
Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

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

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

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

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

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

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

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 8

Już 25 lutego 2014 r. przeczytasz o rachunkowości
Egzekucja 
administracyjna 
a koszty

Egzekucja administracyjna może 
być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po 
upływie terminu do wykonania przez 
zobowiązanego obowiązku, przesłał 
mu pisemne upomnienie, zawierające 
wezwanie do wykonania obowiązku 
z zagrożeniem skierowania sprawy na 
drogę postępowania egzekucyjnego, 
chyba że przepisy szczególne stano-
wią inaczej. Postępowanie egzekucyj-
ne może być wszczęte dopiero po 
upływie 7 dni od dnia doręczenia tego 
upomnienia. Istotne jest przy tym, że 
koszty upomnienia obciążają zobo-
wiązanego i co do zasady są pobiera-
ne na rzecz wierzyciela. Obowiązek 
uiszczenia kosztów upomnienia przez 
zobowiązanego powstaje z chwilą do-
ręczenia upomnienia. Koszty te pod-
legają ściągnięciu w trybie określo-
nym dla kosztów egzekucyjnych i są 
związane z uruchomieniem procesu 
ściągania nieuregulowanej należno-
ści, lecz nie stanowią kosztów egzeku-
cyjnych sensu stricto. 

Zawiniony 
niedobór

Powstanie niedoborów zawinionych 
będzie skutkowało dla spółki koniecz-

nością korekty podatku naliczonego, 
ponieważ nabyte towary nie zostały 
wykorzystane w działalności opodat-
kowanej, co jest niezbędnym warun-
kiem dokonania odliczenia VAT od na-
bywanych towarów/materiałów. Skoro 
nabyte towary/materiały nie zostały 
wykorzystane w działalności opodat-
kowanej, a z winy podatnika zostały 
utracone, to prawo do odliczenia po-
datku naliczonego również zostało 
utracone. Potwierdzają to zarówno in-
terpretacje organów podatkowych 
(np. interpretacja Dyrektora Izby Skar-
bowej w Poznaniu z 7 lutego 2012 r., 
sygn. ILPP2//43-1603/11-4/AK), jak 
i sądy administracyjne (np. wyrok NSA 
z 19 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 
1123/10). Korektę podatku naliczone-
go należy uwzględnić w poz. D.3 de-
klaracji VAT-7: podatek naliczony – do 
odliczenia (ze znakiem ujemnym). Ko-
rekty tej należy dokonać zgodnie 
z art. 91 ust.7d ustawy o VAT w rozli-
czeniu za miesiąc, w którym nastąpiła 
ta zamiana, tj. za miesiąc, w którym 
niedobór został ujawniony.

Podstawa 
opodatkowania

Do 31 grudnia 2013 r. podstawę 
opodatkowania w WNT regulował 
art. 31 ustawy o VAT, natomiast od 
1 stycznia 2014 r. jest to art. 29a w po-

wiązaniu z art. 30a ustawy o VAT. Za-
równo przepisy obowiązujące do koń-
ca 2013 r., jak i przepisy obowiązujące 
od 1 stycznia 2014 r. stanowią, że pod-
stawą do wyliczenia podatku od WNT 
jest kwota, jaką podatnik jest zobo-
wiązany zapłacić sprzedawcy towaru. 
Do podstawy opodatkowania należy 
również wliczyć dodatkowe opłaty, ta-
kie jak transport, ubezpieczenie, pro-
wizję, koszty opakowań, pobierane od 
nabywcy przez dokonującego dosta-
wy. Stawkę podatku przyjmuje się we-
dług przepisów krajowych, czyli odpo-
wiednio 23%, 8% lub 5% (w zależności 
od nabytego towaru).

Już wkrótce

Jak bezpiecznie zwolnić pracownika
NR 9  4–10 marca 2014 r.

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

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

W poprzednich numerach

VAT w pytaniach i odpowiedziach
NR 4  28 stycznia – 3 lutego 2014 r.

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

Problemy kadrowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 6  11–17 lutego 2014 r.
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Wszystko 
o ewidencji 
sprzedaży

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Podatnicy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają 
obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z za-
stosowaniem kas rejestrujących po przekroczeniu limitu obrotów. Jednak 
i przed przekroczeniem kwoty 20 000 zł nakładającym obowiązek stoso-
wania kasy fiskalnej trzeba pamiętać o konieczności ewidencjonowania 
obrotów w ewidencji sprzedaży. Zaniechanie tego obowiązku może zo-
stać potraktowane jako wykroczenie lub w ekstremalnych przypadkach 
jako przestępstwo skarbowe, co może zakończyć się dla podatnika bardzo 
nieprzyjemnymi konsekwencjami. Niedopełnienie obowiązku stosowa-
nia kasy fiskalnej naraża podatnika na dodatkowe zobowiązanie podat-
kowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy 
nabyciu towarów i usług liczonego za okres do momentu rozpoczęcia 
ewidencjonowania. Mimo że trudno znaleźć wśród przedsiębiorców en-
tuzjastów ewidencjonowania sprzedaży, jest to niezwykle ważny obowią-
zek, a jego prawidłowe wypełnianie może przesądzić nawet o bycie firmy. 
Paragony fiskalne są poza tym podstawą reklamacji i rozliczeń i każdy 
podatnik prowadzący sprzedaż za pomocą kasy musi je wydawać. 

W  numerze zajmiemy się ewidencją sprzedaży w firmie, tradycyjnie 
skupiając się na tych zagadnieniach, które w praktyce sprawiają naszym 
Czytelnikom najwięcej kłopotów. 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 18 lutego 2014 r.
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Jak wykazać 
zakup kasy fiskalnej 
w ewidencji księgowej

Zwolnienie z obowiązku stosowania kas fi-
skalnych dotyczy, jednak nie później niż do 
31 grudnia 2014 r.:
■ czynności wymienionych w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Finansów w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-
jących,

■ podatników, u których kwota obrotu reali-
zowanego na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych nie przekroczyła 
w poprzednim roku podatkowym kwoty 
20 000 zł, a w przypadku podatników roz-
poczynających w poprzednim roku podat-
kowym dostawę towarów lub świadczenie 
usług na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej oraz rol-
ników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu 
z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji 
do okresu wykonywania tych czynności 
w poprzednim roku podatkowym, kwoty 
20 000 zł,

■ podatników rozpoczynających po 31 grud-
nia 2012 r. dostawę towarów lub świadcze-
nie usług na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywa-
ny przez podatnika obrót z tego tytułu nie 
przekroczy, w proporcji do okresu wykony-
wania tych czynności w danym roku podat-
kowym, kwoty 20 000 zł,

■ podatników, którzy dokonują dostawy to-
warów lub świadczą usługi zwolnione 
z obowiązku ewidencjonowania, wymie-
nione w części I załącznika do rozporzą-
dzenia, w przypadku gdy udział obrotu 
z tytułu czynności zwolnionych z obo-
wiązku ewidencjonowania, wymienionych 
w części I załącznika do rozporządzenia, 
w całkowitym obrocie podatnika realizo-
wanym na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, zwany dalej 
„udziałem procentowym obrotu”, był w po-
przednim roku podatkowym wyższy niż 
80%,

■ podatników rozpoczynających po 31 grud-
nia 2012 r. dostawę towarów lub świadcze-
nie usług na rzecz osób fizycznych niepro-

wadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywa-
ny przez podatnika udział procentowy ob-
rotu za okres pierwszych 6 miesięcy wyko-
nywania tych czynności, a w przypadku 
gdy przewidywany okres wykonywania 
tych czynności w roku podatkowym jest 
krótszy niż 6 miesięcy – przewidywany 
udział procentowy obrotu za okres do koń-
ca roku, będzie wyższy niż 80%.

Termin instalacji 
kasy fiskalnej

Zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych tra-
ci moc po upływie 2 miesięcy następujących po 
miesiącu, w którym podatnik przekroczył ob-
rót realizowany na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł lub 
jej proporcji do okresu wykonywania tych 
czynności – w przypadku podatników rozpo-
czynających działalność gospodarczą. W przy-
padku podatników korzystających ze zwolnie-
nia w związku z wykonywaniem co najmniej 
80% obrotu związanego z czynnościami wy-
mienionymi w rozporządzeniu w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnie-
nie traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od 
końca półrocza danego roku podatkowego, 
w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia 
– jeżeli w okresie tego półrocza udział procen-
towy obrotu był równy albo niższy niż 80%. 
W przypadku jednak podatników, którzy na 
skutek utraty tego zwolnienia zobowiązani by-
liby do rozpoczęcia ewidencjonowania przy 
zastosowaniu więcej niż 5000 kas, zwolnienie 
traci moc po upływie roku, licząc od końca pół-
rocza danego roku podatkowego, w którym 
podatnik korzysta z tego zwolnienia – jeżeli 
w okresie tego półrocza udział procentowy ob-
rotu był równy albo niższy niż 80%.

