisów 
wprowadzonych do ksiąg rachunkowych.
Przy właściwie określonych i funkcjonują-

cych powyższych procedurach w jednostce 
budżetowej przede wszystkim nie powinno 
być możliwe dokonanie wydatków przekra-
czających plan w danym dziale, rozdziale 
i paragrafie wydatków. Chroni przed tym co 
najmniej trzystopniowa kontrola każdego do-
kumentu księgowego, którą należy wykonać 
przed zleceniem wypłaty środków, co przed-
stawiono w tabeli.

Jeśli zobowiązania wynikające z danego 
dowodu księgowego dotyczą wydatków, 
które:
■ nie były przewidziane do poniesienia przez 

jednostkę na etapie tworzenia jej planu fi-
nansowego, i/lub

■ przekraczają limity wydatków określone 
w danym dziale, rozdziale i paragrafie kla-
syfikacji budżetowej,

to okoliczności te powinny znaleźć odzwier-
ciedlenie w opisie merytorycznym dokumen-

prowadzenie 
rachunkowości

procedury 
kontroli
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tu, którego realizacja powinna być automa-
tycznie wstrzymana przez tego pracownika, 
który jako pierwszy wykryje tę nieprawidło-
wość. Pracownik ten powinien niezwłocznie 
poinformować kierownika jednostki i zapro-
ponować odpowiednie działania – którymi 
w zależności od okoliczności mogą być:
■ całkowita rezygnacja z przeprowadzenia 

operacji (np. wycofanie się z transakcji 
kupna rzeczy),

■ zmiana w odpowiednim trybie planu rze-
czowo-finansowego, jeśli wydatek jest nie-
zbędny dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania jednostki,

■ niezwłoczna realizacja wydatku, mimo iż 
nie mieści się on w planie finansowym – je-
śli zachodzą nadzwyczajne okoliczności 
(np. jego poniesienie jest niezbędne w celu 
ograniczenia skutków zdarzenia losowego 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody niewspółmiernie większej niż ta, 
spowodowana dokonaniem nieplanowane-
go wydatku).
Jak wynika z opisu przypadku – w jednost-

ce te właśnie procedury nie działały w ogóle 
– zwyczajowo bowiem porównywano z pla-
nem wydatki dopiero po zakończeniu po-
szczególnych okresów sprawozdawczych 
(miesięcy) – a więc była to nie kontrola 
wstępna (ex ante), a następcza (ex post). Taki 
system kontroli wydatków prowadził nie-
uchronnie do popełniania przez kierownic-
two jednostki czynów zabronionych, polega-
jących na dokonaniu wydatków ze środków 
publicznych bez upoważnienia określonego 
planem finansowym albo z przekroczeniem 
tego upoważnienia (art. 11 ustawy z 17 grud-
nia 2004 r. o odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych; dalej: 
ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych).

Tabela. Elementy trzystopniowej kontroli wstępnej dokumentów przed dokonaniem 
wydatków w zakresie ich zgodności z planem finansowym

Stopień Kontrola
Osoba 

zobowiązana 
do wykonania

Sprawdzany 
aspekt

Sposób 
potwierdzenia 

wykonania kontroli

1 2 3 4 5

I merytoryczna wskazany pracow-
nik komórki odpo-
wiedzialnej meryto-
rycznie za realizację 
danego rodzaju za-
dań

■ czy wydatek jest 
zgodny z przezna-
czeniem środków 
ujętych w planie 
finansowym,

■ czy zlecenie do 
wypłaty kwoty, na 
którą opiewa do-
kument, nie spo-
woduje przekro-
czenia limitu ogól-
nego wydatków 
przewidzianych 
w planie finanso-
wym w danym 
dziale, rozdziale 
i paragrafie kla-
syfikacji budżeto-
wej

■ zamieszczenie na 
dowodzie tzw. opi- 
su merytoryczne-
go, gdzie powinno 
się znaleźć wyraź-
ne stwierdzenie, 
że wydatek mieści 
się w planie rze-
czowo-f inanso-
wym jednostki, ze 
wskazaniem dzia-
łu, rozdziału i pa-
ragrafu klasyfika-
cji budżetowej,

■ złożenie podpisu 
ze wskazaniem 
daty wykonania 
kontroli – przez 
odpowiedzialne-
go pracownika

II wstępna – prawid-
łowości operacji gos-
podarczych i finan-
sowych

główny księgowy 
jednostki

czy zobowiązanie 
jednostki wynika-
jące z dokumentu 
mieści się w planie 
finansowym

złożenie na dowo-
dzie podpisu obok 
podpisu pracownika 
właściwego rzeczo-
wo (ze wskazaniem 
daty)
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1 2 3 4 5

III ostateczne zatwier-
dzenie operacji do 
realizacji

kierownik jednostki czy wydatek jest 
zgodny z prawem, 
celowy, gospodar-
ny i przewidziany 
w planie rzeczowo-
-finansowym jed-
nostki

złożenie na dowo-
dzie podpisu obok 
podpisu pracownika 
właś ciwego rzeczo wo 
oraz głównego księ-
gowego (ze wska-
zaniem daty)

Dyrektor jednostki budżetowej odpowiada 
za całość gospodarki finansowej tej jednostki 
(art. 53 ust. 1 u.o.f.p.). Między innymi powi-
nien zapewnić przebieg procesów związanych 
z wydatkowaniem środków publicznych 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisa-
mi – ustalając odpowiednie procedury kontroli 
zarządczej i zapewniając ich stosowanie przez 
podległych pracowników (art. 69 ust. 1 pkt 3 
u.o.f.p.). Biorąc pod uwagę te uregulowania, 
nie może się on usprawiedliwiać brakiem 
świadomości co do naruszania zasad dyscypli-
ny finansów publicznych – ponieważ miał obo-
wiązek przed wydaniem głównemu księgowe-
mu dyspozycji dokonania wypłaty ze środków 
publicznych (czyli zatwierdzeniem dokumen-
tu księgowego do wypłaty) sprawdzić, czy 
kwoty, na które opiewa ten dokument, miesz-
czą się w planie rzeczowo-finansowym wydat-
ków. W świetle opisanych w tabeli procedur 
mógłby jedynie próbować uwolnić się od od-
powiedzialności za dokonanie wydatku bez 
upoważnienia – gdyby został wprowadzony 
w błąd przez pracowników (czyli gdyby na do-
wodach księgowych zarówno pracownik me-
rytoryczny, jak i główny księgowy stwierdzili 
wyraźnie, że wydatki mieszczą się w planie fi-
nansowo-rzeczowym jednostki). Ponieważ 
jednak na dowodach źródłowych w ogóle nie 
było stwierdzeń odnoszących się do planu wy-
datków – kierownik jednostki powinien odpo-
wiednie fakty ustalić sam, dodatkowo spraw-
dzając, czym jest ten brak spowodowany, 
i podejmując odpowiednie środki zaradcze. Na 
przykład, jeśli:
■ w przepisach wewnętrznych nie ustalono 

odpowiednich procedur – uzupełnić odpo-
wiednie zapisy,

■ stosowane procedury zostały wprowa-
dzone, ale nie były przestrzegane przez 
pracowników – zdyscyplinować pracow-
ników.
Na należyte wykonywanie przez kierow-

nika jednostki obowiązków z zakresu usta-
lania i zapewnienia funkcjonowania syste-
mu kontroli zarządczej nacisk położył sam 

ustawodawca, przewidując w ustawie o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, że kierownik jed-
nostki może popełnić zarówno czyny zabro-
nione polegające na dokonaniu wydatku ze 
środków publicznych bez upoważnienia lub 
z przekroczeniem zakresu upoważnienia 
określonego w planie finansowym jednost-
ki (art. 11 ustawy o naruszeniu dyscypliny 
finansów publicznych), jak i poprzez nie-
wykonanie lub nienależyte wykonanie obo-
wiązków z zakresu kontroli zarządczej, 
jeżeli miało ono wpływ na dokonanie wy-
datku powodującego przekroczenie kwoty 
wydatków ustalonej w planie finansowym 
jednostki (art. 18c ust. 1 pkt 2 ustawy o na-
ruszeniu dyscypliny finansów publicznych).

Drugą osobą, która odpowiada za sy-
tuację powstałą w jednostce, jest główny 
księgowy, któremu kierownik jednostki po-
wierzył na piśmie obowiązki z zakresu go-
spodarki finansowej jednostki z art. 54 
ust. 1 u.o.f.p., w tym prowadzenie rachun-
kowości oraz dokonywanie wstępnej kon-
troli zgodności operacji finansowych i gos-
podarczych z planem finansowym. Główny 
księgowy w ramach powierzonych mu obo-
wiązków powinien:
■ kontrolować wszystkie dokumenty źródło-

we, będące podstawą wypłat ze środków 
publicznych przed zleceniem ich realizacji 
pod kątem ich zgodności z planem finanso-
wym (art. 54 ust. 3 u.o.f.p.),

■ w przypadku dokumentów budzących wąt-
pliwości (np. niezawierających w opisie 
merytorycznym wskazania podziałek kla-
syfikacji budżetowej, z jakiej należy pokryć 
wydatki, i stwierdzenia, że są w nich zabez-
pieczone odpowiednie kwoty) zażądać zło-
żenia wyjaśnień od pracowników meryto-
rycznych (art. 54 ust. 7 pkt 1 u.o.f.p.),

■ odmówić podpisania dokumentów, któ-
rych realizacja spowodowałaby przekro-
czenie planu finansowego, zawiadamiając 
o tym fakcie na piśmie dyrektora (art. 54 
ust. 4–6 u.o.f.p.),

plan
 wydatków

obowiązki 
głównego 
księgowego
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■ wnioskować do dyrektora o określenie 
trybu, w jakim mają być sprawdzane do-
wody księgowe pod względem meryto-
rycznym i w jakim fakt dokonania tej kon-
troli ma być dokumentowany – jeśli 
odpowiednich postanowień nie zawierają 
przepisy wewnętrzne jednostki (art. 54 
ust. 7 pkt 2 u.o.f.p.).
Ukrywanie faktu dokonywania wydatków 

przekraczających plan finansowy przez 
fał szowanie zapisów w księgach rachunko-
wych było w opisanej sytuacji zarówno w in-
teresie dyrektora, jak i głównego księgowego, 
który na mocy art. 18b pkt 1 ustawy o naru-
szeniu dyscypliny finansów publicznych 
może odpowiadać za niedokonanie lub nie-
należyte dokonanie wstępnej kontroli zgod-
ności operacji gospodarczej lub finansowej 
z planem finansowym, jeżeli miało ono wpływ 
na dokonanie wydatku powodującego prze-
kroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie 
finansowym jednostki. Szczególnie negatyw-
nie należy ocenić fakt – że do wprowadzania 
do ksiąg rachunkowych nierzetelnych zapi-
sów główny księgowy używał dowodów we-
wnętrznych PK – „Polecenie księgowania” 
nieautoryzowanych przez nikogo – wykorzy-
stując sytuację, że w przepisach wewnętrz-
nych nie ustalono dla nich zasad ich sporzą-
dzania, obiegu i kontroli, co w jego mniemaniu 
uniemożliwiało  w razie kontroli ustalenie 
osób odpowiedzialnych za powstanie niepra-
widłowości. Zarówno główny księgowy, jak 
i dyrektor jednostki nie wzięli pod uwagę, że 
nieustalenie procedur obiegu i kontroli doku-

mentów wewnętrznych oraz nierzetelne pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych obciąża ich 
bezpośrednio, nawet jeśli nie złożyli oni pod-
pisów na nierzetelnych dokumentach.

IZABELA MOTOWILCZUK
magister administracji, 

były wieloletni inspektor 
kontroli gospodarki finansowej 

w regionalnej izbie obrachunkowej, 
autor licznych publikacji

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 18b. ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych
Naruszeniem dyscypliny finansów pub-
licznych jest niedokonanie lub nienależy-
te dokonanie wstępnej kontroli zgodności 
operacji gospodarczej lub finansowej z pla-
nem finansowym lub kompletności i rze-
telności dokumentów dotyczących takiej 
operacji, jeżeli miało ono wpływ na:
1)  dokonanie wydatku powodującego 

przekroczenie kwoty wydatków usta-
lonej w planie finansowym jednostki 
sektora finansów publicznych;

2)  zaciągnięcie zobowiązania niemiesz-
czącego się w planie finansowym 
jednostki sektora finansów pub-
licznych.

fałszowanie 
zapisów

  Zasady prowadzenia pkpir 

  Zamknięcie pkpir 

  Najpopularniejsze zdarzenia w pkpir  
na przykładach

Polecamy książkę
Podatkowa księga przychodów  
i rozchodów 2014  

Zamów ksi¹¿kê
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów 2014 
801 626 666, 22 212 07 30, www.sklep.infor.pl

Zasady 

Zamkn

Najpop
na przy

Polecam
Podatk
i rozcho

ZaZamómów ksi¹
Podatkowa
801 626 66
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Odpowiedzialność 
księgowego
Czy księgowy odpowiada za zaległość podatkową 
wynikającą z błędu w księgowaniu

PYTANIE
W wyniku błędu popełnionego przy 
księgowaniu dokumentów klien-
ta powstała zaległość podatkowa. 
Błąd został wykryty i skorygowany. 
Konieczna była jednak dopłata po-
datku wraz z odsetkami za zwłokę. 
Klientowi w ramach pokrycia szko-
dy zostały zwrócone odsetki, które 
musiał zapłacić, jednak on domaga 
się również zwrotu kwoty, którą 
musiał dopłacić z tytułu różnicy 
w podatku w stosunku do pierwot-
nie wyliczonej i zapłaconej kwoty. 
Czy ma rację i czy naprawdę powin-
niśmy pokryć również kwotę zale-
głości w samym podatku?