Niezależnie od tych zwolnień istnieje grupa 
towarów i usług, których sprzedaż na rzecz 
osób fizycznych lub rolników ryczałtowych 
powoduje natychmiastowy obowiązek stoso-
wania kasy fiskalnej. Są one wymienione 
w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów.

obowiązek 
ewidencjonowania

przekroczenie 
obrotu
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Jak korzystać z ulgi 
na kasę fiskalną

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjo-
nowanie obrotu i kwot podatku należnego 
w obowiązujących terminach, mogą odli-
czyć od tego podatku kwotę wydatkowaną 
na zakup każdej z kas rejestrujących zgło-
szonych na dzień rozpoczęcia (powstania 
obowiązku) ewidencjonowania w wysoko-
ści 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie 
więcej jednak niż 700 zł. Ulga ta dotyczy 
pierwszego zakupu kas fiskalnych. Ozna-
cza to, że późniejsze „dokupienie” lub wy-
miana kasy fiskalnej nie uprawniają już 
podatnika do powtórnej ulgi. Odliczenia 
kwoty ulgi lub jej zwrotu można dokonać 
pod warunkiem, że podatnik (§ 2 w spra-
wie odliczania i zwrotu kwot wydatkowa-
nych na zakup kas rejestrujących):
■ złożył do właściwego naczelnika urzę-

du skarbowego, przed terminem rozpo-
częcia ewidencjonowania obrotu i kwot 
podatku należnego, pisemne zgłosze-
nie o liczbie kas rejestrujących i miejscu 
(adresie) ich używania, które zamierza 
stosować do tego ewidencjonowania,

■ rozpoczął ewidencjonowanie obrotu 
i kwot podatku należnego nie później niż 
w obowiązujących terminach, przy uży-
ciu kas rejestrujących nabytych w okre-
sie, kiedy kasy te były objęte ważnym 
potwierdzeniem, że spełniają funkcje wy-
mienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT 
oraz kryteria i warunki techniczne, któ-
rym muszą odpowiadać – zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Finansów,

■ posiada dowód zapłaty całej należności 
za kasę rejestrującą.
Należy pamiętać, że mogą wystąpić sytu-

acje, gdy podatnik będzie zobowiązany do 
zwrotu otrzymanej ulgi na zakup kasy fi-
skalnej. Obowiązek taki wystąpi wówczas, 
gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewi-
dencjonowania:
■ podatnik zaprzestanie prowadzenia 

działalności,
■ nastąpi otwarcie likwidacji,
■ zostanie ogłoszona upadłość,
■ nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub 

zakładu (oddziału), a następca prawny 
nie będzie dokonywał sprzedaży na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych,

■ podatnik dokona odliczenia z narusze-
niem warunków uprawniających do za-
stosowania ulgi na zakup kasy fiskalnej.

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku podatników, którzy zamie-
rzają stosować do ewidencjonowania 
obrotu i kwot podatku należnego jedną 
kasę rejestrującą, zgłoszenie o zamiarze 
jej stosowania może być dokonane na 
formularzu zgłoszenia o miejscu instala-
cji kasy rejestrującej.

Podatnicy mają obowiązek zwrotu odli-
czonych lub zwróconych im kwot wydatko-
wanych na zakup kas rejestrujących, gdy 
w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewi-
dencjonowania zaprzestaną ich używania 
lub nie dokonają w obowiązującym termi-
nie zgłoszenia kasy do obowiązkowego 
przeglądu technicznego przez właściwy 
serwis, a także w przypadku naruszenia 
warunków związanych z odliczeniem tych 
kwot.

W jakim terminie należy 
dokonać odliczenia ulgi

W przypadku czynnych podatników 
VAT odliczenie ulgi na zakup kasy fiskal-
nej następuje w deklaracji podatkowej. 
Jej rozliczenie może być dokonane w de-
klaracji VAT za okres rozliczeniowy, 
w którym rozpoczęto ewidencjonowa-
nie, lub za okresy następujące po tym 
okresie rozliczeniowym. Kwota dokona-
nego w danym okresie rozliczeniowym 
odliczenia z tytułu zakupu kas rejestrują-
cych nie może być wyższa od kwoty 
różnicy między podatkiem należnym 
a podatkiem naliczonym podlegającym 
odliczeniu. A zatem podatnicy, którzy 
wykazują podatek należny większy od 
podatku naliczonego, mogą dokonać od-
liczenia tylko do wysokości tej różnicy. 
W przypadku gdy kwota podatku nali-
czonego jest większa albo równa kwocie 
podatku należnego w danym okresie roz-
liczeniowym, podatnik może otrzymać 
zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty 
ulgi, z tym że w danym okresie rozlicze-
niowym kwota zwrotu nie może przekro-
czyć równowartości:
■ 25% kwoty odpowiadającej 90% jej 

ceny zakupu (bez podatku), nie więcej 
jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik skła-
da deklaracje za okresy miesięczne, lub

■ 50% kwoty odpowiadającej 90% jej 
ceny zakupu (bez podatku), nie więcej 
jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik skła-
da deklaracje za okresy kwartalne.

odliczenie 
kwoty ulgi
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■ ZAPAMIĘTAJ
Nie istnieje żaden limit czasowy na osta-
teczne rozliczenie ulgi na zakup kasy fi-
skalnej.

Gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynno-
ści zwolnione od podatku lub jest podatnikiem 
zwolnionym podmiotowo, urząd skarbowy do-
konuje zwrotu powyższej kwoty na rachunek 
bankowy podatnika w banku w terminie do 
25. dnia od daty złożenia wniosku przez po-
datnika.

Kwotę odliczenia należy wykazać w dekla-
racji VAT-7 i VAT-7K w pozycji „Kwota wy-
datkowana na zakup kas rejestrujących, do 
odliczenia w danym okresie rozliczenio-
wym”. Wszelkie kwoty ulgi nierozliczone 
w danym okresie rozliczeniowym przecho-
dzą na kolejny okres rozliczeniowy. Co istot-
ne, przepisy nie przewidują żadnego limitu 
czasowego na odliczenie ulgi z tytułu zaku-
pu kasy fiskalnej.

Jak wykazać w księgach 
zakup kasy fiskalnej 
i rozliczenie ulgi

Jeżeli nabyta kasa fiskalna jest kompletna 
i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do uży-
wania, a przewidywany okres jej używania 
jest dłuższy niż rok, to spełnione są przesłan-
ki uznania jej za środek trwały. Wówczas wy-
datek na nabycie kasy podlega zaliczeniu do 
kosztów  przez odpisy amortyzacyjne. Zgod-
nie jednak z przepisami o podatku dochodo-
wym, w przypadku niskocennych składników 
majątku (do 3500 zł) można zaniechać amor-
tyzacji i odpisać je jednorazowo w koszty 
w miesiącu oddania ich do używania.

Zasady klasyfikacji kupionego urządzenia 
będą również wpływać na sposób ewidencji 
księgowej nabytej ulgi z tytułu zakupu kasy.   
Środki otrzymane z tytułu refundacji zakupu 
środków trwałych w jednostkach, w których 
stosownie do innych ustaw nie zwiększają 

Schemat. Wykaz typowych operacji gospodarczych związanych z zakupem kasy fiskalnej

Objaśnienia do schematu:
1.  Zakup kasy fiskalnej zaliczonej do środka trwałego.
2.  Zakup kasy fiskalnej zaliczonej do wyposażenia.
3.  VAT podlegający odliczeniu.
4.  Zapłata zobowiązań handlowych kontrahentowi.
5.  PK – ulga za zakup kasy fiskalnej zaliczonej do środków trwałych.
6.  PK – ulga za zakup kasy fiskalnej zaliczonej do niskocennych składników wyposażenia.
7.  PK – miesięczne odpisy amortyzacyjne środka trwałego.
8.  Odpis w przychody otrzymanej ulgi równolegle do dokonanego odpisu amortyzacyj-

nego.

Pozostałe przychody
operacyjne

Rozliczenia 
międzyokresowe 

przychodów
Rozliczenie 

należnego VAT

Rachunek bankowy

Umorzenie 
środków trwałych

Amortyzacja 
środków trwałych

Rozliczenie 
naliczonego VAT

Pozostałe 
rozrachunki

Maszyny
i urządzenia 
techniczne

Zużycie materiałów 
i energii

8 5

6

2 1

34

7

czynności 
zwolnione

środki 
trwałe
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one kapitałów (funduszy własnych), należy 
zaliczyć w księgach rachunkowych do rozli-
czeń międzyokresowych przychodów, a na-
stępnie ich wartość, równolegle do odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych 
środków trwałych, zwiększa pozostałe przy-
chody operacyjne (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o rachunkowości). Działanie takie wynika 
z zasady współmierności przychodów i kosz-
tów. W efekcie równolegle do odpisów amor-
tyzacyjnych będziemy mieć do czynienia 
z comiesięcznym odpisem do pozostałych 
przychodów operacyjnych odpowiedniej 
kwoty ulgi (zgodnie z udziałem procento-
wym ulgi w wartości początkowej kasy).

W związku z tym kwotę ulgi należy ująć 
na stronie Wn konta „Rozliczenie należne-
go VAT” w korespondencji z kontem zespo-
łu 8 „Inne rozliczenia międzyokresowe 
przychodów” lub zespołu 7 „Inne przycho-
dy operacyjne”. Tylko w przypadku zakupu 
kasy niezaliczonej do środków trwałych 
kwota ulgi zostanie bezpośrednio zaliczona 

do pozostałych przychodów operacyjnych. 
Warto dodać, że do ulgi z tytułu zakupu 
kasy nie mają zastosowania przepisy art. 14 
ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT (odpowiednio 
art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy 
o CIT), tj. nie należy jej traktować jako do-
tacji lub subwencji dla celów podatku do-
chodowego. Odliczenie części kwot wydat-
kowanych na zakup kas rejestrujących 
należy traktować jako ulgę w podatku od 
towarów i usług. Ulga ta nie stanowi przy-
chodu w podatku dochodowym i nie ma 
wpływu na wartość początkową kupionej 
kasy rejestrującej, od której dokonuje się 
odpisów amortyzacyjnych dla celów podat-
ku dochodowego od osób prawnych. Odpi-
sy amortyzacyjne od całej wartości kasy fi-
skalnej będą stanowiły koszty uzyskania 
przychodów (zobacz pismo Urzędu Skarbo-
wego w Olsztynie z 15 lipca 2004 r., sygn. 
US.I/423-16/04, oraz pismo Ministra Fi-
nansów z 24 marca 1995 r., sygn. PO3-
-MD-722-197/95). 