ODPOWIEDŹ
Z pewnością uszczerbek w mająt-

ku klienta spowodowała koniecz-
ność zapłaty odsetek za zwłokę od 
powstałej zaległości podatkowej. 
Klient nie byłby narażony na ko-
nieczność ich uiszczenia, gdyby nie 
popełniony przez Państwa błąd 
w rozliczeniu jego podatku. W opi-
sanej w pytaniu sytuacji nie mają 
Państwo jednak obowiązku zapłaty 
na rzecz klienta kwoty stanowiącej 
równowartość zaległego podatku.

WYJAŚNIENIE
Jeśli z winy biura rachunkowego 

jego klient poniesie szkodę, to może on 
wystąpić do biura o jej naprawienie. 
Biuro rachunkowe ponosi wówczas od-
powiedzialność za niewykonanie bądź 
nienależyte wykonanie umowy na 
podstawie art. 471–497 k.c. Przepisy te 
regulują odpowiedzialność cywilno-
prawną za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązania, bądź 
też niezachowanie należytej staran-
ności.

Dla ustalenia zakresu Państwa odpo-
wiedzialności kluczowe jest zatem usta-
lenie, co stanowi szkodę objętą roszcze-
niem klienta. Z pewnością uszczerbek 
w majątku klienta spowodowała ko-
nieczność zapłaty odsetek za zwłokę od 
powstałej zaległości podatkowej. Klient 
nie byłby narażony na konieczność ich 
uiszczenia, gdyby nie popełniony przez 
Państwa błąd w rozliczeniu jego podat-
ku. Dlatego też mieszczą się one w poję-
ciu szkody, do której naprawienia są 
Państwo zobowiązani na mocy wskaza-
nych przepisów Kodeksu cywilnego. 
W opisanej w pytaniu sytuacji nie mają 
Państwo jednak obowiązku zapłaty na 
rzecz klienta kwoty stanowiącej równo-
wartość zaległego podatku. Klient i tak 
zapłaciłby tę kwotę do urzędu skarbo-
wego, niezależnie od tego, czy zostałby 
popełniony błąd w rozliczeniach, czy 
też nie. Gdyby bowiem ten błąd się nie 
zdarzył, to podatek zostałby wyliczony 
w prawidłowej wysokości i klient mu-
siałby tę kwotę od razu zapłacić. Pań-
stwa błąd spowodował, że płatność tego 
podatku została przesunięta w czasie, 
ale nie zmienia to jej charakteru. Dlate-
go nie można uznać, że poniesiona 
przez klienta szkoda obejmuje również 
kwotę niedopłaconego w terminie po-
datku – w przeciwieństwie do odse-
tek, które niewątpliwie spowodowały 
uszczerbek w majątku klienta.

Pojęcie szkody zostało wyjaśnione 
m.in. w wyroku Sądu Rejonowego 
w Warszawie z 1 grudnia 2008 r. 
(sygn. akt VI C 908/06), w którym 
Sąd podkreślił, że: (...) Szkodę w ro-
zumieniu art. 361 k.c. stanowi (...) 
różnica pomiędzy stanem majątko-
wym poszkodowanego, który powstał 
po nastąpieniu zdarzenia powodujące-
go uszczerbek, a stanem, jaki by w jego 
majątku istniał, gdyby zdarzenie nie 

nastąpiło. Naprawienie szkody obej-
muje zarówno wyrównanie strat, które 
poszkodowany poniósł, jak i utracone 
korzyści, które mógłby osiągnąć, gdy-
by mu szkody nie wyrządzono. Zobo-
wiązanie do zapłaty odszkodowania 
obejmuje tylko normalne następstwa 
działania lub zaniechania, z którego 
szkoda wynikła. Istnienie związku 
przyczynowego ma wpływ bezpośredni 
na ustalenie odszkodowania. Stanowi 
bowiem przesłankę odpowiedzialno-
ści, decydując o tym, czy dana osoba 
w ogóle ponosi odpowiedzialność za 
szkodę i jakie są granice tej odpowie-
dzialności. Jak wyjaśnił Sąd Najwyż-
szy, pierwotne znaczenie ma ustalenie 
istnienia normalnego związku przy-
czynowego, a ocena, czy określony 
skutek jest „normalny” (typowy, wy-
stępujący w zwykłej kolejności rzeczy), 
zawsze powinna być dokonana na 
podstawie całokształtu okoliczności 
konkretnej sprawy, przy uwzględnie-
niu zasad doświadczenia życiowego 
(por. uzasadnienie do wyroku z 20 lu-
tego 2002 r., w sprawie V CKN 908/00, 
niepubl.). O szkodzie zaś decyduje 
uszczerbek – zmniejszenie majątku po-
szkodowanego, który nastąpił wbrew 
jego woli. Taką wykładnię zaprezento-
wał także Sąd Najwyższy w uzasadnie-
niu uchwały z 18 maja 2004 r. (sygn. 
akt III CZP 24/04, niepubl.), wskazu-
jąc dodatkowo, iż  samo określenie 
rozmiaru szkody nie przesądza jeszcze 
o wysokości odszkodowania. Każdora-
zowo granice obowiązku naprawienia 
szkody wyznaczone są przez normalny 
związek przyczynowy między zdarze-
niem wywołującym uszczerbek, a szko-
dą (...).

Działalność przedsiębiorców usłu-
gowo prowadzących księgi rachunko-
we podlega obowiązkowemu ubezpie-
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czeniu OC. Ubezpieczenie obejmuje 
odpowiedzialność za szkody wyrzą-
dzone w następstwie działania lub za-
niechania ubezpieczonego, w okresie 
ubezpieczenia, w związku z wykony-
waną działalnością. Ubezpieczenie 
OC obejmuje wszystkie ww. szkody 
(z wyłączeniami określonymi w prze-
pisach rozporządzenia), bez możliwo-
ści umownego ograniczenia przez 
zakład ubezpieczeń wypłaty odszko-
dowań. Ubezpieczony podmiot pro-
wadzący księgi rachunkowe może 
więc pokryć szkodę klienta odszkodo-
waniem z wykupionej polisy OC. 
Zakład ubezpieczeń wypłaca odszko-
dowanie przysługujące osobom ko-
rzystającym z usług podmiotów ubez-
pieczonych na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym. Odszkodowa-
nie jest ustalane i wypłacane w grani-
cach odpowiedzialności podmiotu 
ubezpieczonego. Jego wysokość nie 
może jednak przekroczyć wysokości 
sumy gwarancyjnej ustalonej w umo-
wie ubezpieczenia OC.

Poszkodowany może też dochodzić 
roszczenia bezpośrednio od zakładu 
ubezpieczeń. Ubezpieczyciel wypła-
ca odszkodowanie na podstawie 
uznania przez zakład ubezpieczeń 
roszczenia uprawnionego, zawartej 
ugody z uprawnionym lub prawomoc-
nego orzeczenia sądu.

Kwestię obowiązkowego ubezpie-
czenia od odpowiedzialności cywilnej 
przedsiębiorców wykonujących dzia-
łalność z zakresu usługowego prowa-

dzenia ksiąg rachunkowych reguluje 
rozporządzenie Ministra Finansów 
z 16 grudnia 2008 r. w tej sprawie.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 361 i 471–497 ustawy z 23 kwiet-

nia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), 

■ rozporządzenie Ministra Finansów 
z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej przedsię-
biorców wykonujących działalność 
z zakresu usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 234, 
poz. 1576). 

Kiedy główny księgowy ma obowiązek 
wykonania kontroli wstępnej dokumentu księgowego 

PYTANIE
Czy główny księgowy może złożyć 
podpis na dokumencie księgowym 
na dowód jego skontrolowania już 
po jego zrealizowaniu (np. na fak-
turze po jej zapłaceniu)? W orzecz-
nictwie sądowym przyjmuje się, że 
kontrasygnata może być złożona 
przez skarbnika gminy na umowie 
w każdej chwili, także po jej podpi-
saniu i nawet po zrealizowaniu 
umowy przez kontrahenta. Czy po-
dobne zasady można stosować też 
do kontroli dokumentów przez 
głównego księgowego?

ODPOWIEDŹ
Nie, dokumenty księgowe nie po-

winny być podpisywane przez 
głównego księgowego po zrealizo-
waniu opisanych w nich operacji 
gospodarczych.

WYJAŚNIENIE
Główny księgowy, zgodnie z art. 54 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych 
(dalej: u.o.f.p.), ma obowiązek wyko-
nywania wstępnej kontroli:
■ zgodności operacji gospodarczych 

i finansowych z planem finanso-
wym,

■ kompletności i rzetelności doku-
mentów dotyczących operacji go-
spodarczych i finansowych.
Oznacza to, że kontrola ta powinna 

odbywać się przed ich zleceniem do 
realizacji, a dowodem wykonania tej 
kontroli jest jego podpis złożony na 
dokumentach dotyczących tych ope-
racji. Na właściwy czas wykonywania 
kontroli wstępnej należy zwrócić 
uwagę zwłaszcza w kontekście 
art. 18b ustawy z 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, 
zgodnie z którym naruszeniem dys-
cypliny finansów publicznych jest 
niedokonanie lub nienależyte doko-
nanie wstępnej kontroli zgodności 
operacji gospodarczej lub finansowej 
z planem finansowym lub komplet-
ności i rzetelności dokumentów doty-
czących takiej operacji, jeżeli miało 
ono wpływ na:
■ dokonanie wydatku powodującego 

przekroczenie kwoty wydatków 
ustalonej w planie finansowym jed-
nostki sektora finansów publicz-
nych,

■ zaciągnięcie zobowiązania nie-
mieszczącego się w planie finanso-
wym jednostki sektora finansów 
publicznych.

Jeśli główny księgowy podpisze ze 
wstecznymi datami dokumenty księ-
gowe po zrealizowaniu operacji, 
w efekcie których doszło do zacią-
gnięcia zobowiązania lub dokonania 
wydatku niemieszczącego się w pla-
nie finansowym jednostki, to automa-
tycznie narazi się na zarzut nienale-
żytego dokonania wstępnej kontroli 
zgodności operacji z planem finanso-
wym. Podobnie będzie, jeśli w wyniku 
realizacji operacji gospodarczych lub 
finansowych dojdzie do popełnienia 
wykroczenia lub przestępstwa (np. 
defraudacji środków publicznych) 
albo wykroczenia lub przestępstwa 
skarbowego. Z punktu widzenia głów-
nego księgowego lepiej będzie, jeśli 
nie złoży on podpisu na dokumen-
tach, które nie zostały mu przedłożo-
ne do skontrolowania przed zreali-
zowaniem operacji gospodarczych, 
i fakt ten dla celów dowodowych zgło-
si na piśmie kierownikowi jednostki. 
Ponieważ za rów no odpowiedzialność 
za naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych, jak i karna czy karna 
skarbowa opiera się na zasadzie winy, 
taki tryb postępowania będzie ko-
nieczny, aby główny księgowy mógł 
wykazać, że nie ze swojej winy nie 
mógł dokonać kontroli wstępnej do-
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kumentów księgowych, i tym samym 
uwolnić się od ponoszenia odpowie-
dzialności. Ponadto zgłoszenie to bę-
dzie także podstawą dla kierownika 
jednostki do ustalenia przyczyn po-
wstania tej nieprawidłowości i podję-
cia stosownych działań w celu zapo-
bieżenia jej wystąpieniu w przyszłości. 
Na przykład, jeśli okaże się, że:
■ kasjer dokonał wypłaty na podsta-

wie dokumentów, które nie zawie-
rały podpisu głównego księgowego 
– może on zostać zdyscyplinowany 
przez kierownika jednostki do prze-
strzegania zasad wykonywania 
operacji kasowych, poza tym w ka-
sie powinna zostać przeprowadzo-

na szczegółowa kontrola pod kątem 
prawidłowości realizacji i ewiden-
cjonowania operacji gotówkowych, 
ze względu na zwiększone ryzyko 
defraudacji środków publicznych,

■ realizowano wydatki na podstawie 
dokumentów nieskontrolowa nych 
przez głównego księgowego w okre-
sie jego nieplanowanej wcześniej 
nieobecności (np. spowodowanej 
chorobą), ponieważ w przepisach 
wewnętrznych jednostki nie została 
wskazana osoba, która powinna 
dokonywać wstępnej kontroli do-
kumentów księgowych w jego za-
stępstwie – kierownik jednostki 
powinien przypisać pracownikom 

komórki księgowości, mającym od-
powiednie kwalifikacje, wykonywa-
nie obowiązków za głównego księ-
gowego w czasie jego nieobecności.

IZABELA MOTOWILCZUK
magister administracji, 

były wieloletni inspektor 
kontroli gospodarki finansowej 

w regionalnej izbie obrachunkowej,
 autor licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 54 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy 

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 885 
z późn. zm.).

Czy ubezpieczenie biur rachunkowych 
obejmuje szkody za błędy w prowadzeniu pkpir

PYTANIE
Jako biuro rachunkowe zawarliśmy 
obowiązkową polisę OC. Minimal-
na suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC z tej polisy w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki 
są objęte umową ubezpieczenia 
OC, wynosi równowartość w zło-
tych kwoty 10 000 euro. Przy księ-
gowaniu dokumentów jednego 
z klientów, któremu prowadzimy 
podatkową księgę przychodów 
i rozchodów, został popełniony 
błąd. W trakcie kontroli urzędu 
skarbowego błąd ten został wykry-
ty i z tego powodu klientowi zosta-
ła określona zaległość podatkowa. 
Klient uiścił kwotę zaległości wraz 
z odsetkami za zwłokę i zażądał 
pokrycia powstałej szkody z naszej 
polisy OC. Jednak ubezpieczyciel 
odmówił wypłaty, twierdząc, że za-
warta przez nas polisa nie obejmu-
je takich zdarzeń, gdyż przedmio-
tem ochrony ubezpieczeniowej 
z tej polisy jest wyłącznie usługowe 
prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
a nie czynności doradztwa po-
datkowego. Czy ubezpieczyciel ma 
rację?

ODPOWIEDŹ
Tak, ubezpieczyciel ma rację. Pro-

wadzenie podatkowej księgi przy-

chodów i rozchodów nie jest bo-
wiem objęte ubezpieczeniem OC, 
o którym mowa w pytaniu. Szkodę 
w postaci zapłaconych odsetek po-
winni więc Państwo pokryć z wła-
snych środków.

WYJAŚNIENIE
Z pytania wynika, że popełniony 

przez Państwa błąd dotyczył księgo-
wań związanych z prowadzeniem po-
datkowej księgi przychodów i rozcho-
dów jednego z Państwa klientów. 
Podatkowa księga przychodów i roz-
chodów jest zaliczana do ksiąg podat-
kowych – zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej. 
Prowadzenie zaś, w imieniu i na rzecz 
podatników, płatników i inkasentów, 
ksiąg podatkowych i innych ewidencji 
do celów podatkowych oraz udzielanie 
im pomocy w tym zakresie są czynnoś-
ciami doradztwa podatkowego.

Z treści pytania wynika natomiast, 
że minimalna suma gwarancyjna ubez-
pieczenia zawartej przez Państwa 
obowiązkowej polisy OC w odniesie-
niu do jednego zdarzenia, którego 
skutki są objęte umową ubezpieczenia 
OC, wynosi równowartość w złotych 
kwoty 10 000 euro. Oznacza to, że za-
kres ubezpieczenia OC z tej polisy 
obejmuje jedynie czynności z zakresu 
usługowego prowadzenia ksiąg ra-

chunkowych, natomiast nie obejmuje 
czynności doradztwa podatkowego. 
Dlatego też ubezpieczyciel miał 
rację, odmawiając wypłaty odszko-
dowania z Państwa polisy, gdyż 
jej zakres nie obejmuje zdarzenia, 
w związku z którym powstała szko-
da, do której naprawienia są Państwo 
zobowiązani.

W zaistniałej sytuacji nie pozostaje 
Państwu nic innego, jak pokryć klien-
towi szkodę z własnych środków. Na-
leży podkreślić, że szkodę w tym 
przypadku będą stanowić wyłącznie 
odsetki za zwłokę, które zmuszony 
był zapłacić klient od powstałej 
z Państwa winy zaległości podatko-
wej. Natomiast szkody nie stanowi 
kwota, którą klient musiał zapłacić 
z tytułu samego podatku, gdyż ta 
kwota i tak musiałaby zostać przez 
niego zapłacona, gdyby podatek od 
razu został wyliczony prawidłowo. 
Ponieważ oprócz usługowego prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych prowa-
dzą Państwo klientom również 
podatkowe księgi przychodów i roz-
chodów, obowiązkiem Państwa jest 
poszerzenie zakresu ubezpieczenia 
o czynności doradztwa podatkowego 
obejmujące tego rodzaju czynności. 
Minimalną sumą ubezpieczenia OC 
jest w tym przypadku równowartość 
w złotych 15 000 euro. Wówczas 
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w razie popełnienia błędu przy ich 
prowadzeniu będą mogli Państwo 
bez przeszkód skorzystać z ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach posiada-
nej polisy OC.

Z art. 76a ust. 2 ustawy o rachun-
kowości wynika jednoznacznie, że 
przedsiębiorcy usługowo prowadzący 
księgi rachunkowe są również upraw-
nieni do wykonywania działalności, 
obejmującej:
1)  prowadzenie, w imieniu i na rzecz 

podatników, płatników i inkasen-
tów, ksiąg podatkowych i innych 
ewidencji do celów podatkowych 
oraz udzielanie im pomocy w tym 
zakresie,

2)  sporządzanie, w imieniu i na rzecz 
podatników, płatników i inkasen-
tów, zeznań i deklaracji podatko-
wych lub udzielanie im pomocy

– w zakresie określonym odrębnymi 
przepisami.

Tymi odrębnymi przepisami, do 
których odsyła art. 76a ust. 2 ustawy 
o rachunkowości, są przepisy ustawy 
z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podat-
kowym. Artykuł 2 ust. 1 pkt 2 i 3 tej 
ustawy definiuje wskazane wyżej 
czynności, do których wykonywania 
zostało przyznane uprawnienie pod-
miotom prowadzącym usługowo księ-

gi rachunkowe jako czynności doradz-
twa podatkowego.

Konsekwencją tak określonych usta-
wowych uprawnień dla tych pod-
miotów jest zróżnicowanie zakresu 
obowiązkowego ubezpieczenia OC 
i związanych z tym minimalnych sum 
gwarancyjnych tego ubezpieczenia. 
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów minimalna suma 
gwarancyjna ubezpieczenia OC w od-
niesieniu do jednego zdarzenia, które-
go skutki są objęte umową ubezpiecze-
nia OC, jest uzależniona od przedmiotu 
działalności przedsiębiorców upraw-
nionych do wykonywania czynności 
z zakresu usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych oraz czynności 
doradztwa podatkowego. Suma ta wy-
nosi równowartość w złotych:
1)  15 000 euro – jeżeli przedmiotem 

działalności jest wykonywanie czyn-
ności z zakresu usługowego prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych i czyn-
ności doradztwa podatkowego,

2)  10 000 euro – jeżeli przedmiotem 
działalności jest wyłącznie wyko-
nywanie czynności z zakresu usłu-
gowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych,

3)  5000 euro – jeżeli przedmiotem 
działalności jest wyłącznie wyko-

nywanie czynności doradztwa po-
datkowego.

Powyższe kwoty są ustalane z za-
stosowaniem kursu średniego euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski po raz pierwszy w roku, w któ-
rym umowa ubezpieczenia OC została 
zawarta.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 3 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), 

■ art. 76a ust. 2 ustawy z 29 września 
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. 
zm.), 

■ art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 5 lip-
ca 1996 r. o doradztwie podatko-
wym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, 
poz. 213), 

■ § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 16 grudnia 2008 r. w spra-
wie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przed-
siębiorców wykonujących działal-
ność z zakresu usługowego prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. 
nr 234, poz. 1576). 

Jaką odpowiedzialność poniesie pracownik księgowości 
za kradzież środków firmy

PYTANIE
Jedna z moich koleżanek księgo-
wych przez dłuższy czas samowol-
nie „pożyczała” pieniądze z kasy fir-
mowej. Proceder ten został wykryty 
w trakcie wewnętrznej kontroli. Ja-
kie konsekwencje prawne jej grożą?

ODPOWIEDŹ
Pracodawca może nie tylko zwol-

nić taką pracownicę z pracy, ale 
także dochodzić odszkodowania za 
przywłaszczone mienie oraz inne 
straty wynikające z kradzieży. Pra-
cownik ponosi w tym przypadku 
zarówno odpowiedzialność praw-
no-pracowniczą, jak i odpowie-
dzialność karną za przestępstwo 
przeciwko mieniu.

WYJAŚNIENIE
Z pytania wynika, że Pani koleżan-

ka jest zatrudniona w dziale księgo-
wym firmy na podstawie umowy 
o pracę. Mają więc w tym przypadku 
zastosowanie przepisy Kodeksu pracy 
regulujące zasady odpowiedzialności 
pracowników w stosunku do praco-
dawcy. Wynika z nich, że do podsta-
wowych obowiązków pracowników 
należy sumienne i staranne wykony-
wanie powierzonych im obowiązków, 
a także dbanie o dobro firmy i ochro-
na jej mienia. Jeśli pracownik okrada 
pracodawcę, to pracodawca może nie 
tylko go zwolnić, ale także dochodzić 
odszkodowania za przywłaszczone 
mienie oraz inne straty wynikające 
z kradzieży.

Podstawową sankcją przewidzianą 
w Kodeksie pracy za działanie na 
szkodę pracodawcy i ciężkie narusze-
nie obowiązków pracowniczych jest 
zwolnienie dyscyplinarne. Mianem 
tym określa się rozwiązanie umowy 
o pracę z winy pracownika w trybie 
natychmiastowym bez wypowiedze-
nia. Jeżeli pracodawca dysponuje 
oczywistymi dowodami kradzieży ob-
ciążającymi pracownika, to może go 
zwolnić bez czekania na wyrok sądu. 
I to niezależnie od tego, czy można 
pracownikowi postawić zarzut popeł-
nienia wykroczenia, czy też przestęp-
stwa. Jak bowiem podkreślił Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 14 grudnia 2000 r. 
(sygn. akt I PKN 157/00), odpowie-
dzialność materialna pracownika na 
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podstawie art. 122 k.p. nie musi wyni-
kać z popełnienia i skazania za prze-
stępstwo przeciwko mieniu (zaboru 
mienia). Kradzież mienia firmy jest 
bowiem zawsze poważnym narusze-
niem podstawowych obowiązków 
pracowniczych – niezależnie od war-
tości przywłaszczonych rzeczy. Wska-
zał na to wprost Sąd Najwyższy w wy-
roku z 10 listopada 1999 r. (sygn. akt 
I PKN 361/99), stwierdzając że: (...) 
Kradzież mienia pracodawcy, bez 
względu na wartość skradzionych 
przedmiotów, jest zawsze ciężkim naru-
szeniem obowiązków pracowniczych, 
niezależnie od tego, czy ze względu na 
jego wartość stanowi przestępstwo czy 
wykroczenie (...).

Zdaniem Sądu Najwyższego wyra-
żonym w wyroku z 12 lipca 2001 r. 
(sygn. akt I PKN 532/00) także usiło-
wanie kradzieży mienia pracodawcy 
może stanowić podstawę do zwolnie-
nia dyscyplinarnego, ponieważ już 
w fazie usiłowania kradzieży zostaje 
naruszony obowiązek dbałości o mie-
nie pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 
k.p.). Trzeba jednak pamiętać, że roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika jest 
ograniczone terminem kodeksowym. 
Wynosi on miesiąc od uzyskania infor-
macji o okolicznościach uzasadniają-
cych taką decyzję, po wcześniejszym 
zasięgnięciu opinii reprezentującej za-
trudnionego organizacji związkowej.

Kodeks pracy uprawnia również 
pracodawcę, który poniósł szkodę 

materialną, do wyegzekwowania od 
pracownika odpowiedzialności mate-
rialnej. Pracownik, który wyrządził 
szkodę nieumyślnie, ponosi za nią od-
powiedzialność do wysokości rzeczy-
wistej straty, przy czym wysokość od-
szkodowania nie może przekroczyć 
kwoty 3-miesięcznego wynagrodze-
nia przysługującego pracownikowi 
w dniu wyrządzenia szkody.

Jeżeli jednak pracownik umyślnie 
wyrządził szkodę, to jest zobowiąza-
ny do jej naprawienia w pełnej wyso-
kości, tj. w granicach rzeczywistej 
straty i utraconych korzyści. Trzeba 
pamiętać, że to na pracodawcy spo-
czywa obowiązek wykazania okolicz-
ności uzasadniających odpowiedzial-
ność pracownika oraz wysokość 
powstałej szkody, a także adekwatny 
związek przyczynowy.

Opisane reguły odpowiedzialności 
pracownika mają charakter ogólny. 
W sposób szczególny jest natomiast 
regulowana odpowiedzialność pra-
cownika za mienie powierzone z obo-
wiązkiem zwrotu lub wyliczenia. Od-
powiedzialność pracownika za mienie 
powierzone dotyczy w szczególności 
pieniędzy, papierów wartościowych, 
kosztowności, towarów, narzędzi oraz 
odzieży i obuwia roboczego, ale także 
innych rzeczy powierzonych mu 
z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia 
się. Pracownik odpowiada za nie 
w pełnej wysokości, czyli do wysoko-
ści kwoty stanowiącej ich całkowitą 
równowartość.

Należy podkreślić, że zgodnie z wyro-
kiem Sądu Najwyższego z 3 grudnia 
1981 r. (sygn. akt IV PR 350/81) nie-
zbędnym warunkiem uzasadniającym 
oparcie odpowiedzialności materialnej 
na podstawie art. 124 k.p. jest prawi-
dłowe powierzenie pracownikowi mie-
nia w okolicznościach umożliwiających 
mu zwrot tego mienia lub wyliczenia 
się z niego. Przepis ten ustanawia jed-
nak domniemanie, że szkoda powstała 
z przyczyn, za które pracownik odpo-
wiada. Stosownie do treści art. 124 § 3 
k.p. pracownik może zwolnić się od od-
powiedzialności w takim rozmiarze, 
w jakim wykaże, że szkoda powstała 
z przyczyn od niego niezależnych.

Kradzież i przywłaszczenie mienia 
uzasadnia nie tylko pracowniczą od-
powiedzialność zatrudnionego, ale 
również pociąga za sobą odpowie-
dzialność karną, orzekaną na podsta-
wie przepisów Kodeksu karnego za-
wartych w rozdziale „Przestępstwa 
przeciwko mieniu”. W obu przypad-
kach są to przestępstwa ścigane 
z urzędu, a pracodawca może wystę-
pować w sądzie jako pokrzywdzony 
i żądać naprawienia szkody.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 100 § 2 pkt 4, art. 122 i 124 usta-

wy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pra-
cy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.). 