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca zakupił i rozpoczął od 20 września 2013 r. ewidencjonowanie obrotu 
za pomocą kasy rejestrującej o wartości 4000 zł netto plus 23% VAT (920 zł). Przysłu-
gująca kwota ulgi z tytułu zakupu kasy wynosi 700 zł, z uwagi na to, że 90% × 
× 4000 zł = 3600 zł jest kwotą większą niż maksymalna kwota ulgi. Stanowi to 17,5% 
wartości początkowej kasy. Podatnik spełnił wszystkie warunki uprawniające do odli-
czenia, w związku z czym będzie mógł z niego skorzystać już w rozliczeniu za wrze-
sień 2013 r.
■  podatek należny za wrzesień 2013 r.: 10 000 zł,
■  podatek naliczony: 8000 zł,
■  stawka amortyzacji kasy: 30%.

Ewidencja księgowa
1. Faktura VAT – zakup kasy rejestrującej:

a) wartość netto: 4000 zł
b) 23% VAT: 920 zł
c) wartość brutto: 4920 zł
Wn „Maszyny i urządzenia”  4000,00 zł
Wn „Rozliczenie VAT naliczonego”  920,00 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki”  4920,00 zł

2. WB – zapłata za kasę:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  4920,00 zł
Ma „Rachunek bankowy”  4920,00 zł

3. PK – ulga na zakup kasy: 700 zł
Wn „Rozliczenie VAT należnego”  700,00 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  700,00 zł

4. Miesięczny odpis amortyzacyjny: 100 zł (4000 zł x 30% : 12)
Wn „Amortyzacja środków trwałych”  100,00 zł
Ma „Umorzenie środków trwałych”  100,00 zł

5.  Zarachowanie części ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej do pozostałych przychodów 
operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych: 17,50 zł, tj. 100 zł × 17,5%

odpisy 
amortyzacyjne

podatek 
dochodowy
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Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”  17,50 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne”  17,50 zł

Maszyny i urządzenia Umorzenie środków trwałych
1a) 4000,00  100,00 (4

Rozliczenie VAT należnego Rachunek bankowy
3) 700,00  10 000,00 (Sp.  4920,00 (2

Rozliczenie VAT naliczonego Amortyzacja środków trwałych
Sp.) 8000,00 4) 100,00

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów Pozostałe przychody operacyjne

5) 17,50  700,00 (3  17,50 (5

W deklaracji VAT-7 za wrzesień 2013 r. podatnik wykaże podatek należny w kwocie 
10 000 zł oraz kwotę podatku naliczonego w wysokości 8000 zł. Nadwyżka podatku na-
leżnego nad naliczonym wynosi 2000 zł, w związku z czym podatnikowi przysługuje od-
liczenie pełnej kwoty ulgi w wysokości 700 zł. Kwota zobowiązania podatkowego za li-
piec wynosi więc 1300 zł (2000 zł – 700 zł).

PRZYKŁAD

20 września 2013 r. przedsiębiorca ku-
pił i rozpoczął ewidencjonowanie obro-
tu za pomocą kasy rejestrującej o warto-
ści 4000 zł netto plus 23% podatek VAT 
(920 zł).

Wariant 1
Kwota VAT należnego wynosi 8200 zł. 
Oznacza to, że nadwyżka VAT należne-
go nad naliczonym wynosi 200 zł, 
w związku z czym podatnikowi przysłu-
guje odliczenie do wysokości tej nad-
wyżki w kwocie 200 zł. Zobowiązanie 
podatkowe za wrzesień wyniesie 0 zł. 
Reszta kwoty ulgi z tytułu zakupu kasy, 
tj. 500 zł (700 zł – 200 zł), podlega 
przeniesieniu na następny okres rozli-
czeniowy i będzie saldem Wn konta 
„Rozliczenie VAT należnego”.

Wariant 2
Jeśli w październiku podatnik będzie 
miał nadwyżkę podatku naliczonego 
nad należnym, dokona odliczenia z ty-
tułu ulgi w kwocie 175 zł (tj. 25% × 
× 700 zł). Reszta, tj. 325 zł, podlega 
przeniesieniu na kolejne okresy rozli-
czeniowe. Przy założeniu, że w listo-

padzie wystąpi nadwyżka podatku na-
leżnego nad naliczonym w kwocie 
1000 zł, po datnik rozliczy resztę ulgi 
z tytułu zakupu kasy. Zobowiązanie 
podatkowe za wrzesień wyniosłoby 
675 zł (tj. 1000 zł – 325 zł).

PRZYKŁAD

W październiku 2013 r. przedsiębiorca 
kupił kasę fiskalną o wartości 1000 zł 
netto plus 23% VAT i rozpoczął ewiden-
cję. Przysługująca kwota ulgi z tytułu 
zakupu kasy wynosi 700 zł ze względu 
na to, że 90% × 1000 zł = 900 zł jest 
kwotą większą niż maksymalna kwota 
ulgi. Podatek należny za październik 
2013 r. – zarachowany po stronie Ma 
konta „Rozliczenie podatku VAT należ-
nego” – wynosi 8000 zł, natomiast po-
datek naliczony za październik 2013 r. 
– zarachowany po stronie Wn konta 
„Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 
– wynosi 5000 zł. W rozliczeniu za paź-
dziernik podatnik dokona odliczenia ca-
łej kwoty ulgi. W związku z tym zobo-
wiązanie podatkowe wyniesie 2300 zł 
(tj. 8000 zł – 5000 zł – 700 zł).
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Ewidencja księgowa
1. Faktura VAT – zakup kasy:

a)  wartość netto: 1000 zł
b)  VAT naliczony podlegający odli-

czeniu: 230 zł
c)  wartość brutto: 1230 zł
Wn „Maszyny i urządzenia” 1000 zł
Wn „Rozliczenie VAT 
naliczonego”  230 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki”  1230 zł

2. WB – zapłata za kasę:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  1230 zł
Ma „Rachunek bankowy”  1230 zł

3. PK – ulga na zakup kasy: 700 zł
Wn „Rozliczenie VAT 
należnego”  700 zł
Ma „Rozliczenia między-
okresowe przychodów”  700 zł

JOANNA SZYSZKOWSKA
specjalista ds. rachunkowości, 

właścicielka biura rachunkowego

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 3 ust. 1–4 rozporządzenia w spra-
wie kas fiskalnych
1. Podatnicy prowadzą ewidencję każdej 
sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, 
wyłącznie przy użyciu kas, które mają 
potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje 
wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy 
oraz kryteria i warunki techniczne okre-

ślone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 111 ust. 9 ustawy.
2. Otrzymanie przed dokonaniem sprze-
daży całości lub części należności (zapła-
ty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą 
jej otrzymania.
3. Nie ewidencjonuje się zwrotów towa-
rów i uznanych reklamacji towarów 
i usług.
4. Zwroty towarów i uznane reklamacje 
towarów i usług, które skutkują zwro-
tem całości lub części należności (zapła-
ty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w od-
rębnej ewidencji zawierającej:
1)   datę sprzedaży,
2)  nazwę towaru lub usługi pozwalającą 

na jednoznaczną ich identyfikację 
i ewentualnie opis towaru lub usługi 
stanowiący rozwinięcie tej nazwy, 

3)  termin dokonania zwrotu towaru 
lub reklamacji towaru lub usługi,

4)  wartość brutto zwracanego towaru 
lub wartość brutto towaru lub usługi 
będących przedmiotem reklamacji 
oraz wartość podatku należnego 
– w przypadku zwrotu całości należ-
ności z tytułu sprzedaży,

5)  zwracaną kwotę (brutto) oraz odpo-
wiadającą jej wartość podatku na-
leżnego – w przypadku zwrotu częś-
ci należności z tytułu sprzedaży,

6)  dokument potwierdzający dokona-
nie sprzedaży,

7)  protokół przyjęcia zwrotu towaru lub 
reklamacji towaru lub usługi podpisa-
ny przez sprzedawcę i nabywcę.

Szczegółowe problemy 
związane 
z ewidencją sprzedaży
Skutki podatkowe sprzedaży środka trwałego 
niewprowadzonego do ewidencji

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że 
sprzedaż składnika majątku niewpisanego do 
ewidencji środków trwałych powoduje powsta-
nie dochodu z działalności gospodarczej, jeśli 
składnik ten był przez podatnika wykorzysty-
wany w tej działalności. Ten wniosek NSA jest 

zawarty w tezie orzeczenia z 25 października 
2011 r. (sygn. akt II FSK 739/10). Ma on duże 
znaczenie, ponieważ mimo zmian przepisów 
nadal istnieją pewne różnice między opodat-
kowaniem dochodów z działalności gospodar-
czej a opodatkowaniem przychodów z tytułu 

powstanie 
dochodu
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zbycia nieruchomości i praw niewykorzysty-
wanych w działalności gospodarczej. 