Czy osoba prowadząca księgi rachunkowe na zlecenie 
może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej skarbowej

PYTANIE
W wyniku kontroli prowadzonej 
przez urząd skarbowy u jednego 
z klientów urząd wykrył nieprawi-
dłowości w rozliczeniach i posta-
wił zarzut, że księgi firmy były 
prowadzone nierzetelnie. Zosta-
łam poinformowana, że prowa-
dząc księgi na zlecenie w ramach 
działalności gospodarczej, mogę 
zostać pociągnięta do odpowie-
dzialności karnej skarbowej na 
podstawie art. 9 § 3 Kodeksu kar-

nego skarbowego. Co to dokład-
nie dla mnie oznacza?

ODPOWIEDŹ
Księgowy, któremu powierzono 

prowadzenie ksiąg firmy, może po-
nieść odpowiedzialność karną skar-
bową, jeżeli nieprawidłowości w roz-
liczeniach wynikały z jego winy.

WYJAŚNIENIE
W razie stwierdzenia nieprawidło-

wości w rozliczeniach podatkowych 

odpowiedzialność karną skarbową 
może ponieść również księgowy bądź 
doradca podatkowy prowadzący na 
zlecenie księgi podatnika.

Z pytania wynika, że w ramach 
działalności gospodarczej prowadzi 
Pani firmom księgi na zlecenie. For-
malnie więc spełnione są przesłanki 
do uznania Pani za osobę zajmującą 
się sprawami gospodarczymi innego 
podmiotu na podstawie umowy. Daje 
to podstawę urzędowi skarbowemu 
jako finansowemu organowi docho-
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dzenia do wszczęcia przeciwko Pani 
postępowania karnego skarbowego 
na podstawie art. 9 § 3 k.k.s. Przy 
czym może Pani ponieść odpowie-
dzialność na podstawie tego przepisu 
niezależnie od tego, czy również Pani 
klient zostanie do takiej odpowie-
dzialności pociągnięty.

Zgodnie z treścią art. 9 § 3 Kodeksu 
karnego skarbowego: (...) Za prze-
stępstwa skarbowe bądź wykroczenia 
skarbowe odpowiada jak sprawca ten, 
kto na podstawie przepisu prawa, de-
cyzji właściwego organu, umowy lub 
faktycznego wykonywania zajmuje się 
sprawami gospodarczymi, w szczegól-
ności finansowymi, osoby fizycznej, 
osoby prawnej albo jednostki organi-
zacyjnej niemającej osobowości praw-
nej, której odrębne przepisy przyznają 
zdolność prawną (...).

Przepis ten nie tworzy jednak żad-
nej nowej postaci sprawstwa, lecz 
stanowi podstawę do przypisania 
sprawstwa określonej w tym prze-
pisie osobie zajmującej się cudzy mi 
prawami gospodarczymi, a w szcze-
gólności – finansowymi. Zdaniem 
Sądu Najwyższego wyrażonym w wy-
roku z 22 lutego 2006 r. (sygn. akt 
III KK 213/05) sprawcą przestęp-
stwa, odpowiadającym zgodnie z tre-
ścią art. 9 § 3 Kodeksu karnego skar-
bowego, może być między innymi 
doradca podatkowy zajmujący się, na 
podstawie umowy, sprawami gospo-
darczymi (w tym także finansowymi) 
osoby fizycznej, prawnej albo jed-
nostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, której przyzna-
no zdolność prawną. Prowadzenie 
ksiąg rachunkowych przez doradcę 
podatkowego wyczerpuje bowiem 
znamię zajmowania się sprawami go-
spodarczymi. Za zajmowanie się 
sprawami gospodarczymi można też 
uznać prowadzenie ksiąg rachunko-
wych lub podatkowych przez właści-
ciela biura rachunkowego.

Należy jednak podkreślić, że nie 
każde uchybienie księgowego skut-
kuje uznaniem danego czynu za czyn 
zabroniony w Kodeksie karnym skar-
bowym. Nie popełnia bowiem prze-
stępstwa lub wykroczenia skarbowe-
go sprawca czynu zabronionego, 
jeżeli nie można przypisać mu winy 
w czasie czynu. O tym, czy dana oso-

ba popełniła przestępstwo lub wy-
kroczenie skarbowe, decyduje więc 
przesłanka winy sprawcy. Zasadnicze 
znaczenie ma tu rozróżnienie między 
przypisaniem sprawcy winy umyślnej 
lub nieumyślnej.

Trzeba także pamiętać, że w zależ-
ności od okoliczności czynu określone 
sankcje mogą Pani grozić również na 
podstawie przepisów Kodeksu karne-
go; m.in. na podstawie art. 296 § 1 k.k. 
penalizowane jest wyrządzenie znacz-
nej szkody majątkowej osobie fizycz-
nej, prawnej lub jednostce organizacyj-
nej niemającej osobowości prawnej 
w wyniku nadużycia udzielonych 
uprawnień lub niedopełnienia obo-
wiązków. Przestępstwo takie może po-
pełnić każdy, kto jest zobowiązany do 
zajmowania się sprawami majątkowy-
mi lub działalnością gospodarczą inne-
go podmiotu na podstawie ustawy, de-
cyzji organu lub umowy – czyli również 
prowadzący biuro rachunkowe bądź 
księgowy obsługujący firmę na zlece-
nie. Jest ono zagrożone karą pozba-
wienia wolności do 5 lat, a gdy spraw-
ca działa w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej – nawet 8 lat. Natomiast 
jeśli szkoda przybierze wielkie rozmia-
ry, to kara może sięgać nawet dziesię-
ciu lat. Sankcją do pięciu lat więzienia 
karane jest również wyrządzenie szko-
dy majątkowej przez nieprowadzenie 
dokumentacji działalności gospodar-
czej albo prowadzenie jej w sposób nie-
rzetelny lub niezgodny z prawdą, 
w szczególności niszczenie, usuwanie, 
ukrywanie, przerabianie lub podrabia-
nie dokumentów dotyczących tej dzia-
łalności (art. 303 k.k.).

Popełnienie przestępstwa m.in. 
przeciwko obrotowi gospodarczemu 
(a do takich zaliczają się wskazane 
wyżej czyny) skutkuje również utratą 
prawa do wykonywania czynności 
z zakresu usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych. Katalog prze-
stępstw, których popełnienie grozi 
utratą uprawnień do usługowego pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, za-
wiera art. 76a ust. 6 ustawy o rachun-
kowości. Taka sankcja dotyka bowiem 
osoby, które po otrzymaniu certyfi-
katu księgowego, uzyskaniu wpisu 
do rejestru biegłych rewidentów lub 
na listę doradców podatkowych zosta-
ły skazane prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwa przeciwko wia-
rygodności dokumentów, mieniu, ob-
rotowi gospodarczemu, obrotowi pie-
niędzmi i papierami wartościowymi, 
za przestępstwa skarbowe oraz za 
czyny określone w rozdziale 9 ustawy 
o rachunkowości. W myśl rozdziału 9 
tej ustawy karze podlegają m.in. na-
stępujące czyny:
■ nieprowadzenie ksiąg rachunko-

wych,
■ prowadzenie ksiąg wbrew przepi-

som ustawy,
■ podawanie w księgach rachunko-

wych nierzetelnych danych,
■ niesporządzanie sprawozdania fi-

nansowego,
■ sporządzanie sprawozdania nie-

zgodnie z przepisami ustawy,
■ zawarcie w sprawozdaniu nierze-

telnych danych.
Należy podkreślić, że odpowiedzial-

ność na podstawie art. 9 § 3 Kodeksu 
karnego skarbowego jest niezależna 
od odpowiedzialności podatnika, któ-
rego sprawami gospodarczymi zaj-
mowała się osoba ponosząca taką 
odpowiedzialność. Postawienie więc 
zarzutu na podstawie treści art. 9 § 3 
k.k.s. samo w sobie nie wyklucza po-
ciągnięcia do odpowiedzialności kar-
nej skarbowej podatnika, którego 
sprawami gospodarczymi zajmowała 
się inna osoba. Warunkiem jest jed-
nak wykazanie, że podatnik współ-
uczestniczył w popełnieniu czynu za-
bronionego, a więc miał pełną 
świadomość tego, że popełnia prze-
stępstwo lub wykroczenie skarbowe. 
Potwierdza to m.in. postanowienie 
Sądu Najwyższego z 23 maja 2002 r. 
(sygn. akt V KKN 426/00), w którym 
Sąd podkreślił, że:(...) powierzenie 
obowiązków w zakresie rozliczeń facho-
wym osobom trzecim nie znosi samo 
przez się odpowiedzialności podatnika 
w sferze prawa karnego skarbowego, 
ale pod warunkiem udowodnienia, że 
miał on jednak świadomość możliwości 
wadliwego rozliczenia i godził się na 
rozliczenie niezgodne z przepisami pra-
wa podatkowego (...).

W konsekwencji w przypadku podat-
nika, który powierzył prowadzenie 
ksiąg innej osobie, skutkiem nieprawi-
dłowości w rozliczeniach jest nie tylko 
konieczność zapłaty przez podatnika 
zaległości z odsetkami. Może się też 
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okazać, że zostanie na niego nałożona 
grzywna na mocy Kodeksu karnego 
skarbowego. Grozi ona za uszczuplenie 
lub narażenie na uszczuplenie należno-
ści publicznoprawnej. Odpowiedzial-
ność taką ponosi podatnik, który skła-
dając organowi podatkowemu, innemu 
uprawnionemu organowi lub płatniko-
wi deklarację lub oświadczenie, podaje 
nieprawdę lub zataja prawdę albo nie 
dopełnia obowiązku zawiadomienia 
o zmianie objętych nimi danych, przez 

co naraża podatek na uszczuplenie. 
Tego typu działanie – w zależności od 
kwoty niezapłaconego podatku – jest 
przestępstwem lub wykroczeniem skar-
bowym. Granicę pomiędzy przestęp-
stwem a wykroczeniem skarbowym 
wyznacza tzw. ustawowy próg w wy-
sokości pięciokrotnej wartości mini-
malnego wynagrodzenia.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 9 § 3 ustawy z 10 września 

1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 
z późn. zm.), 

■ art. 76a ust. 6 i rozdział 9 ustawy 
z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, 
poz. 1223 z późn. zm.), 

■ art. 296 § 1, art. 303 ustawy z 6 czerw-
ca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 
nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

Jakie sankcje grożą za niezawarcie 
obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC

PYTANIE
Jestem właścicielką biura rachun-
kowego. Zamierzając zmienić firmę 
ubezpieczeniową, przeoczyłam ter-
min zawarcia nowej obowiązkowej 
polisy OC, co wyszło na jaw nie-
dawno – w trakcie kontroli urzędu 
skarbowego. Okazało się wówczas, 
że wskutek tego przeoczenia od po-
czątku roku nie mam obowiązko-
wego ubezpieczenia, chociaż ciągle 
obsługuję klientów. Jakie sankcje 
mi za to grożą?

ODPOWIEDŹ
Wykonywanie działalności w za-

kresie usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych bez dopełnie-
nia obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC jest przestęp-
stwem zagrożonym karą grzywny 
lub karą ograniczenia wolności.

WYJAŚNIENIE
Obowiązek ubezpieczenia od odpo-

wiedzialności cywilnej podmiotów 
usługowo prowadzących księgi ra-
chunkowe w ramach działalności go-
spodarczej powstaje nie później niż 
w dniu poprzedzającym dzień rozpo-
częcia wykonywania tejże działalności. 
W dniu podpisania umowy z klientem 
biuro rachunkowe musi dysponować 
polisą ubezpieczenia OC. Jeśli klient 
wyrazi chęć wglądu do polisy, biuro po-
winno mu tę polisę okazać. Biura ra-
chunkowe, które nie posiadają aktual-
nej polisy ubezpieczenia OC, narażają 
się na sankcje karne, gdyż prowadzenie 

działalności usługowej w zakresie pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych lub wy-
konywania czynności doradztwa podat-
kowego, do których wykonywania jest 
się uprawnionym zgodnie z odrębnymi 
przepisami, bez spełnienia obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia, o któ-
rej mowa w art. 76h ust. 1 ustawy o ra-
chunkowości (czyli OC), jest przestęp-
stwem zagrożonym karą grzywny albo 
karą ograniczenia wolności (art. 79 
pkt 7 ustawy o rachunkowości).

Wysokość kary w stosunku do kon-
kretnego sprawcy jest ustalana na za-
sadach określonych w części ogólnej 
Kodeksu karnego, gdyż w ww. przepi-
sie ustawy o rachunkowości nie wska-
zano wymiaru kar możliwego do za-
stosowania w przypadku popełnienia 
penalizowanego tym przepisem czy-
nu zabronionego. Potwierdził to rów-
nież Sąd Najwyższy w wyroku z 8 lip-
ca 2003 r. (sygn. akt V KK 165/03), 
uznając, że wymiar kary określonego 
rodzaju, przewidzianej w sankcji za-
stosowanej normy – jeżeli granice 
zagrożenia tą karą nie są w sankcji 
określone – może nastąpić jedynie 
w granicach ustalonych w przepisach 
części ogólnej Kodeksu karnego. Jak 
bowiem stanowi art. 116 k.k., przepi-
sy części ogólnej Kodeksu karnego 
stosuje się do innych ustaw przewidu-
jących odpowiedzialność karną, chy-
ba że ustawy te wyraźnie wyłączają 
ich zastosowanie (co w tym przypad-
ku nie ma miejsca).