Sprawa, która trafiła na wokandę NSA, miała 
swój początek w 1997 r. W tamtym czasie po-
datnik wraz z dwoma wspólnikami prowadził 
działalność gospodarczą w formie spółki cywil-
nej. W sierpniu 1997 r. wspólnicy tej spółki 
uzyskali na zasadzie współwłasności łącznej 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
użytkowego. Lokal ten zaczęli wykorzystywać 
na potrzeby działalności gospodarczej, prowa-
dząc w nim biuro. W lutym 2007 r. prawo do 
tego lokalu zostało przekształcone w odrębną 
własność lokalu i już w kwietniu tegoż roku zo-
stał on sprzedany. Lokal ten – co jest najistot-
niejsze w tej sprawie – nigdy nie został wprowa-
dzony do ewidencji środków trwałych i wartości 
niematerialnych spółki i nie był amortyzowany. 
W związku z pojawieniem się wątpliwości co do 
konieczności opodatkowania dochodu ze sprze-
daży podatnik zwrócił się do fiskusa o interpre-
tację indywidualną, pytając, czy przychód ze 
sprzedaży prawa własności lokalu jest przycho-
dem pochodzącym z działalności pozarolniczej 
(art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 
pkt 1 u.p.d.o.f.), czy też przychodem ze źródła 
art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Źródłem przycho-
dów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 są 
przychody pochodzące z odpłatnego zbycia 
(z pewnymi zastrzeżeniami):
■ nieruchomości lub ich części oraz udziału 

w nieruchomości,
■ spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz 
prawa do domu jednorodzinnego w spół-
dzielni mieszkaniowej,

■ prawa wieczystego użytkowania gruntów,
■ innych rzeczy
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wyko-
naniu działalności gospodarczej, i w przypadku 
nieruchomości i praw majątkowych sprzedaż 
nie nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym na-
stąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rze-
czy – przed upływem pół roku, licząc od końca 
miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zdaniem podatnika, sprzedaż lokalu należy 
zaliczyć do kategorii podlegającej przepisom 
art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Zdaniem organu 
wydającego interpretację przychód ze sprzedaży 
lokalu, o którym była mowa we wniosku, należy 
zakwalifikować do przychodów z działalności 
pozarolniczej. Organ ten uznał, że zakwalifiko-
wanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości 
do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 
u.p.d.o.f. jest możliwe tylko wówczas, gdy zby-
cie to nie następuje w ramach (w wykonaniu) 
prowadzonej pozarolniczej działalności gospo-

darczej i gdy zbywane nieruchomości nie stano-
wią składników majątku wykorzystywanych 
w prowadzonej działalności gospodarczej. Nato-
miast w rozpatrywanym przypadku lokal był 
wykorzystywany w ramach prowadzonej przez 
wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

W wyniku zaskarżenia interpretacji jako nie-
zgodnej z prawem sprawa trafiła do WSA 
w Rzeszowie, który zgodził się ze stanowi-
skiem fiskusa. Według tego sądu kwestia, czy 
dany składnik majątku, spełniający warunki 
zaliczenia go do środków trwałych i do ewen-
tualnego dokonywania odpisów amortyzacyj-
nych, został lub nie został przez podatnika 
wpisany do ewidencji środków trwałych, nie 
ma przesądzającego znaczenia dla zakwalifi-
kowania rodzaju źródła przychodu w przypad-
ku odpłatnego zbycia tegoż składnika. Nieza-
leżnie bowiem od okoliczności, że jest to 
kwestia zależna od realizacji przez podatnika 
jego obowiązków i uprawnień (w szczególno-
ści uprawnienia do realizowania odpisów 
amortyzacyjnych), w przepisach akcentowane 
jest wykorzystywanie składnika majątku na 
potrzeby związane z działalnością gospodar-
czą, wykorzystywanie w działalności gospo-
darczej. Wykorzystywanie to (ten związek) 
jest niezależne od ujęcia w ewidencji środków 
trwałych i ewentualnej amortyzacji, natomiast 
istotne znaczenie mają okoliczności faktyczne, 
tj. czy dany składnik jest (był) faktycznie uży-
wany przez podatnika w prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, czy też nie.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwa-
gę, że stosownie do art. 22d ust. 2 u.p.d.o.f. 
podatnik miał obowiązek wprowadzenia do 
ewidencji środków trwałych i wartości niema-
terialnych i prawnych środka trwałego, jakim 
był użytkowany lokal. W ocenie NSA bez zna-
czenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy pozosta-
wała okoliczność, że podatnik nie wprowadził 
tego składnika majątku do ewidencji środków 
trwałych, skoro miał taki obowiązek.

NSA wskazał, że opodatkowanie przycho-
dów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości 
w sposób określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 miało 
charakter uprzywilejowany w stosunku do 
opodatkowania przychodów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. I przy-
pomniał, że w czasie, gdy lokal był sprzedawa-
ny, od dochodu uzyskanego z takiej sprzedaży 
płacono jedynie 10% podatek zryczałtowany. 
Zdaniem NSA, przyjęcie stanowiska, że wsku-
tek naruszenia bezwzględnie obowiązującego 
przepisu ustawy podatnik ma prawo do uzy-
skania lepszego rezultatu podatkowego niż 
w sytuacji wypełnienia ustawowego obowiąz-
ku, kłóci się z zasadami określonymi Konsty-
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tucją. Ostatecznie więc sformułował tezę, 
że: w świetle zasady praworządności 
(art. 7 Konstytucji RP), zasady sprawiedli-
wości (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasady 
powszechnego obowiązku podatkowego 
(art. 84 Konstytucji RP) przepis art. 14 
ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. należy interpretować 
w ten sposób, że w sytuacji, kiedy podatnik 
w celu osiągnięcia korzyści uchyla się od 
obowiązku wpisania danego składnika ma-
jątku do ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych (obo-

wiązek z art. 22d ust. 2 u.p.d.o.f.), to  mimo 
braku stosownego wpisu sprzedaż danego 
składnika majątku generuje przychód 
z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
jeśli faktycznie składnik ten wykorzystywa-
no w działalności gospodarczej.

Ten wyrok pokazuje, że w przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej 
podatnik nie może uchylać się od wprowa-
dzenia środków trwałych do ewidencji.

IWONA LUBKA
specjalista ds. windykacji

Rabat w postaci bonów towarowych 
w ewidencji musi być powiązany 
z konkretną sprzedażą

Tylko powiązanie konkretnego udzielo-
nego rabatu z konkretną sprzedażą towa-
rów, czyli bezpłatnego bonu z parago-
nem, pozwala na ustalenie podstawy 
opodatkowania w wysokości najbardziej 
zbliżonej do rzeczywistych jej rozmiarów 
– wyrok Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z 20 kwiet nia 2011 r. (sygn. akt I FSK 
653/10). Spółka prowadzi sprzedaż deta-
liczną artykułów spożywczych oraz prze-
mysłowych. W ramach akcji promocyjnych 
wykorzystuje bony, z których część wyda-
wana jest bezpłatnie. Klienci mogą doko-
nywać zapłaty bonami za towary opo-
datkowane różnymi stawkami VAT. Na 
paragonach fiskalnych jest informacja, 
jaka część należności zapłacona została 
bonem, jednak system nie rozróżnia, czy 
bon ten został wydany bezpłatnie, czy też 
za wynagrodzeniem. Spółka prowadzi 
ewidencję wydanych bezpłatnie bonów 
i jest w stanie ustalić, na jaką kwotę zosta-
ły one wykorzystane w danym dniu, nie 
ma natomiast możliwości przyporządko-
wania bonu do konkretnego paragonu za-
kupowego. Spółka nalicza VAT od całej 
war tości obrotu, nie obniżając go o kwoty 
należności „zapłacone” z użyciem nieod-
płatnie wydanych bonów. Spółka wystąpi-
ła o interpretację, czy ma prawo przez ko-
rektę odzyskać nadpłacony podatek.

Fiskus nie zaakceptował sposobu ewi-
dencjonowania takiej sprzedaży na potrzeby 
korekty. Jego zdaniem, spółka nie może pro-
wadzić tylko zbiorczych miesięcznych zesta-
wień, jaka część łącznej wartości darmowych 
bonów przypada na daną stawkę VAT, aby na 
tej podstawie dokonać korekty należnego 
VAT. Organ wskazał, że realizowanie bonu 

rabatowego następuje przy zakupie towaru, 
a zatem rabat jest udzielany w momencie 
sprzedaży. Nie występuje więc korekta obro-
tu, lecz ustalenie prawidłowej podstawy opo-
datkowania. W tym celu podatnik powinien 
powiązać kwotę konkret nego rabatu z kon-
kretną sprzedażą towarów udokumento-
waną przedmiotowymi paragonami fiskal-
nymi, na których znajduje się informacja, 
jaka część należności została zapłacona 
przy użyciu bonu. Z paragonów tych po-
winno wynikać zatem, jaki konkretny obrót 
został pomniejszony rabatem. Bez znaczenia 
jest fakt, że podatnik nie ma możliwości 
przyporządkowania danego bonu do kon-
kretnego paragonu zakupowego. Przeszkody 
natury technicznej nie mogą bowiem deter-
minować sposobu rozliczania VAT.

Spółka wniosła skargę do WSA w Krako-
wie, sąd jednak uznał, że nie zasługuje ona 
na uwzględnienie. Podzielił stanowisko or-
ganów skarbowych. Sprawa trafiła do Na-
czelnego Sądu  Administracyjnego. Jednak 
i ten sąd nie podzielił poglądów spółki. NSA 
orzekł, że tylko powiązanie konkretnego 
udzielonego rabatu z konkretną sprzedażą 
towarów, czyli bezpłatnego bonu z parago-
nem, pozwala na ustalenie podstawy opo-
datkowania w wysokości najbardziej zbliżo-
nej do rzeczywistych jej rozmiarów.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Podatnik ma obowiązek tak dokumen-
tować sprzedaż i oznaczać wydane nie-
odpłatnie bony, umożliwiające kliento-
wi uzyskanie rabatu, aby w momencie 
sprzedaży i w ewidencji tej sprzedaży 
móc zidentyfikować obrót objęty raba-
tem.

zasada
sprawiedliwości

paragon 
fiskalny
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Czy ewidencja pomyłek musi być prowadzona 
odrębnie dla każdej kasy

Z § 3 rozporządzenia, który określa warun-
ki, jakie musi spełniać ewidencja pomyłek 
(oraz ewidencja zwrotów towarów i uzna-
nych reklamacji), nie wynika obowiązek pro-
wadzenia ewidencji korekt odrębnie dla każ-
dej kasy rejestrującej. Warunek „odrębności” 
odnosi się wyłącznie do rodzajów ewidencji. 
Ze względu na zakres danych stanowiących 
o istocie korekty odrębnie od ewidencji sprze-
daży przy użyciu kasy rejestrującej należy 
prowadzić ewidencję zwrotów i uznanych re-
klamacji i odrębnie ewidencję pomyłek. Nie 
ma przeszkód, aby ewidencja pomyłek była 
prowadzona dla wszystkich kas rejestrują-
cych sprzedaż podatnika z uwzględnieniem 
podziału na poszczególne kasy rejestrujące 
(przez podanie numerów ewidencyjnych 
kas), jeżeli zapewnia ona niezwłoczne ujęcie 
korygowanej pomyłki. Taki sposób ewiden-
cjonowania pomyłek może być przyjęty 
np. wówczas, gdy wszystkie kasy rejestrujące, 
dla których prowadzona jest jedna ewidencja 
korekt, znajdują się w tym samym miejscu. 
Natomiast gdy podatnik ma kasy rejestrujące 
w różnych punktach sprzedaży (pod różnymi 
adresami), to prowadzenie jednej ewidencji 
dla wszystkich kas rejestrujących będzie wy-
kluczone, jeśli podatnik z tego powodu bę-
dzie pozbawiony możliwości niezwłocznego 
ujęcia w niej błędnie zaewidencjonowanej 
sprzedaży z opisem okoliczności, w jakich 
ona wystąpiła, a następnie ponownego za-
ewidencjonowania sprzedaży za pomocą 
kasy rejestrującej w prawidłowej wysokości.

Przepisy rozporządzenia nie precyzują po-
jęcia „oczywistej pomyłki” w ewidencjonowa-
niu. Przez oczywistą pomyłkę należy rozu-
mieć taką pomyłkę, która jest bezsporna, 
niezamierzona, widoczna na pierwszy rzut 
oka bez potrzeby składania precyzyjnych wy-
jaśnień, wynikająca z niezamierzonej niedo-
kładności  itp. Przykładem oczywistej pomył-
ki może być np. błędne wpisanie kodu towaru 
skutkujące zarejestrowaniem na kasie fiskal-
nej sprzedaży innego towaru niż faktycznie 
wydawany klientowi. Oczywista pomyłka 
może dotyczyć również pomyłek w cenie to-
waru (gdy sprzedawca, wydając płyn do na-
czyń, zamiast ceny brutto 5,90 zł wbije cenę 
59,00 zł lub 0,59 zł za 1 sztukę tego towaru) 
lub w ilości towaru (gdy sprzedawca, wydając 
np. 2,5 kg ziemniaków, wbije na kasę 25 kg 
tego towaru). W pewnym uproszczeniu, 
wskazującym na charakter tego typu pomy-

łek, za oczywistą pomyłkę należy uznać taką 
pomyłkę, którą widać od razu, „gołym 
okiem”, w efekcie czego sprzedawca nie-
zwłocznie koryguje sprzedaż w sposób okre-
ślony w § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia, zatrzy-
mując oryginał paragonu fiskalnego, który 
zawiera pomyłkę (dołączany do ewidencji po-
myłek), i wydając klientowi prawidłowy para-
gon fiskalny, który potwierdza sprzedaż.

■ ZAPAMIĘTAJ
Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć 
taką pomyłkę, która jest bezsporna, nieza-
mierzona, widoczna na pierwszy rzut oka, 
bez potrzeby składania precyzyjnych wyja-
śnień, wynikająca z niezamierzonej niedo-
kładności.

Wątpliwości może natomiast budzić uzna-
nie za oczywistą pomyłkę sprzedaży zaewi-
dencjonowanej z błędną stawką VAT, jeśli 
transakcji nie towarzyszy zwrot należności.

Jeżeli sprzedaż zostanie zaewidencjonowana 
z zawyżoną stawką VAT i klient, który otrzymał 
paragon fiskalny z zawyżoną z tego powodu 
ceną towaru, złoży reklamację, to uznanie tej 
reklamacji, skutkującej zwrotem części należ-
ności (w części odpowiadającej różnicy w kwo-
tach VAT), spowoduje obowiązek jej udoku-
mentowania w ewidencji zwrotów towarów 
i uznanych reklamacji towarów i usług na pod-
stawie § 3 ust. 4 rozporządzenia.

Jeśli natomiast błąd w sprzedaży zareje-
strowanej na kasie fiskalnej, spowodowany 
zawyżeniem stawki VAT, zostanie stwierdzo-
ny już po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży 
i wydaniu nabywcy paragonu fiskalnego, 
to sposób udokumentowania korekty powo-
dującej zmniejszenie VAT może budzić wąt-
pliwości związane z ustaleniem, czy wy-
stąpiła oczywista pomyłka, którą należy 
skorygować w sposób przewidziany dla ewi-
dencji pomyłek, oraz czy brak oryginału para-
gonu fiskalnego wyklucza tę korektę.

Zawyżenie stawki VAT przy transakcji 
sprzedaży towaru lub usługi z pewnością jest 
pomyłką. Choć można się zastanawiać, czy 
jest ona oczywista czy nieoczywista, jednak 
wynik tego ustalenia nie powinien mieć wpły-
wu na prawo do korekty. Nawet w przypadku 
uznania, że zawyżenie stawki VAT jest oczy-
wistą pomyłką, ze względu na brak oryginału 
paragonu fiskalnego nie będzie możliwe 
zmniejszenie VAT w sposób przewidziany dla 
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ewidencji pomyłek (§ 3 ust. 5 i 6 rozporzą-
dzenia). Poza tym w przypadku tego rodzaju 
pomyłki niecelowe jest, aby podatnik ponow-
nie rejestrował tę sprzedaż za pomocą kasy fi-
skalnej z prawidłową stawką VAT, skoro para-
gon fiskalny z pomyłkową stawką VAT, który 
został wydany klientowi, nie zostanie dołą-
czony do ewidencji korekt, a paragon z pra-
widłową stawką VAT nie zostanie wydany 
klientowi.

W tym przypadku pomyłkę w stawce VAT 
należy uznać za nieoczywistą pomyłkę, za 
czym dodatkowo przemawia fakt, że wpro-
wadzanie stawki VAT przypisanej danemu to-
warowi następuje (a przynajmniej powinno 
następować) w sposób przemyślany, wyklu-
czający oczywiste błędy. Do takich korekt zali-
czamy zaewidencjonowanie zaliczki w dacie 
uzyskania informacji o jej wpłacie, a nie w da-
cie jej zapłaty.

Jak ewidencjonować nieoczywiste pomyłki
Przepisy określają sposób prowadzenia 

ewidencji korekt sprzedaży zaewidencjono-
wanej za pomocą kasy rejestrującej w związ-
ku z oczywistą pomyłką oraz zwrotem towaru 
i uznaniem reklamacji towaru i usługi. W po-
zostałym zakresie, obejmującym np. nieoczy-
wiste pomyłki, zasady prowadzenia ewidencji 
korekt nie zostały uregulowane w rozporzą-
dzeniu. Wobec tego w celu wykazania w de-
klaracji VAT obrotu wraz z prawidłową wyso-
kością należnego VAT wystarczające powinno 
być prowadzenie ewidencji korekt na dotych-
czas obowiązujących zasadach.

Na sposób postępowania w takim przypad-
ku może wskazywać interpretacja indywidu-
alna Dyrektora IS w Katowicach z 4 stycznia 
2012 r. (sygn. nr IBPP4/443-1480/11/AZ). 
Pismo odnosi się do sytuacji, w której 
w związku ze zmianą cen sprzedawanych 
produktów pomyłkowo przypisano sprzeda-
wanemu produktowi stawkę 23% VAT za-
miast 8%. Błąd zauważono po 21 dniach 
i usunięto pomyłkę oraz dokonano podsumo-
wania sprzedaży opodatkowanej niewłaściwą 
stawką VAT. Podatnik wykonał raport, w któ-
rym wykazana została wartość sprzedaży za-
fiskalizowanej z zawyżoną stawką. W ewi-
dencji korekt odnotował zaistniałe błędy, 
załączył też protokół sporządzony w związku 
z powstałymi nieprawidłowościami oraz do-
wody w tej sprawie. Podatnik nie zmienił 
kwot brutto sprzedanych towarów. Korekta 
dotyczyła kwot netto i naliczonego należnego 

podatku od towarów i usług. Podatnik nie 
miał oryginałów paragonów fiskalnych za 
sprzedane z nieprawidłową stawką VAT to-
wary, ponieważ paragony te wydano klien-
tom. Wobec tego miał on wątpliwości, czy 
może skorygować dane dotyczące sprzedaży 
i sporządzić deklarację VAT-7 według po-
prawnych danych. Organ podatkowy uznał, 
że podatnikowi przysługiwało prawo do spo-
rządzenia deklaracji VAT-7 według popraw-
nych danych, czyli z zastosowaniem właści-
wej stawki VAT i właściwej wartości netto 
sprzedanych produktów, na podstawie pro-
wadzonej przez podatnika dokumentacji. Dy-
rektor IS w Katowicach wyjaśnił, że: (...) 
zgromadzenie przez Wnioskodawcę dowodów 
dokumentujących rzeczywisty przebieg trans-
akcji, może stanowić podstawę do skorygowa-
nia obrotu i kwot podatku należ nego (...). 

Dowodzenie prawidłowości zastosowanej 
stawki podatku, będące podstawą dokonania 
korekty, nie stoi w sprzeczności z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami prawa podat-
kowego. W tym przypadku ciężar dowodu 
znajduje się po stronie podatnika, który 
w prowadzonej przez siebie dokumentacji 
powinien posiadać dowody potwierdzające 
stan rzeczywisty i w sposób niebudzący wąt-
pliwości wykazać zasadność dokonanej ko-
rekty obrotu i kwot podatku należnego.