Zatem jeśli sprawcy zostanie wymie-
rzona kara grzywny, to jej wysokość 

ustala się w stawkach dziennych, okre-
ślając liczbę stawek oraz wysokość jed-
nej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 
10, zaś najwyższa 540 (art. 33 § 1 
k.k.). Ustalając stawkę dzienną, sąd 
bierze pod uwagę dochody sprawcy, 
jego warunki osobiste, rodzinne, sto-
sunki majątkowe i możliwości zarob-
kowe; stawka dzienna nie może być 
niższa od 10 złotych, ani też przekra-
czać 2000 złotych (art. 33 § 3 k.k.). 
Natomiast kara ograniczenia wolnoś-
ci trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 
12 miesięcy. Karę tę wymierza się 
w miesiącach (art. 34 § 1 k.k.). Na 
podstawie art. 34 § 2 k.k. w czasie od-
bywania kary ograniczenia wolności 
skazany:
■ nie może bez zgody sądu zmieniać 

miejsca stałego pobytu,
■ jest obowiązany do wykonywania 

nieodpłatnej, kontrolowanej pracy 
na cele społeczne,

■ ma obowiązek udzielania wyjaś-
nień dotyczących przebiegu odby-
wania kary.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 76h ust. 1, art. 79 pkt 7 ustawy 

z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, 
poz. 1223 z późn. zm.), 

■ art. 33, 34 i 116 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.). 



22 kwietnia – 5 maja 2014

Nasze rady

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  16  (830) 35

Czy biuro, które przejęło prowadzenie ksiąg, 
ponosi odpowiedzialność za księgi 
prowadzone przez poprzednika

PYTANIE
Jesteśmy biurem rachunkowym. 
Przejęliśmy w połowie tego roku 
prowadzenie księgowości jednego 
z klientów po innym biurze rachun-
kowym, które nie wywiązywało się 
należycie ze swoich obowiązków. 
Przekazana nam dokumentacja źró-
dłowa jest niekompletna, wiele ope-
racji zostało ujętych w księgach 
w sposób nieprawidłowy, a wydruki 
z systemu księgowego poprzednie-
go biura są niekompletne. Do spo-
rządzenia sprawozdania finansowe-
go za 2012 r. będziemy zobowiązani 
my. Czy możemy w jakiś sposób wy-
łączyć naszą odpowiedzialność za 
dane, które jeszcze księgowało po-
przednie biuro rachunkowe?

ODPOWIEDŹ
W sytuacji gdy w trakcie roku ob-

rachunkowego następuje zmiana 
osoby zobowiązanej do prowadze-
nia księgi, należy jednoznacznie 
określić w umowie, czy osoba przej-
mująca prowadzenie ksiąg ponosi 
odpowiedzialność za cały rok obra-
chunkowy. Jeśli podmiot przejmu-
jący prowadzenie ksiąg nie przyjął 
na siebie takiej odpowiedzialności, 
to przy podpisywaniu sprawozda-
nia powinien złożyć odpowiednie 
zastrzeżenie, wykluczając jedno-
znacznie swoją odpowiedzialność 
za pozycje zaksięgowane przez 
swojego poprzednika. Oczywiście 
w przypadku gdy księgi prowadzo-
ne przez poprzednika okazałyby się 
na tyle nierzetelne, że podpisanie 
sprawozdania z powyższym za-
strzeżeniem i tak narażałoby księ-
gowego na odpowiedzialność kar-
ną, powinien on odmówić złożenia 
podpisu, załączając pisemne uza-
sadnienie odmowy ze wskazaniem 
powyższych okoliczności.

WYJAŚNIENIE
Do podstawowych obowiązków 

jednostek prowadzących księgi ra-

chunkowe należy prowadzenie ksiąg 
i sporządzenie rocznego sprawozda-
nia finansowego. Zgodnie z art. 52 
ust. 1 ustawy o rachunkowości 
zapewnienie sporządzenia rocznego 
sprawozdania finansowego należy 
do obowiązków kierownika jednost-
ki. Sprawozdanie podpisuje oso-
ba, której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych, oraz kierow-
nik jednostki (jeżeli jednostką kieru-
je organ wieloosobowy – wszyscy 
członkowie tego organu). Osoba, któ-
rej powierzono prowadzenie ksiąg, 
może się uwolnić od odpowiedzial-
ności za dane zawarte w sprawozda-
niu, odmawiając złożenia swojego 
podpisu pod sprawozdaniem. Od-
mowa ta wymaga jednak pisemnego 
uzasadnienia, które musi zostać do-
łączone do sprawozdania finanso-
wego.

Z pytania wynika, że po przejęciu 
przez Państwa prowadzenia ksiąg 
klienta po innym biurze rachunko-
wym okazało się, że poprzednie biu-
ro dopuściło się nieprawidłowoś-
ci, które niewątpliwie mają wpływ 
na rzetelność danych ujawnionych 
w sprawozdaniu finansowym. Chcąc 
zatem uniknąć ponoszenia odpo-
wiedzialności za błędy popełnione 
przez poprzednika, powinni Pań-
stwo podpisać sprawozdanie z takim 
właśnie zastrzeżeniem. Jeśli jednak 
skala tych naruszeń okazałaby się 
na tyle duża, że pomimo stosowne-
go zastrzeżenia i tak naraziliby się 
Państwo na odpowiedzialność karną 
bądź karną skarbową, to chcąc unik-
nąć jej ponoszenia, powinni Pań-
stwo odmówić podpisania sprawoz-
dania sporządzonego na podstawie 
tych nierzetelnych danych i przyczy-
ny tej odmowy dokładnie opisać 
w uzasadnieniu dołączonym do 
sprawozdania.

Dopuszczenie do niesporządzenia 
sprawozdania, sporządzenia go nie-
zgodnie z przepisami lub zawarcia 
w nim nierzetelnych danych jest 

przestępstwem podlegającym karze 
grzywny, karze pozbawienia wolno-
ści do lat 2 albo obu tym karom 
łącznie (art. 77 ustawy o rachun-
kowości). Nadto zapewnienie spo-
rządzenia sprawozdania finanso-
wego jednostki jest obowiązkiem jej 
kierownika i to właśnie on jest 
przede wszystkim zagrożony pocią-
gnięciem do odpowiedzialności na 
podstawie art. 77 ustawy o rachun-
kowości. Nie oznacza to jednak, że 
w takim przypadku wykluczone jest 
pociągnięcie do odpowiedzialności 
osoby, której powierzono prowadze-
nie ksiąg rachunkowych, bowiem 
podstawą może być tu złożone 
w formie pisemnej przyjęcie odpo-
wiedzialności przez tę osobę na pod-
stawie art. 4 ust. 5 ustawy o rachun-
kowości.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą 
w art. 4 ust. 5 ustawy o rachunko-
wości za wykonywanie obowiązków 
określonych tą ustawą odpowie-
dzialność ponosi kierownik jed-
nostki, w tym z tytułu nadzoru 
(z wy łączeniem odpowiedzialności 
za przeprowadzenie inwentaryzacji 
w formie spisu z natury), nawet je-
śli określone obowiązki w zakresie 
rachunkowości zostaną powierzone 
innej osobie za jej zgodą. Za „kie-
rownika jednostki” uznaje się człon-
ka zarządu lub innego organu za-
rządzającego, a jeżeli organ jest 
wieloosobowy – członków tego or-
ganu, z wyłączeniem pełnomocni-
ków ustanowionych przez jednost-
kę. W przypadku spółki jawnej 
i spółki cywilnej za kierownika jed-
nostki uważa się wspólników prowa-
dzących sprawy spółki, w przypadku 
spółki partnerskiej – wspólników 
prowadzących sprawy spółki albo 
zarząd, a w odniesieniu do spół-
ki komandytowej i spółki koman-
dytowo-akcyjnej – komplementariu-
szy prowadzących sprawy spółki. 
W przypadku osoby fizycznej pro-
wadzącej działalność gospodarczą 
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za kierownika jednostki uważa się 
tę osobę; przepis ten stosuje się od-
powiednio do osób wykonujących 
wolne zawody. Za kierownika jed-
nostki uważa się również likwidato-
ra, a także syndyka lub zarządcę 
ustanowionego w postępowaniu 
upadłościowym (art. 3 ust. 1 pkt 6 
ustawy o rachunkowości).

Wyrażenie zgody na przejęcie od-
powiedzialności może wynikać ze 
stosunku pracy lub innego stosunku 

prawnego, na mocy którego przej-
mujący odpowiedzialność zobowią-
zuje się do wykonywania obowiąz-
ków w zakresie rachunkowości 
(np. umowy o usługowym prowa-
dzeniu ksiąg). Przejęcie odpowie-
dzialności za prowadzenie ksiąg 
rachunkowych przez głównego księ-
gowego w firmie bądź biuro rachun-
kowe nie oznacza zatem, że kierow-
nik jednostki zostaje zwolniony z tej 
odpowiedzialności. Odpowiada on 

solidarnie z osobą, której powierzył 
prowadzenie ksiąg.

Anna Welsyng
radca prawny, doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 3 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 5, 

art. 52 i 77 ustawy z 29 września 
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 152, poz. 1223 
z późn. zm.). 

T E M AT  WA R S Z TAT Ó W

Samochody w firmie – rozliczenia 
podatkowe CIT, PIT i VAT oraz 
ZUS po zmianach przepisów 
na 2014 r. 

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 

25 kwietnia 2014 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y

Paweł Rybaczyk

KO S Z T

469 zł (w tym 23% VAT)

1. Nowe regulacje w VAT dotyczące odliczania VAT od samochodów i paliwa  
od 1 kwietnia 2014 r

2. Rozliczanie kosztów podatkowych działalności gospodarczej w CIT i PIT  
z tytułu używania samochodów w firmie

3. Przychody pracowników i innych osób z tytułu korzystania z samochodów 
firmowych do celów prywatnych, a obowiązki płatnika PIT i ZUS - celowość 
wprowadzania procedur korzystania z samochodów firmowych

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

W  P R O G R A M I E  WA R S Z TAT Ó W

Zapraszamy na warsztaty

.
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Dodatkowy dzień wolny 
za święto przypadające 
w sobotę
KATARZYNA WROŃSKA-ZBLEWSKA – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych 
publikacji z tej tematyki

Stan prawny na 22 kwietnia 2014 r. 

Święto 3 maja przypada w tym roku w sobotę. Ozna-
cza to, że pracodawca powinien wyznaczyć dodatko-
wy dzień wolny pracownikom, którzy mają wolne so-
boty z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy 

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym 
i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar 
czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 k.p.). Nie ma przy tym 
znaczenia, w jakim systemie czasu pracy jest zatrudniony 
pracownik ani w jakim wymiarze czasu pracy pracuje. Ta-
kie święto zawsze obniży jego wymiar czasu pracy o 8 go-
dzin, nawet jeśli pracuje on po 12 godzin czy po 4 godziny 
na dobę (np. w równoważnym systemie czasu pracy). 
W praktyce oznacza to, że pracownik ma do przepraco-
wania w tym okresie rozliczeniowym o 8 godzin mniej.

Święta ustawowo wolne od pracy

Obniżanie wymiaru czasu pracy o 8 godzin dotyczy jedy-
nie świąt ustawowo wolnych od pracy, czyli wymienionych 
w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 
Są to następujące święta:
■ 1 stycznia – Nowy Rok,
■ 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
■ pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
■ drugi dzień Wielkiej Nocy,
■ 1 maja – Święto Państwowe,
■ 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
■ pierwszy dzień Zielonych Świątek,
■ dzień Bożego Ciała,
■ 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

■ 1 listopada – Wszystkich Świętych,
■ 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
■ 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
■ 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Jeśli wskazane w ustawie święto przypadnie w wolną dla 
pracowników sobotę, obniżono faktycznie liczbę godzin do 
przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Ponadto 
pracownikom trzeba będzie zapewnić dodatkowy dzień 
wolny, ponieważ sobota, w którą przypada święto, jest 
dniem wolnym z tytułu tego święta, a nie z tytułu przecięt-
nie 5-dniowego tygodnia pracy. W konsekwencji pracodaw-
ca będzie musiał udzielić pracownikom dnia wolnego, aby 
na koniec okresu rozliczeniowego nie powstały nadgodziny 
i został zachowany przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.

PRZYKŁAD

Pracownicy są zatrudnieni w podstawowym systemie 
czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin 
w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. W maju 
2014 r. przypadają dwa święta ustawowo wolne od 
pracy: 1 maja (czwartek) i 3 maja (sobota). W czwar-
tek 1 maja i w sobotę 3 maja firma nie funkcjonowała 
i pracownicy nie musieli przyjść do pracy. Jednak za 
3 maja pracodawca nie udzielił nikomu dodatkowego 
dnia wolnego od pracy. Takie postępowanie jest nie-
prawidłowe, ponieważ pracownicy wypracują 8 go-
dzin więcej niż obowiązujący ich wymiar czasu pracy 
i będą mieli przepracowany 1 dzień więcej. Wymiar 
czasu pracy w maju br. wynosi:
4 tygodnie × 40 godzin + 2 dni × 8 godzin 
(29 i 30 maja) – 2 dni × 8 godzin (1 i 3 maja) = 
= 160 godzin.
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Pracując we wszystkie dni robocze zgodnie z obowią-
zującym w firmie rozkładem czasu pracy, oprócz 
1 maja, pracownicy przepracują 168 godzin. Oznacza 
to, że na koniec okresu rozliczeniowego każdy z pra-
cowników będzie miał do zrekompensowania po 
8 średniotygodniowych nadgodzin. Gdyby praco-
dawca udzielił im innego dnia wolnego od pracy, 
np. 2 maja (piątek), nadgodziny by nie powstały.

Inne święta

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym przypadnie inne 
święto niż określone w ustawie z 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy, np. 2 maja – Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej (tzw. święto flagi), to takie święto 
nie obniża wymiaru czasu pracy pracowników i nie musi 
być dniem wolnym dla pracowników.