ANETA SZWĘCH 
praktyk, autorka licznych publikacji 

z zakresu podatków i rachunkowości

Za źle prowadzoną ewidencję sprzedaży 
grozi grzywna

Polscy przedsiębiorcy powinni prawidłowo 
dokonywać przeliczenia walut i dbać, aby 
usługi na rzecz zagranicznych kontrahentów 
były wykazywane we właściwym okresie roz-
liczeniowym. Podatnikom świadczącym usłu-

gi ciągłe na rzecz podmiotów zagranicznych 
towarzyszą wątpliwości w zakresie prowa-
dzenia ewidencji sprzedaży, szczególnie 
w odniesieniu do zasad rozpoznania momen-
tu powstania obowiązku podatkowego.

stawka VAT

podmiot 
zagraniczny



Wszystko o ewidencji sprzedaży

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  7  (821)16 www.pgp.infor.pl

Polski podatnik, świadcząc usługi na rzecz 
zagranicznego kontrahenta (w relacjach typu 
business to business – B2B), rozpoznaje, co 
do zasady, miejsce świadczenia poza teryto-
rium kraju. Konsekwentnie w fakturach do-
kumentujących tego typu świadczenia nie 
wykazuje VAT, dodając adnotację, że do rozli-
czenia VAT zobowiązany będzie nabywca 
(zgodnie z zasadą „reverse charge mecha-
nism”). Nie zwalnia to jednak usługodawcy 
z obowiązku wykazywania zarówno w reje-
strze VAT, jak i w deklaracjach i informacjach 
VAT kwot zrealizowanych sprzedaży usług na 
rzecz zagranicznych kontrahentów. W tym 
celu powinien on ustalić, jaki moment po-
wstania obowiązku podatkowego zastoso-
wać, co ma przełożenie zarówno na ujęcie 
sprzedaży w odpowiednim okresie rozlicze-
niowym, jak i na zastosowanie odpowiednie-
go kursu przeliczenia na złote (gdy kwota na 
fakturze jest wyrażona w walucie obcej). 
Należy pamiętać, że nieprawidłowe prowa-
dzenie dokumentacji podatkowej (w szcze-
gólności sporządzanie deklaracji) może być 
przedmiotem odpowiedzialności karnej skar-
bowej. Dlatego podatnicy powinni dbać o wy-
kazywanie świadczonych na rzecz zagranicz-
nych kontrahentów usług we właściwym 
okresie oraz dokonywać przeliczenia walut 
według odpowiedniego kursu.

Każda sprzedaż składników majątkowych 
podlega ewidencjonowaniu w księgach ra-
chunkowych na zorganizowanych w tym celu 
odpowiednich kontach księgowych. Należy 
też pamiętać o odpowiednim udokumento-
waniu takiej transakcji. W związku ze sprze-
dażą majątku istotne są dwie podstawowe 
kwestie, dotyczące: wartości sprzedanego 
składnika majątkowego, podlegającej ujaw-
nieniu w księgach rachunkowych, i sposobu 
zapisów w księgach rachunkowych.

Podstawą ustalenia poziomu ceny sprzedaży 
jest najczęściej wartość ewidencyjna danego 
składnika majątkowego. Wartość (cena sprze-
daży brutto) każdego zbywanego składnika 
majątkowego (w tym również wyposażenia) 
nie powinna być niższa od ceny rynkowej ta-
kiego samego lub podobnego składnika mająt-
kowego. Sposób wprowadzenia zapisów do 
ksiąg rachunkowych zależy bezpośrednio od 
uprzednio zorganizowanej ewidencji wyposa-
żenia. Wyposażenie zakwalifikowane do ma-
jątku organizacji (bez względu na moment 
i sposób jego nabycia lub otrzymania) może 
być ewidencjonowane na wiele sposobów, 
w tym np.:
1)  w księgach rachunkowych, jako środki 

trwałe podlegające amortyzacji i umorze-

niu w okresie użytkowania danego skład-
nika majątkowego,

2)  w księgach rachunkowych, jako tzw. ni-
skocenne składniki majątkowe, podobnie 
objęte ewidencją jak środki trwałe, lecz 
odpis amortyzacyjny dokonywany jest 
jednorazowo (100%) w momencie odda-
nia składnika do użytkowania lub w mie-
siącu następnym,

3)  poza ewidencją księgową, w księgach po-
mocniczych, w postaci ewidencji ilościo-
wo-wartościowej lub ilościowej.

Jeżeli wartość jednostkowa danego elemen-
tu wyposażenia jest wyższa niż 3500 zł, to ma-
jątek ten objęty jest zazwyczaj ewidencją wła-
ściwą dla środków trwałych. Taki sposób 
zorganizowania ewidencji jest wynikiem sto-
sowania zapisu w u.p.d.o.p. (art. 16h). Najczę-
ściej jednak nabywane wyposażenie posiada 
cenę jednostkową niższą niż 3500 zł – i tym sa-
mym jednostka może w inny sposób ewiden-
cjonować taki niskocenny majątek (w sposób 
przedstawiony wyżej w pkt 2 lub 3).

O wartości netto sprzedawanego składnika 
majątkowego stanowi jego wartość początko-
wa (nabycia, ewidencyjna), wykazana w księ-
gach rachunkowych, pomniejszona o dotych-
czasowe odpisy umorzeniowe (ewidencja 
wyposażenia jak w pkt 1). Tak ustaloną war-
tość można przyjąć jako kryterium ustalenia 
ceny sprzedaży, która ostatecznie po negocja-
cjach z nabywcą zostanie wykazana na faktu-
rze. Ewidencja wyposażenia zorganizowana 
według zasady przedstawionej w pkt 2 zawie-
ra informacje o wartości początkowej i umo-
rzeniu w takiej samej wysokości. Tym samym 
wartość ewidencyjna netto równa jest zeru. 
Niemniej jednak  na podstawie tej informacji 
nie można utrzymywać, że wyposażenie nie 
jest przydatne i nie ma wartości.

Podobnie trzeci sposób ewidencjonowania 
nie wskazuje na ewidencyjną wartość netto 
danego wyposażenia. Zorganizowana dla ni-
skocennego wyposażenia ewidencja poza-
księgowa jest efektem zastosowania zapisu 
z art. 16d u.p.d.o.p. – księgowania nabytego 
składnika w ciężar kosztów w momencie naby-
cia lub oddania do użytkowania. Dlatego też 
drugi i trzeci sposób ewidencjonowania wypo-
sażenia w momencie jego sprzedaży będzie 
obligował jednostkę do ustalenia ceny rynko-
wej takiego samego lub podobnego składnika 
majątkowego (oczywiście z uwzględnieniem 
stopnia zużycia).

Powyższe wskazuje nie tylko na wynikający 
z zapisów prawa obowiązek zorganizowania 
ewidencji, ale również na jej przydatność 
w momencie zbycia majątku – nawet nisko-

dokumentacja 
podatkowa

ewidencjonowanie 
wyposażenia
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cennego. Brak ewidencji wyposażenia, jej 
nieprawidłowa organizacja lub sugerowa-
nie się faktem, że amortyzacja i umorze-
nie środków trwałych mogą być księgowa-
ne za okresy kwartalne na podstawie 
planu amortyzacji (tak również może być 
– ale jedynie wówczas, gdy okresem spra-
wozdawczym jest kwartał lub gdy jest to 
wartość mało istotna), powoduje m.in.:
■ naruszenie obowiązku ujęcia w księ-

gach rachunkowych każdego zdarzenia 
gospodarczego, które miało miejsce 
w okresie sprawozdawczym (art. 20 
ust. 1 u.o.r.) – dotyczy to tych podmio-
tów, dla których okresem sprawozdaw-
czym jest miesiąc, a więc większości 
działających na naszym rynku,

■ naruszenie zasady współmierności 
przychodów i kosztów (art. 6 u.o.r.),

■ brak zachowania chronologii w zapi-
sach księgowych (art. 14 ust. 1 u.o.r.).
Biorąc pod uwagę przedstawione argu-

menty, wprowadzone do ewidencji księ-
gowej wyposażenie należy objąć ewiden-
cją i wyksięgować z niej dopiero pod datą 
jego likwidacji lub sprzedaży. W uzasad-
nionym przypadku wyksięgowanie to 
może mieć miejsce nie później niż na ko-
niec okresu sprawozdawczego (nie póź-
niej niż na moment bilansowy). Niemniej 
jednak jest to najczęściej koniec miesiąca, 
w którym zdarzenie gospodarcze miało 
miejsce.

Moment ostatniego naliczenia amorty-
zacji dla sprzedanego wyposażenia wy-
znacza moment rozpoczęcia naliczenia 
odpisów amortyzacyjnych.

Dla tych środków trwałych, dla których 
naliczenie odpisów amortyzacyjnych mia-
ło miejsce w miesiącu następnym po od-
daniu wyposażenia do eksploatacji (zgod-
nie z przepisami podatkowymi dotyczy to 
składników majątkowych o wartości jed-
nostkowej powyżej 3500 zł) – ostatnim 
miesiącem naliczenia amortyzacji jest 
miesiąc, w którym środek trwały wycofa-
no z eksploatacji (sprzedano).

Dla tych środków trwałych, które były 
amortyzowane począwszy od miesiąca 
przyjęcia wyposażenia do używania (wa-
riant możliwy do zastosowania na podsta-
wie ustawy o rachunkowości – art. 32 
ust. 1 u.o.r.) – ostatnie naliczenie odpisów 
amortyzacyjnych w ciężar kosztów ma 
miejsce w miesiącu poprzedzającym wy-
cofanie środków trwałych z ewidencji. 
Tym momentem jest ich sprzedaż lub wy-
cofanie z eksploatacji.

Odpisy amortyzacyjne wyksięgowane-
go z ewidencji wyposażenia, także za ten 
ostatni miesiąc użytkowania, księguje się 
w ciężar kosztów rodzajowych (konto 
w zespole 4 oraz równocześnie odpowied-
nio w ciężar kosztów według typów dzia-
łalności na koncie w zespole 5). Możliwy 
jest inny sposób ewidencji odpisów amor-
tyzacyjnych – tj. tylko na koncie w zespo-
le 4 lub 5 – w zależności od przyjętych do 
stosowania przez organizację zasad ewi-
dencjonowania kosztów. W momencie 
sprzedaży wyposażenia wszystkie wcze-
śniejsze zapisy w księgach rachunkowych 
pozostają bez zmian.