Wykaz przykładowych świąt, które nie są dniami wol-
nymi od pracy

Data Święto

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
(tzw. święto flagi)

27 lipca Święto Policji

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności

16 października Dzień Papieża Jana Pawła II

Inne święto niż wymienione w ustawie o dniach wolnych 
obniży wymiar czasu pracy jedynie wtedy, gdy obowiązują-
ce w danym zakładzie przepisy wewnętrzne określają, że 
dane święto jest dla pracowników dniem wolnym od pracy. 
W takim przypadku przepisy zakładowe powinny przewidy-
wać wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w związ-
ku z takim świętem, aby z powodu dodatkowego wolnego 
dnia pracownicy nie mieli obniżonego z tego powodu wyna-
grodzenia. W sytuacji braku takiego zapisu przepisy we-
wnątrzzakładowe „narzucające” dodatkowy dzień wolny od 
pracy byłyby mniej korzystne od ogólnie obowiązujących. 
Podobnie będzie w przypadku „święta zakładowego”, np. 
rocznicy założenia firmy. Jeżeli pracodawca chce upamięt-
nić ten dzień wolnym dla całego zakładu pracy, powinien tę 
sytuację wyraźnie uregulować w przepisach wewnętrznych 
firmy, np. w regulaminie pracy i przewidzieć za ten dzień 
wynagrodzenie (jako płatne zwolnienie od pracy).

PRZYKŁAD

Regulamin pracy przewiduje, że 3 września każdego 
roku jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pra-
cowników firmy. Jest to dzień założenia firmy. Jeżeli 
ten dzień przypada na dzień pracy pracownika zgod-

nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 
w tym dniu pracodawca zwalnia pracownika od pra-
cy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Regu-
lamin wynagradzania przewiduje zaś, że za dzień ta-
kiego zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie obliczone według zasad przyjętych 
do ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 
Takie uregulowania w przepisach wewnątrzzakłado-
wych są prawidłowe.

Termin udzielania wolnego 
za święto przypadające w sobotę

Aby uchronić się przed koniecznością rekompensaty 
powstałych nadgodzin oraz przed zarzutem naruszenia 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, pracodawca po-
winien udzielić pracownikom dnia wolnego w zamian za 
święto przypadające w wolną sobotę do końca okresu roz-
liczeniowego, w którym przypadło to święto. Jeżeli w fir-
mie jest stosowany 1-miesięczny okres rozliczeniowy, 
wolne musi być „oddane” do końca tego miesiąca, jeśli 
zaś okres rozliczeniowy jest dłuższy, pracodawca ma 
większe możliwości i może udzielić wolnego w dłuższym 
okresie. Przepisy prawa pracy nie pozwalają na przenie-
sienie dnia wolnego w zamian za święto na nowy okres 
rozliczeniowy, nawet na pisemny wniosek pracownika. 
Nieudzielenie czasu wolnego w ramach tego samego 
okresu rozliczeniowego spowoduje przekroczenie prze-
ciętnej średniotygodniowej normy czasu pracy, a brak re-
kompensaty takich nadgodzin jest wykroczeniem prze-
ciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny 
w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wolne w zamian za święto przypadające w inny dzień 
niż niedziela musi być wykorzystane do końca okresu 
rozliczeniowego, w którym wystąpiło święto.

Wyznaczenie dnia wolnego może też przypadać przed 
3 maja. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, może się bo-
wiem okazać, że pracownik wykorzystał wolne, a następ-
nie np. rozwiązał umowę o pracę przed 3 maja. Wówczas 
trzeba będzie mu zapłacić wynagrodzenie za niedopraco-
wane godziny, ponieważ nie będzie uzasadnienia do wy-
znaczania pracownikowi dnia wolnego za święto przypa-
dające w sobotę.

PRZYKŁAD

W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczenio-
wy, obejmujący okres od kwietnia do czerwca. Święto 
przypadające w sobotę 3 maja może być więc zre-
kompensowane nie później niż do końca czerwca.
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Nie ma jednak przeszkód, aby wolne w zamian za 
3 maja przypadało np. 2 maja w piątek. Dzięki temu 
pracownicy będą mogli korzystać z długiego weeken-
du od 1 do 4 maja (od czwartku do niedzieli). Wów-
czas ryzyko rozwiązania umowy przed 3 maja będzie 
mniejsze.

Sposób oddawania dnia wolnego

Sobota, w którą przypada święto, staje się dniem wol-
nym z tytułu tego święta, co powoduje, że dni wolnych 
z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy jest za 
mało o jeden dzień. Dlatego trzeba wyznaczyć pracowni-
kom dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Liczba dni 
wolnych (sobót) powinna być bowiem równa liczbie dni 
wolnych z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy przypadają-
cych w danym okresie rozliczeniowym. Natomiast łącznie 
z niedzielami i świętami występującymi w innym dniu niż 

niedziela (lub dniami wolnymi za niedziele czy święta) 
liczba dni wolnych musi obejmować co najmniej sumę nie-
dziel, świąt (przypadających w innym dniu niż niedziela) 
i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia 
pracy przypadających w tym okresie (art. 147 k.p.). A za-
tem pracownikowi należy oddać za święto przypadające 
w sobotę cały dzień wolny. Pracodawca nie może nato-
miast zapewnić pracownikom tego dnia wolnego przez 
skrócenie pracy w poszczególnych dniach w sumie o 8 go-
dzin.

Inaczej jednak będzie w przypadku pracowników, którzy 
mają zapewnioną większą liczbę dni wolnych w związku 
z systemem czasu pracy, w jakim pracują. Pracownicy za-
trudnieni w systemach, w których jest dopuszczalna praca 
w wymiarze powyżej 8 godzin na dobę, np. w systemie 
równoważnym czasu pracy, nie zawsze będą musieli otrzy-
mywać dzień wolny. Jeżeli ze względu na wydłużenie cza-
su pracy w niektóre dni będą mieli zachowany przeciętnie 
5-dniowy tydzień pracy, to mimo święta przypadającego 
w sobotę, planując ich harmonogramy czasu pracy, wystar-
czy obniżyć ich wymiar czasu pracy o 8 godzin.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, w którym dopuszczalne jest wydłużenie czasu 
pracy do 12 godzin na dobę. Jego okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc i pokrywa się z miesiącami kalendarzowy-
mi. Pracodawca zaplanował mu pracę w maju br. w następujący sposób:

Maj 2014 r.

Poniedziałek  5 (12 godz.) 12 (12 godz.) 19 (12 godz.) 26 (12 godz.)

Wtorek  6 (4 godz.) 13 (W) 20 (W) 27 (W)

Środa  7 (12 godz.) 14 (12 godz.) 21 (12 godz.) 28 (12 godz.)

Czwartek 1 (WŚ) 8 (W) 15 (W) 22 (W) 29 (W)

Piątek 2 (12 godz.) 9 (12 godz.) 16 (12 godz.) 23 (12 godz.) 30 (12 godz.)

Sobota 3 (WŚ) 10 (W5) 17 (W5) 24 (W5) 31 (W5)

Niedziela 4 (WN) 11 (WN) 18 (WN) 25 (WN)

gdzie:
WŚ – święto, WN – niedziela, W5 – wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, W – dni wolne z tytułu 
harmonogramu.
W tym przypadku pracownikowi nie trzeba zapewniać dodatkowego dnia wolnego za święto, które przypada w so-
botę. Pracownik ma bowiem zaplanowane 160 godz. pracy w maju br., czyli obowiązujący w tym miesiącu wymiar, 
i ma zachowany przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.

Czy wszyscy muszą mieć wolne 
w tym samym terminie

Przepisy prawa pracy nie nakazują konkretnego terminu 
wykorzystania wolnego w zamian za święto przypadające 
w wolną sobotę, wskazują tylko ramy czasowe, do kiedy 
trzeba udzielić takiego dnia wolnego. Nie nakazują rów-
nież, aby cała załoga z tej samej firmy odebrała wolne 
w tym samym terminie. Decyzję w tym zakresie podejmuje 

pracodawca, nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby po-
szczególni pracownicy wykorzystywali wolne w różnych 
terminach. Termin wykorzystania wolnego narzuca 
w pewnym stopniu organizacja pracy w danej firmie. Jeżeli 
bowiem firma musi funkcjonować we wszystkich dniach 
roboczych i nie może sobie pozwolić na przerwanie pracy 
nawet na jeden dzień, pracodawca może zarządzić odbiór 
wolnego przez załogę w różnych terminach, uzgodnionych 
z przełożonymi.
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■ ZAPAMIĘTAJ 
Wykorzystanie wolnego w zamian za święto przypada-
jące w wolną sobotę pracodawca może wyznaczyć pra-
cownikom w różnych terminach.

Dzień wolny a choroba pracownika
Wykorzystanie wolnego zwykle nie budzi większych za-

strzeżeń. Czasem jednak zdarzają się nieprzewidziane sytu-
acje, które mogą powodować wątpliwości, np. choroba pra-
cownika przypadająca w dzień wolny udzielony w zamian 
za sobotnie święto. Wówczas pracownik nieobecny w pracy 
z powodu choroby straci możliwość wykorzystania wolne-
go. Choroba będzie bowiem przypadać w dniu wolnym dla 
pracownika od pracy, przy czym za ten dzień pracownik 
otrzyma wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. W momen-
cie dostarczenia do zakładu pracy zwolnienia lekarskiego 
choroba pracownika obniża wymiar czasu pracy o liczbę go-
dzin przypadających do przepracowania zgodnie z obowią-
zującym pracownika rozkładem czasu pracy. Zwolnienie le-
karskie „nakłada się” na ustalony już rozkład czasu pracy 
i na obniżony z tytułu święta wymiar czasu pracy, dlatego 
pracodawca nie ma obowiązku udzielania dodatkowego 
wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę.

PRZYKŁAD

Za „sobotnie święto” pracodawca wyznaczył załodze 
inny dzień wolny. Jednak tego dnia jeden z pracowni-
ków rozchorował się i nie wykorzystał wolnego. Po 
powrocie ze zwolnienia lekarskiego pracownik do-
magał się udzielenia mu innego dnia wolnego w za-
mian za święto. Pracodawca wyjaśnił mu, że w prak-
tyce jego sytuacja jest podobna do choroby 
przypadającej w wolną od pracy sobotę. Gdyby nie 
był chory, nie musiałby przyjść tego dnia do pracy 
(korzystałby z dnia wolnego). Konsekwencją choroby 
jest konieczność wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku 
chorobowego za ten dzień (wynagrodzenie i zasiłek 
chorobowy przysługują za wszystkie dni niezdolności 
do pracy wskazane w zwolnieniu lekarskim, bez 
względu na to, czy są to dla pracownika dni robocze, 
czy wolne do pracy). Pracodawca nie musi jednak 
wyznaczać pracownikowi dodatkowego dnia wolne-
go za święto w sobotę.

PRZYKŁAD

W zakładzie pracy obowiązuje 1-miesięczny okres 
rozliczeniowy, praca jest świadczona od poniedział-
ku do piątku po 8 godzin. Za święto przypadające 
w sobotę 3 maja pracodawca wyznaczył dzień wolny 
na piątek 23 maja. Jeden z pracowników rozchoro-

wał się i dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 
od 19 do 25 maja. Do przepracowania w maju jest 
160 godzin. W okresie zwolnienia lekarskiego pra-
cownik przepracowałby 40 godzin (czyli 5 dni robo-
czych), ale 23 maja został wyznaczony jako dzień 
wolny (aby wymiar czasu pracy wyniósł 160 godzin), 
a zatem rozkład czasu pracy obejmuje w tym okresie 
32 godziny pracy (czyli 4 dni robocze) i o taką liczbę 
godzin należy obniżyć wymiar czasu pracy pracow-
nika. Pracownik będzie miał do przepracowania 
w maju 128 godzin (160 godzin – 32 godziny), co 
daje 16 dni roboczych. Nie trzeba więc wyznaczać 
pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

Święto a choroba pracownika

Choroba przypadająca w sobotnie święto nie zmieni roz-
kładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. 
A zatem pracownik, który wróci po chorobie do pracy, otrzy-
ma wolne za święto, w które chorował, na tych samych zasa-
dach co reszta załogi. W przeciwnym razie wypracuje za 
dużo godzin i powstaną nadgodziny średniotygodniowe.

Podobnie jak w przypadku choroby przypadającej w dniu 
wolnym wyznaczonym w zamian za święto, pracodawca 
najpierw ustala wymiar czasu pracy pracownika, następnie 
obniża go o 8 godzin z tytułu sobotniego święta, a później 
obniża go o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej 
nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. 
A zatem godziny, które zgodnie z rozkładem czasu pracy 
powinien przepracować pracownik w czasie choroby, są 
odejmowane od ogólnego wymiaru czasu pracy. Nieudzie-
lenie pracownikowi po powrocie ze zwolnienia lekarskiego 
innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające 
w sobotę (zgodnie z ustaleniami obejmującymi wszystkich 
pracowników danego pracodawcy) spowoduje przekrocze-
nie przeciętnej tygodniowej na koniec okresu rozliczenio-
wego. W praktyce pracownik przepracuje o jeden dzień za 
dużo.

PRZYKŁAD

W zakładzie pracy obowiązuje 1-miesięczny okres 
rozliczeniowy, praca jest świadczona od poniedział-
ku do piątku po 8 godzin. Pracownik rozchorował się 
i przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 1 do 
11 maja. Za święto przypadające w sobotę 3 maja 
pracodawca wyznaczył dzień wolny w piątek 
23 maja. Do przepracowania w maju jest 160 godzin. 
W okresie zwolnienia lekarskiego pracownik prze-
pracowałby 48 godzin (czyli 6 dni roboczych). Jako 
dzień wolny (aby wymiar czasu pracy wyniósł 160 
godzin) został wyznaczony 23 maja, a więc nowy
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rozkład czasu pracy obejmuje 20 dni roboczych 
w maju. Od 160 godzin należy odjąć liczbę godzin 
przypadających do przepracowania w czasie choroby, 
zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem 
czasu pracy, czyli 48 godzin. Po powrocie ze zwolnie-
nia lekarskiego pracownikowi pozostaje do przepra-
cowania w maju 112 godzin (czyli 14 dni roboczych). 
Jeśli pracownik nie otrzyma wolnego 23 maja, prze-
pracuje 120 godzin (czyli 15 dni roboczych). Na ko-
niec miesiąca powstaną więc nadgodziny śred-
nio tygodniowe. W tej sytuacji pracownik, mimo 
nieobecności w pracy 3 maja z powodu choroby, 
powinien otrzymać wolne 23 maja.

Niepełnoetatowcy

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełne 
etaty konieczność udzielenia dodatkowego wolnego 
w zamian za sobotnie święto zależy od rozkładu czasu 
pracy tych pracowników. Aby ustalić, czy niepełnoetato-
wiec powinien otrzymać wolne, należy najpierw ustalić 
wymiar czasu pracy takiego pracownika, a następnie 
przeanalizować jego rozkład czasu pracy. Inna będzie bo-
wiem sytuacja pracownika zatrudnionego na pół etatu, 
który pracuje 5 dni w tygodniu po 4 godziny, a inna zaś 
pracownika, który pracuje w równoważnym czasie pracy 
2 razy w tygodniu po 10 godzin dobowo, według indywi-
dualnego grafiku.

Ustalając wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetato-
wego, należy:
Krok 1.  Obliczyć wymiar czasu pracy w danym okresie 

rozliczeniowym.
Krok 2.  Obniżyć ten wymiar o 8 godzin za każde święto 

przypadające w innym dniu niż niedziela.
Krok 3.  Dostosować wymiar czasu pracy proporcjonalnie 

do części etatu, na której jest zatrudniony pra-
cownik.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony na 2/5 etatu w 1-mie-
sięcznym okresie rozliczeniowym. W maju do prze-
pracowania przypada 160 godzin (z uwzględnieniem 
2 świąt wolnych od pracy, tj. 1 i 3 maja). Wymiar 
czasu pracy tego pracownika wynosi 64 godziny 
(160 godzin × 2/5 etatu = 64 godziny). Tyle godzin 
pracownik powinien przepracować w maju, aby nie 
powstały godziny ponadwymiarowe.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na 2/5 etatu pracuje w ponie-
działki i piątki po 8 godzin w 1-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym. W maju ma do przepracowania 
64 godziny, czyli 8 dni roboczych. W tym okresie 
przypadają 4 poniedziałki i 5 piątków, a zatem pra-
cownik, pracując w każdy poniedziałek i w każdy pią-
tek, przepracowałby 72 godziny, czyli 9 dni roboczych. 
Taki pracownik powinien otrzymać dzień wolnego, 
aby został zachowany jego wymiar czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na 2/5 etatu pracuje w ponie-
działki i czwartki. Zgodnie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy powinien przepracować 64 godziny, 
czyli 8 dni roboczych. W maju przypadają 4 poniedział-
ki i 5 czwartków, przy czym czwartek 1 maja jest wolny 
od pracy. Przy takim rozkładzie czasu pracy pracownik 
przepracuje 4 poniedziałki i 4 czwartki, czyli 64 godzi-
ny. Nie będzie zatem potrzeby udzielania mu dodatko-
wego dnia wolnego od pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na 2/5 etatu pracuje w równoważnym czasie pracy, według indywidualnego grafiku. Zgod-
nie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy powinien przepracować 64 godziny. W maju br. wyznaczono mu 
pracę w następujący sposób:

Maj 2014 r.
Poniedziałek  5 (10 godz.) 12 (W) 19 (10 godz.) 26 (W)
Wtorek  6 (W) 13 (10 godz.) 20 (W) 27 (W)
Środa  7 (10 godz.) 14 (W) 21 (W) 28 (4 godz.)
Czwartek 1 (WŚ) 8 (W) 15 (W) 22 (10 godz.) 29 (W)
Piątek 2 (W) 9 (W) 16 (10 godz.) 23 (W) 30 (W)
Sobota 3 (WŚ) 10 (W5) 17 (W5) 24 (W5) 31 (W5)
Niedziela 4 (WN) 11 (WN) 18 (WN) 25 (WN)
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gdzie: 
WŚ – święto, WN – niedziela, W5 – wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, W – dni wolne z tytułu 
harmonogramu.
W takim rozkładzie pracownik przepracuje w sumie 64 godziny. Nie będzie zatem potrzeby udzielania mu dodatko-
wego dnia wolnego.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony na pół etatu i przycho-
dzi do pracy 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Jego 
wymiar czasu pracy w maju wynosi 80 godzin 
(160 godzin dla pełnego etatu, po uwzględnieniu 
dwóch świąt 1 i 3 maja). W maju dla tego pracowni-
ka przypada 21 dniówek roboczych, a zatem prze-
pracowałby on 84 godziny (21 dni × 4 godziny). 
Taki pracownik powinien zatem otrzymać inny 
dzień wolny na tych samych zasadach co pozostali 
pracownicy danej firmy.

Udzielanie dnia wolnego 
dla pracowników sfery budżetowej

Dnia wolnego w związku ze świętem przypadającym 
w sobotę 3 maja należy również udzielić pracownikom 
zakładów opieki zdrowotnej pracującym od poniedziałku 
do piątku. Bez takiego dnia wolnego będą oni mieli za 
wysoki wymiar czasu pracy i o jeden dzień wolny za mało, 
ponieważ ich również obowiązuje zasada przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy (art. 93 ust. 1 ustawy o dzia-
łalności leczniczej). To samo dotyczy pracowników samo-
rządowych, których czas pracy regulują, co do zasady, 
przepisy Kodeksu pracy, oraz pracowników urzędów pań-
stwowych, którzy wykonują swoją pracę od poniedziałku 
do piątku. Inaczej jest w przypadku nauczycieli. Święto 
przypadające w sobotę nie uprawnia ich do dodatkowego 
dnia wolnego. Nauczycieli obowiązuje bowiem 5-dniowy 
tydzień pracy, przy czym święto przypadające w dniu 
wolnym od pracy nie obniża obowiązującego nauczyciela 
wymiaru czasu pracy (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela). 
Regulacje zawarte w Karcie Nauczyciela są w tym zakre-

sie wyczerpujące i w tym przypadku nie stosuje się posił-
kowo Kodeksu pracy.

Odpowiedzi
na pytania Czytelników

Zatrudniamy pracownika na pełny etat w podsta-
wowym systemie czasu pracy, który pracuje od wtor-
ku do soboty. Poniedziałki ma wolne z tytułu prze-
ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownik ten 
żąda wyznaczenia mu dodatkowego dnia wolnego 
w maju br. z uwagi na rozkład świąt. Czy musimy mu 
zaplanować taki dodatkowy dzień wolny?

Tak. Powinni Państwo wyznaczyć pracownikowi dodat-
kowy dzień wolny w maju br. Pracując od wtorku do so-
boty po 8 godzin, przepracuje on w maju br. 21 dni, czyli 
168 godzin. Wymiar czasu pracy w maju wynosi nato-
miast 160 godzin. Zapewnienie pracownikowi dodatko-
wego dnia wolnego w maju spowoduje, że wypracuje on 
20 dni (160 godzin).

*
Zatrudniamy pracowników w systemie weekendo-

wym czasu pracy. Czy trzeba zapewnić im dzień wol-
ny za święto, które przypada w sobotę?

Nie. Dnia wolnego z tytułu święta przypadającego 
w sobotę nie trzeba oddawać pracownikom pracującym 
w systemie weekendowym. Wynika to z charakteru pracy 
w tym systemie czasu pracy. Pracownicy pracujący w sys-
temie weekendowym wykonują pracę wyłącznie w piąt-
ki, soboty, niedziele i święta. Ustalając ich wymiar czasu 
pracy należy wziąć pod uwagę liczbę godzin, jaka przy-
pada do przepracowania w maju br. Pracownicy weeken-
dowi mogą zatem przepracować w maju br. 160 godzin. 
Ustalenie wymiaru czasu pracy na tym poziomie nie po-
woduje obowiązku oddania dnia wolnego za święto przy-
padające w sobotę 3 maja.

Zamów prenumeratę
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WESZŁY W ŻYCIE
22 kwietnia 2014 r.
POSTĘPOWANIE 
CYWILNE

Ustawa z 7 lutego 2014 r. 
o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania 
cywilnego

Zmiany dotyczą postępowania za-
żaleniowego. Zażalenie jest w pro-
cedurze cywilnej zwyczajnym środ-
kiem zaskarżenia wpadkowych 
orzeczeń sądu względnie orzeczeń 
takich, które nie kończą meryto-
rycznie postępowania. W praktyce 
często wnosi się zażalenia np. na 
kwestie ponoszenia kosztów pro-
cesu czy na odrzucenie środków 
zaskarżenia (apelacji, zażaleń) 
z powodu ich wad formalnych. Co 
do zasady zażalenie do sądu II in-
stancji przysługuje na postano-
wienia sądu I instancji kończące 
postępowanie w sprawie, a po-
nadto na niektóre postanowienia 
sądu I instancji i zarządzenia 
przewodniczącego. Do ważniej-
szych zaskarżalnych decyzji sądu 
należą zwrot pozwu, odmowa 
odrzucenia pozwu, przekazanie 
sprawy sądowi równorzędnemu 
lub niższemu albo podjęcie postę-
powania w innym trybie, odmowa 
zwolnienia od kosztów sądowych 
lub cofnięcie takiego zwolnienia 
oraz odmowa ustanowienia adwo-
kata lub radcy prawnego lub ich 
odwołanie, oddalenie opozycji 
przeciwko wstąpieniu interwe-
nienta ubocznego oraz niedopusz-
czenie interwenienta do udziału 
w sprawie wskutek uwzględnienia 
opozycji, rygor natychmiastowej 
wykonalności, czy też kwestie za-
wieszenia postępowania.

Artykuł 394 § 1 pkt 9 k.p.c. 
w dotychczasowym brzmieniu 
stanowił, że zażalenie przysługuje 
na zwrot kosztów, określenie za-
sad ponoszenia przez strony kosz-
tów procesu, wymiar opłaty, 
zwrot opłaty lub zaliczki, obcią-
żenie kosztami sądowymi, jeżeli 

strona nie składa środka zaskarże-
nia co do istoty sprawy, koszty 
przyznane w nakazie zapłaty oraz 
wynagrodzenie biegłego i należ-
ności świadka. Na mocy no we-
lizacji ustalono, że możliwość 
za skarżenia zażaleniem dotyczy 
postanowień w sprawie zwrotu 
kosztów, określenia zasad ponosze-
nia przez strony kosztów procesu, 
wymiaru opłaty, zwrotu opłaty lub 
zaliczki, obciążenia kosztami są-
dowymi, jeżeli strona nie składa 
środka zaskarżenia co do istoty 
sprawy, kosztów przyznanych 
w nakazie zapłaty, zwrotu kosz-
tów nieopłaconej pomocy prawnej 
udzielonej z urzędu oraz wyna-
grodzenia biegłego i należności 
świadka. Umożliwiono zatem za-
skarżenie postanowień w sprawie 
kosztów pomocy prawnej świad-
czonej z urzędu.

Ponadto na postanowienia sądu 
II instancji, których przedmiotem 
są oddalenie wniosku o wyłą-
czenie sędziego, zwrot kosztów 
procesu, zwrot kosztów nieopłaco-
nej pomocy prawnej udzielonej 
z urzędu, skazanie świadka, bie-
głego, strony, jej pełnomocnika 
oraz osoby trzeciej na grzywnę, 
zarządzenie przymusowego spro-
wadzenia i aresztowania świad-
ka, odmowa zwolnienia świadka 
i biegłego od grzywny i świadka 
od przymusowego sprowadzenia, 
przysługuje zażalenie do innego 
składu tego sądu, z wyjątkiem po-
stanowień wydanych w wyniku 
rozpoznania zażalenia na postano-
wienie sądu I instancji. Nie zmie-
niły się natomiast podstawowe 
zasady rządzące postępo waniem 
zażaleniowym, tj. tryb wnoszenia 
zażalenia do sądu II instancji za 
pośrednictwem sądu, który wydał 
zaskarżone postanowienie, jak 
również uregulowane w ustawie 
o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych kwestie opłat wnoszo-
nych od zażaleń.
Dz.U. z 2014 r. poz. 435

PRAWO ROLNE
Ustawa z 21 lutego 2014 r. 
o zmianie ustawy o izbach 
rolniczych oraz niektórych 
innych ustaw

W ustawie o izbach rolniczych zmo-
dyfikowano art. 35b ust. 1 i ustalono, 
że koszty związane z uczestnictwem 
izb rolniczych, związków zawodo-
wych rolników indywidualnych oraz 
społeczno-zawodowych organizacji 
rolników w ponadnarodowych orga-
nizacjach rolniczych reprezentują-
cych interesy zawodowe rolników in-
dywidualnych wobec instytucji Unii 
Europejskiej są w roku 2014 ponoszo-
ne przez Krajową Radę Izb Rolni-
czych i dofinansowywane z budżetu 
państwa w formie dotacji celowej. 
W ustawie o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników w art. 14a 
ust. 2 ustalono, że koszty związane 
z uczestnictwem organizacji rolników 
w niektórych organizacjach są w roku 
2014 dofinansowywane na zasadach 
określonych w przepisach o izbach 
rolniczych.