W momencie sprzedaży wyposażenia 
ustala się koszt wycofania wyposażenia 
z eksploatacji jako wynik rozliczenia 
wartości początkowej oraz dotychczaso-
wych odpisów umorzeniowych (powinny 
one odpowiadać sumie odpisów amorty-
zacyjnych za okres eksploatacji, co nie 
wynika z kont bieżącego okresu sprawoz-
dawczego). Wartość ta określana jest 
jako „wartość netto” lub „nieumorzona 
wartość wyposażenia” i księguje się ją 
w ciężar konta, np. 761 „Pozostałe koszty 
operacyjne”. Podobnie, na tym koncie 
wykazuje się inne koszty wycofania wy-
posażenia z ewidencji. Dla tego konta 
oraz dla konta 760 „Pozostałe przychody 
operacyjne”, na którym na podstawie 
faktury sprzedaży ewidencjonowany jest 
przychód, należy prowadzić ewidencję 
szczegółową z podziałem, co najmniej, 
na koszty i przychody związane ze sprze-
dażą (zbyciem, likwidacją itp.) środków 
trwałych. Informacje o przychodach 
i kosztach ułatwią ustalenie wyniku ze 
zbycia niefinansowych aktywów trwa-
łych w „Rachunku zysków i strat”.

Przychodem ze sprzedaży jest wartość 
netto wykazana na fakturze. Zgodnie 
z zapisami w ustawie o rachunkowości 
oraz u.p.d.o.p., przychodem z działal-
ności gospodarczej są kwoty należne, 
choćby nie zostały faktycznie otrzyma-
ne – a więc wynikające z faktur sprzeda-
ży. Sprzedaż objęta jest ewidencją na 
koncie w zespole 7, po stronie CT. Dla 
tego konta możliwe jest utworzenie od-
powiednich kont analitycznych o jed-
norodnej treści ekonomicznej. W za-
leż ności od potrzeb możliwe jest 
zorganizowanie dowolnej co do rodzaju 
ilości kont analitycznych. Takie zorgani-
zowanie ewidencji analitycznej jest 
wskazane wów czas, gdy czynności będą 

 likwidacja 
lub sprzedaż
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w danym okresie sprawozdawczym wystę-
powały wielokrotnie.

Podstawą zapisów korygujących in minus 
przychody ze sprzedaży (zapisy po stronie DT 
odpowiedniego wcześniej uznanego konta), 
podatek od towarów i usług oraz należność 
od odbiorcy, jest faktura korygująca wysta-
wiona przez sprzedającego. Podobnie dla ko-
rekt in plus.

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku odpłatnego zbycia wyposa-
żenia poniesione wydatki na nabycie 
składników majątku trwałego, pomniej-
szone o dotychczasowe umorzenie (sumę 
odpisów amortyzacyjnych za cały okres 
eksploatacji), stanowią koszt uzyskania 
przychodów.

W większości przypadków fizyczne przeka-
zanie sprzedawanych dóbr zbiega się z wysta-
wieniem faktury z tytułu sprzedaży. Podob-
nie, jak data wystawienia faktury stanowi 
o momencie powstania przychodu w aspekcie 
rachunkowym, tak data przekazania sprzeda-
wanego aktywu stanowi również o momencie 
powstania kosztu.

PRZYKŁAD

Fundacja „MARCELEK” nabyła używane 
wyposażenie, które następnie sprzeda-
ła. Z nabyciem i zbyciem wiążą się na-
stępujące informacje:
■  cena nabycia, uwzględniająca wszyst-

kie wydatki związane z zakupem wy-
posażenia, wynosiła 6000 zł,

■  okres naliczenia amortyzacji ustalono 
na 24 miesiące (art. 16j ust. 1 pkt 1a 
u.p.d.o.p.) – tj. z zastosowaniem in-
dywidualnej stawki amortyzacyjnej, 
uwzględniającej przewidywany okres 
eksploatacji i fakt, że nabyto wyposa-
żenie używane,

■  naliczenie amortyzacji rozpoczęto od 
miesiąca następnego – tj. od lutego 
2011 r.,

■  wyposażenie sprzedano 13 czerwca 
2012 r. za kwotę 1000 zł (netto),

■  umorzenie na dzień sprzedaży, 
z uwzględnieniem naliczenia amorty-
zacji za czerwiec 2012 r., wynosi 
4250 zł (17 miesięcy × 250 zł),

■  nieumorzona wartość wyposażenia 
– wartość netto (koszt 6000 – 4250) = 
= 1750 zł.

W księgach rachunkowych Fundacji 
„MARCELEK” na podstawie faktury 
sprzedaży oraz „Polecenia księgowania” 
(PK) miały miejsce następujące zapisy 
księgowe:
Wn konto 071 „Odpisy umorze-
niowe środków trwałych”  4250 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe”  6000 zł
Wn konto 761 „Pozostałe koszty 
operacyjne”  1750 zł
Wn konto 200 „Rozrachunki 
z odbiorcami”  1230 zł
Ma konto 760 „Pozostałe 
przychody operacyjne”  1000 zł
Ma konto 222 „Rozrachunki 
z urzędem skarbowym z tytułu 
VAT należnego”  230 zł

UWAGA: do kosztów uzyskania przycho-
du nie zalicza się amortyzacji naliczonej 
od wartości początkowej środków trwa-
łych nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
■  nabycie to nie stanowi przychodu 

w naturze lub
■  dochód z tego tytułu jest zwolniony 

od podatku dochodowego, lub
■  nabycie to stanowi dochód, od które-

go na podstawie odrębnych przepi-
sów zaniechano poboru podatku.

Dowodem stanowiącym podstawę zapi-
sów księgowych rozliczających sprzeda-
ne wyposażenie może być dowód wła-
ściwy do dokumentowania tego typu 
operacji, określony w zasadach (polity-
ce) rachunkowości jednostki, np:
■  faktura sprzedaży z informacją dodat-

kową o wartości początkowej, dotych-
czasowym umorzeniu, wartości netto, 
wraz z dekretem księgowym – jest to 
informacja na potrzeby wewnętrzne 
firmy, a nie na potrzeby nabywcy,

■  indywidualna kartoteka wyposażenia 
z informacją o danych charakteryzu-
jących środek trwały, jego wartość 
początkową i dotychczasowe umorze-
nie (różnica tych wartości jest pozo-
stałym kosztem operacyjnym),

■  polecenie księgowania (PK), na którym 
należy odnotować informacje dotyczą-
ce wartości liczbowych wynikających 
z indywidualnej kartoteki wyposażenia 
lub tabeli amortyzacyjnej,

■  dowód wydania (protokół przekaza-
nia) składnika majątkowego dla od-
biorcy z dodatkowymi danymi liczbo-
wymi i dekretem.

powstanie 
przychodu
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Pamiętaj o prenumeracie na 2014 rok

W praktyce  najczęściej podstawą zapi-
sów księgowych jest faktura sprzedaży, 
a pozostałe wymienione dowody peł-
nią funkcję uzupełniającą oraz infor-
macyjną. Należy pamiętać, że wyposa-
żenie przekazane nieodpłatnie ma 
charakter darowizny i jako taka powin-
na być ona ujęta w księgach rachunko-
wych. Zapisy na kontach księgowych 
dokonywane są na podstawie dowodu 
PK oraz dokumentu potwierdzającego 
przekazanie i przyjęcie składnika ma-
jątkowego.

WERONIKA GACKOWSKA 
BARTOSZ SANKIEWICZ 

ZGODNIE Z PRAWEM 

§ 6 rozporządzenia w sprawie kas fi-
skalnych 
1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
1)  wydają nabywcy, bez jego żądania, 

paragon fiskalny;
2)  dokonują po fiskalizacji kasy wyłącz-

nie sprzedaży w trybie fiskalnym i nie 
dokonują sprzedaży ewidencjonowa-
nej przy zastosowaniu kasy po jej fi-
skalizacji w żadnym innym trybie, 
w tym w trybie szkoleniowym;

3)  sporządzają raport fiskalny dobowy 
po zakończeniu sprzedaży za dany 
dzień, nie później jednak niż przed 
dokonaniem pierwszej sprzedaży 
w dniu następnym;

4)  sporządzają raport fiskalny okresowy 
(miesięczny) po zakończeniu sprze-
daży za dany miesiąc, w terminie do

25. dnia miesiąca następującego po 
danym miesiącu;

5)  stosują oznaczenia literowe od „A” 
do „G” do przyporządkowania staw-
ki podatku do nazw towarów i usług, 
przy czym:
a)  literze „A” jest przyporządkowa-

na stawka podstawowa podatku,
b)  literom od „B” do „G” odpowiadają 

pozostałe stawki podatku stosowa-
ne na poszczególne towary i usługi 
oraz zwolnienie od podatku;

6)  przyporządkowują dowolną wolną 
literę, z wyjątkiem litery „A”, war-
tości 0% (tzw. zero techniczne) 
w przypadku sprzedaży opodatko-
wanej, o której mowa w art. 119 
ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy; przy-
porządkowanie odpowiedniej litery 
dla tego rodzaju sprzedaży odnoto-
wuje serwisant w książce kasy;

7)  dokonują wydruku wszystkich emi-
towanych przez kasę dokumentów 
i w przypadku kas innych niż z elek-
tronicznym zapisem kopii, kopii tych 
dokumentów na taśmie papierowej;

8)  przechowują kopie dokumentów fi-
skalnych przez okres wymagany 
w ustawie oraz w ustawie z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 
z późn. zm.) zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 
29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

2. Podatnicy stosujący kasy, które rozli-
czają więcej niż jedną transakcję w jed-
nym czasie, zamykają wszystkie rozpo-
częte w ciągu danej doby transakcje 
przed wykonaniem raportu fiskalnego 
dobowego.