W 2014 r. środki na dotację celową 
przeznaczone na pokrycie kosztów 
związanych z uczestnictwem izb rol-
niczych, związków zawodowych rol-
ników indywidualnych oraz społecz-
no-zawodowych organizacji rolników 
w ponadnarodowych organizacjach 
rolniczych reprezentujących interesy 
zawodowe rolników indywidualnych 
wobec instytucji Unii Europejskiej są 
ustalone w budżecie państwa w czę-
ści, którą dysponuje minister właści-
wy do spraw rolnictwa. W 2014 r. 
z dotacji celowej dofinansowane są 
koszty związane z uczestnictwem izb 
rolniczych, związków zawodowych 
rolników indywidualnych oraz spo-
łeczno-zawodowych organizacji rol-
ników w ponadnarodowych organi-
zacjach rolniczych reprezentujących 
interesy zawodowe rolników indywi-
dualnych wobec instytucji Unii Euro-
pejskiej, poniesione od 1 stycznia 
2014 r.
Dz.U. z 2014 r. poz. 434

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 22 KWIETNIA 2014 R.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2014 R.

TABELA 1. MAKSYMALNE STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka 
transportowego nie może przekroczyć:

1 – od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 818,17 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1364,92 zł

powyżej 9 ton – 1637,89 zł

2 – od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyż-
szej niż 12 ton,

3125,56 zł

z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
nie mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 2

3
– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniżej 12 ton,

1910,85 zł

4

– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów rów-
nej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu 
pojazdów:

do 36 ton włącznie – 2415,84 zł

powyżej 36 ton – 3125,56 zł

z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
nie mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 3

5
– od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

1637,89 zł

6

– od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie – 1910,85 zł

powyżej 36 ton – 2415,84 zł

z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
nie mogą być niższe od kwot określonych w tabeli nr 4

7 – od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
mniejszej niż 30 miejsc – 1910,85 zł

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2415,84 zł

Przy określaniu stawek, o których mowa w punkcie 1, 3, 5 i  7 tabeli nr 1, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przed-
miotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.
Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w punkcie 2, 4 i 6 tabeli nr 1, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w poniż-
szych tabelach nr 2–4, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych 
dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w tabelach nr 2–4.

TABELA 2. MINIMALNE STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB 
WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 13 0 138,95

13 14 138,95 383,99

14 15 383,99 540,96

15 540,96 1224,18

Trzy osie

12 17 138,95 241,69

17 19 241,69 495,77
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1 2 3 4

19 21 495,77 643,73

21 23 643,73 991,52

23 25 991,52 1541,49

25 991,52 1541,49

Cztery osie i więcej

12 25 643,73 652,76

25 27 652,76 1018,62

27 29 1018,62 1617,14

29 31 1617,14 2398,61

31 1617,14 2398,61

TABELA 3. MINIMALNE STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE 
Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie

12 18 0 37,29

18 25 259,78 469,81

25 31 547,73 898,94

31 1381,13 1894,94

Trzy osie

12 40 1218,53 1684,91

40 1684,91 2492,33

TABELA 4. MINIMALNE STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ 
MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ 
PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4

Jedna oś

12 18 0 24,89

18 25 173,93 312,84

25 312,84 548,86

Dwie osie

12 28 205,57 302,69

28 33 599,67 831,18

33 38 831,18 1262,56

38 1123,66 1662,33
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1 2 3 4

Trzy osie

12 38 661,79 921,50

38 921,50 1252,40

Podstawa prawna:

■ ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz.613 z późn. zm.),
■ obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P.  poz. 724),
■ obwieszczenie Ministra Finansów z 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz. 812).

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU W 2013 I 2014 R.
Z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Przychody podatnika Koszty miesięczne (w zł)  Koszty roczne (w zł)

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszka-
nia podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

111,25 1335,00

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

2002,05

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego zamieszka-
nia podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik 
nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

139,06 1668,72

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jednej umowy (miejscem stałego lub czasowego 
zamieszkania podatnika jest inna miejscowość niż ta, w której znajduje się zakład pracy, 
a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę)

2502,56

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Z NAJMU
Osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierża-
wy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać podatek 
w formie ryczałtu.
Stawka ryczałtu wynosi 8,5%.
Stawka ryczałtu jest niezależna od wysokości przychodu.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

OPŁATA PROLONGACYJNA

Stawka opłaty prolongacyjnej

Od 4 lipca 2013 r. 5%

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi
ponad do

1 2 3

od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278 3%

10  278 20 556 308 zł 30 gr i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20556 822 zł 20 gr i 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł

od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278 7%

10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 
20 556 zł

od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278 12%

1 2 3

10 278 20 556 1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 
10 278 zł

20 556 2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 
20 556 zł

Kwoty wolne od podatku
Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, wła-
sności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej:
9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Podatek płaci się od nadwyżki ponad kwoty wolne. Limity te obejmują 
okres 5 lat i dotyczą dóbr uzyskanych od jednego darczyńcy czy spadko-
biercy.

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez najbliższych
Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych 
przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma 
i macochę, jeżeli:
–  zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia po-
wstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze 
dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz

–  udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem da-
rowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość ma-
jątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprze-
dzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do 
wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza 
kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek 
bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdziel-
czą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw ma-
jątkowych po upływie terminów, o których mowa powyżej, zwolnienie 
stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczel-
nikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od 



22 kwietnia – 5 maja 2014

Wskaźniki i stawki

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  16  (830) 47

dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt 
późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
6-miesięczne terminy, o których mowa powyżej mają zastosowanie w przy-
padkach, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2008 r.
W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa wyżej, nabycie 
własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasa-
dach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
–  wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej 

osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostat-
nie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio 
nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł lub

– gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu 
notarialnego.

Darowizny na cele mieszkaniowe
Wysokość darowizny na cele mieszkaniowe zwolnionej z podatku wynosi:
9637 zł – jeśli darowizna pochodzi od jednej osoby,

19 274 zł – jeśli darowizna pochodzi od kilku osób.
Limity tego zwolnienia obejmują okres 5 lat, licząc od pierwszej darowi-
zny. Przysługuje ono tylko należącym do I grupy podatkowej, obowiązuje 
niezależnie od kwoty czy kwot wolnych od podatku.

Grupy podatkowe
Do grupy I zalicza się: małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuki, prawnuki), 
wstępnych (np. rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, zięcia, sy-
nową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Do grupy II zalicza się: zstępnych rodzeństwa (np. bratanków, siostrzeń-
ców ich dzieci oraz wnuki), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków 
pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. bratowa) i rodzeństwo małżon-
ków (np. siostra męża), małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków 
innych zstępnych.
Do grupy III zalicza się wszystkich innych nabywców.

Podstawa prawna: 

● ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 
z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ W 2014 R.

Kwoty wolne przy potrąceniach obowiązkowych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat)

Potrącenie Wysokość kwoty wolnej
Podstawowe koszty 

uzyskania przychodów 
i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Alimenty (na podsta-
wie tytułu wykonaw-
czego)

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Inne niż alimenty (na 
podstawie tytułu wy-
konawczego)

100% minimalnego wy-
nagrodzenia netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

Zaliczki pieniężne 75% minimalnego wy-
nagrodzenia netto

927,90 zł 893,40 zł 931,65 zł 896,40 zł

Kary pieniężne 90% minimalnego wy-
nagrodzenia netto

1113,48 zł 1072,08 zł 1117,98 zł 1075,68 zł

Kwoty wolne przy potrąceniach dobrowolnych (dla pracownika zatrudnionego na pełny etat)

Potrącenie
Wysokość 

kwoty wolnej

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podstawowe koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

i PIT-2

Podwyższone koszty 
uzyskania przychodów 

bez PIT-2

Na rzecz pracodawcy 100% minimalnego 
wynagrodzenia netto

1237,20 zł 1191,20 zł 1242,20 zł 1195,20 zł

Inne należności niż na 
rzecz pracodawcy

80% minimalnego wy-
nagrodzenia netto

989,76 zł 952,96 zł 993,76 zł 956,16 zł

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Podstawa prawna: 

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

ROZLICZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW

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

według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować płatności za pośrednictwem rachunku w tej spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
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Miesiąc Kurs średni euro wg NBP Równowartość 15 000 euro
Podstawa prawna 

tabela NPB nr

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

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

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

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

Podstawa prawna: 
■ ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

MAŁY PODATNIK VAT
W 2014 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik: Kwota przeliczona

– u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1 200 000 euro,

5 068 000 zł

– prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub 
inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagro-
dzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej rów-
nowartości 45 000 euro.

190 000 zł

Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności 
gospodarczej, odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro.
Podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to 
przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 
poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podstawa prawna: 

■ ustawa 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.).

INTRASTAT W 2014 R.
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły 
statystyczny próg podstawowy o wartości 1 500 000 zł w przywozie lub 
1 500 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, 
które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobo-
wiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został 
przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły 
statystyczny próg szczegółowy o wartości 42 000 000 zł w przywozie 
lub 76 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, 
oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są 
zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg 
został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji INTRASTAT.

Podstawa prawna:

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

GÓRNE STAWKI OPŁAT LOKALNYCH W 2014 R. 

Wyszczególnienie Wysokość opłaty

Opłata targowa 764,62 zł dziennie

Opłata miejscowa 2,19 zł dziennie

Oplata miejscowa w miejscowościach uzdrowis-
kowych

3,11 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa 4,30 zł dziennie

Podstawa prawna: 

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

PROGI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Przy zamówieniach do równowartości 30 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówień od 16 kwiet-
nia 2014 r.
Progi unijne w zamówieniach publicznych:

Zamówienia EUR PLN

Dla dostaw lub usług

Finanse publiczne 134 000 566 136,60

Samorządowe 207 000 874 554,30

Sektorowe 414 000 1 749 108,60

Obronność i bezpieczeństwo 414 000 1 749 108,60

Dla robót budowlanych Wszyscy 5 186 000 21 910 331,40

Od 1 stycznia 2014 r. średni kurs złotego, stanowiący przelicznik z euro na złote na potrzeby zamówień publicznych, wynosi 4,2249 zł.
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Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obo-
wiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1735),
■ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę prze-
liczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1692).

MAKSYMALNE STAWKI TAKSY NOTARIALNEJ (cz. 1)
Stawka wynosi od wartości:

do 3000 zł 100 zł

powyżej 3000 zł do 10 000 zł 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł 1010 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł 4770 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł 6770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypad-
ku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budyn-
kiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmio-
ty na podstawie ustaw przyznającym nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu 
użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego 
w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu 
lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 63, poz. 591)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z pra-
wem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię 
mieszkaniową

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wie-
czystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki z pierwszej części tabeli

ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 50% stawki z pierwszej części tabeli

przebieg licytacji lub przetargu 50% stawki z pierwszej części tabeli

przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. 
nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492)

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy oso-
bami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od 
spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z 28 lip-
ca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę deweloperską 50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na na-
bywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

50% stawki z pierwszej części tabeli

umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 usta-
wy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

50% stawki z pierwszej części tabeli

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 
z późn. zm.) .

Opracował Adam Malinowski
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Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,

NIP 1180093066
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Nakład  2250  egz.

W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Odpisy amortyzacyjne przy posiadaniu
• Okres amortyzacji
• Inwestycja w obcy środek trwały

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

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

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

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

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

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

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

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

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



KOMPLET
dla Księgowych i Kadrowych

Rynku Firm
KOMFORT PRACY    GWARANCJA JAKOŚCI    NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE

MONITOR księgowego – dwutygodnik 

Zawiera:
 dodatki merytoryczne
 dodatki specjalne
 płyty CD

INFORorganizer 
Nowoczesne narzędzie zintegrowane z Platformą Księgowych i Kadrowych. Dzięki niemu masz podgląd aktualności  
na pulpicie komputera i w trybie natychmiastowym możesz przejść do pełnych zasobów Platformy, która w przyjazny  
dla użytkownika sposób prezentuje informacje z dziedzin: finansów, rachunkowości firm, sprawozdawczości, podatków, 
prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Platforma Księgowych i Kadrowych 
– produkt elektroniczny

Zawiera:
 wydania internetowe czasopism
 wideoszkolenia
 e-poradniki
 praktyczne narzędzia

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30 bok@infor.pl www.sklep.infor.pl



W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:

  Kto będzie mógł odliczać pełny VAT od paliwa?
   Czy prowadząc jednoosobową działalność, 

można zadeklarować, że samochód jest  
wykorzystany tylko do działalności?

   Czy trzeba naliczać VAT od wykorzystania  
samochodu na cele osobiste?

   Jak rozliczać wydatki eksploatacyjne 
po zmianach? 

   Czy wykorzystując samochód firmowy w części 
na cele osobiste, trzeba ustalić przychód?

   Jak amortyzować samochód wykorzystywany  
w firmie?

   Kiedy i w jaki sposób należy prowadzić  
ewidencję przebiegu pojazdu?

   Czy po stronie pracownika używającego  
samochód służbowy powstaje przychód? 

   Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodów 
firmowych oraz prywatnych?

a ponadto: 

   Jakich formalności należy dopełnić, 
aby zarejestrować samochód?

   Jakie ewidencje trzeba prowadzić po zmianach 
od 1 kwietnia br.?

   Kiedy należy zgłosić do urzędu sposób  
wykorzystania samochodu?

  Jak optymalizować koszty zarządzania flotą?
Dodatkowo na płycie CD:

  wzory aktywnych ewidencji, które musisz prowadzić,  
    aby rozliczać koszty i VAT;
  wzory aktywnych faktur;
  przepisy prawne,
  książka w wersji elektronicznej.
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Dodatkowo na płycie CD:

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

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!!!

SAMOCHÓD  
W FIRMIE 

– zmiany od 1 kwietnia 2014 r.