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

PORADNIK
GAZETY PRAWNEJ
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Kasy rejestrujące
1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopa-
da 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowa-
niu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem), które będzie miało zastosowa-
nie w roku 2013 i 2014.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak 
niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w poniższej tabeli:

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

1 2 3
I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary 

lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, 

z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podku-
wania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i po-
wietrze do układów klimatyzacyjnych

3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i do-
starczaniem wody

4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osa-
dy ze ścieków kanalizacyjnych

5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne 
nadających się do recyklingu

6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne 
nienadających się do recyklingu

7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszcza-
nia odpadów innych niż niebezpieczne

8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszcza-

nia odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu
10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu 

ich ostatecznego usunięcia
11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebez-

piecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwór-

czych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:
– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (po-
nownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z go-
spodarką odpadami

14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażer-
skich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę 
(Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażer-
skich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe usta-
lone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

1)  Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).
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1 2 3
16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i spe-

cjalizowany
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażer-
skich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe usta-
lone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni 
ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie 
przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone 
przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla 
dzieci

21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem
z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozo-
stałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hote-
larskich i turystycznych)

22 61 Usługi telekomunikacyjne
23 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi
25 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
26 ex 69.10.1 Usługi prawne

– dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem 
do repertorium A i P

27 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospo-
darowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem tere-
nów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

28 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w za-
kresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

29 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:
– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz za-
jęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca 
(PKWiU 85.52.11.0),
– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

30 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej po-
mocnicze ogólne

31 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
32 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
33 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników 

oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym 
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami 
lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkanio-
we, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

34 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar-
czej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane faktu-
rą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;



Wszystko o ewidencji sprzedaży

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  7  (821)22 www.pgp.infor.pl

1 2 3
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatko-
wym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była 
mniejsza niż 20

35 Dostawa nieruchomości
36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), 

pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednic-
twem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowied-
nio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej ka-
sie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów 
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności doty-
czyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za 
pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (od-
powiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów do-
kumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
39 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do au-

tomatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wy-
dają towar

40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych 
przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:
1) w bilonie lub banknotach, lub
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących 
transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu 
przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, 
należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych 
przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat do-
datkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych 
przez drużyny konduktorskie)

42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samo-
lotów

43 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, 
pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednic-
twem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowied-
nio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów doku-
mentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych 

przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych pod-
opiecznych oraz nauczycieli i personelu

46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od 
podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzą-

cych z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystają-
cych ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

Objaśnienie:
ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego 
grupowania;

W przypadku podatników świadczących 
usługi, o których mowa w poz. 21, 24 i 25 ta-

beli, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usłu-
gi te w całości są dokumentowane fakturą.

W przypadku podatników rozpoczynają-
cych w pierwszej połowie 2013 r. albo 
w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie 
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usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych, warunek, o którym mowa 
w poz. 34 pkt 2 tabeli, uznaje się za spełnio-
ny, jeżeli liczba świadczonych usług do końca 
tego roku nie przekroczy 50, a liczba odbior-
ców tych usług w tym okresie będzie mniejsza 
niż 20.

W przypadku podatników rozpoczynają-
cych w drugiej połowie 2013 r. albo w drugiej 
połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 ta-
beli, uznaje się za spełniony, jeżeli liczba 
świadczonych usług do końca roku nie prze-
kroczy 25, a liczba odbiorców tych usług 
w tym okresie będzie mniejsza niż 10.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowa-
nia w danym roku podatkowym, nie później 
jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:
1)  podatników, u których kwota obrotu reali-

zowanego na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych nie przekro-
czyła w poprzednim roku podatkowym 
kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatni-
ków rozpoczynających w poprzednim 
roku podatkowym dostawę towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie prze-
kroczyła, w proporcji do okresu wykony-
wania tych czynności w poprzednim roku 
podatkowym, kwoty 20 000 zł;
Zwolnienia nie stosuje się w przypadku 
podatników, którzy w poprzednim roku 
podatkowym byli obowiązani do ewiden-
cjonowania lub przestali spełniać warunki 
do zwolnienia.

2)  podatników rozpoczynających po dniu 
31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
jeżeli przewidywany przez podatnika ob-
rót z tego tytułu nie przekroczy, w propor-
cji do okresu wykonywania tych czynności 
w danym roku podatkowym, kwoty 
20 000 zł;

3)  podatników, którzy dokonują dostawy 
towarów lub świadczą usługi zwolnione 
z obowiązku ewidencjonowania, wy-
mienione w części I tabeli, w przypadku 
gdy udział obrotu z tytułu czynności 
zwolnionych z obowiązku ewidencjono-

wania, wymienionych w części I tabeli, 
w całkowitym obrocie podatnika reali-
zowanym na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodar-
czej oraz rolników ryczałtowych, zwany 
dalej „udziałem procentowym obrotu”, 
był w poprzednim roku podatkowym 
wyższy niż 80%;

Zwolnienia nie stosuje się w przypadku po-
datników, którzy w pierwszym lub drugim 
półroczu poprzedniego roku podatkowego 
osiągnęli udział procentowy obrotu równy 
lub niższy niż 80%.
4)  podatników rozpoczynających po dniu 

31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
jeżeli przewidywany przez podatnika 
udział procentowy obrotu za okres pierw-
szych sześciu miesięcy wykonywania tych 
czynności, a w przypadku gdy przewidy-
wany okres wykonywania tych czynności 
w roku podatkowym jest krótszy niż sześć 
miesięcy – przewidywany udział procen-
towy obrotu za okres do końca roku, bę-
dzie wyższy niż 80%.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, 
o których mowa powyżej, nie stosuje się, 
w przypadku:
1) dostaw:

a)  gazu płynnego,
b)  części do silników (PKWiU 28.11.4),
c)  silników spalinowych wewnętrznego 

spalania w rodzaju stosowanych do na-
pędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d)  nadwozi do pojazdów silnikowych 
(PKWiU 29.20.1),

e)  przyczep i naczep; kontenerów 
(PKWiU 29.20.2),

f)  części przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów bez napędu mechanicznego 
(PKWiU 29.20.30.0),

g)  części i akcesoriów do pojazdów silni-
kowych (z wyłączeniem motocykli), 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 
(PKWiU 29.32.30.0),

h)  silników spalinowych tłokowych we-
wnętrznego spalania w rodzaju stosowa-
nych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i)  sprzętu radiowego, telewizyjnego i te-
lekomunikacyjnego, z wyłączeniem 
lamp elektronowych i innych elemen-
tów elektronicznych oraz części do 
aparatów i urządzeń do operowania 
dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU 
ex 26 i ex 27.90),
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j)  sprzętu fotograficznego, z wyłącze-
niem części i akcesoriów do sprzętu 
i wyposażenia fotograficznego (PKWiU 
ex 26.70.1),

k)  wyrobów z metali szlachetnych lub 
z udziałem tych metali, których dosta-
wa nie może korzystać ze zwolnienia 
od podatku, o którym mowa w art. 113 
ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług, 
zwanej dalej „ustawą”,

l)  płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, 
taśm magnetycznych (w tym kaset wi-
deo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów 
i innych analogowych lub cyfrowych no-
śników danych zawierających zapisane 
dane lub zapisane pakiety oprogramowa-
nia komputerowego, w tym również 
sprzedawanych łącznie z licencją na użyt-
kowanie,

m)  wyrobów przeznaczonych do użycia, 
oferowanych na sprzedaż lub używa-
nych jako paliwa silnikowe albo jako 
dodatki lub domieszki do paliw silni-
kowych, bez względu na symbol 
PKWiU,

n)  wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), 
napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów 
alkoholowych będących mieszaniną 
piwa i napojów bezalkoholowych, 
w których zawartość alkoholu prze-
kracza 0,5%, bez względu na symbol 
PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostar-
czanych w sposób określony w poz. 42 
tabeli;

2) świadczenia usług:
a)  przewozów pasażerskich w samocho-

dowej komunikacji, z wyjątkiem prze-
wozów wymienionych w poz. 15 i 16 
tabeli,

b)  przewozu osób oraz ich bagażu pod-
ręcznego taksówkami.

Przepisów punktu 1 lit. b–l nie stosuje się 
do zwolnień wynikających z poz. 33 tabeli.

W przypadku podatników, którzy przestali 
spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku 
ewidencjonowania przed dniem wejścia w ży-
cie rozporządzenia, stosuje się terminy rozpo-
częcia ewidencjonowania określone w prze-
pisach rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy za-
stosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 138, 
poz. 930).

W przypadku podatników rozpoczynają-
cych w 2012 r. dostawy towarów lub świad-

czenie usług na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, kwotę, o której mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, uprawnia-
jącą do zwolnienia z obowiązku ewidencjo-
nowania w 2013 r. stanowi kwota 20 000 zł, 
bez względu na okres wykonywania tych 
czynności w 2012 r.

W przypadku podatników, którzy:
1)  nie przestali spełniać warunków do zwol-

nienia z obowiązku ewidencjonowania 
przed dniem wejścia w życie rozporządze-
nia oraz

2)  nie zostali zwolnieni z obowiązku ewiden-
cjonowania na podstawie § 2 i § 3 rozpo-
rządzenia

–  zwolnienie z obowiązku ewidencjonowa-
nia traci moc z dniem 1 marca 2013 r.
W przypadku podatników, którzy przed 

dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczęli ewidencjo-
nowanie czynności wymienionych w poz. 33, 
34, 39 lub 40 tabeli, zwolnienia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, w zakresie 
tych czynności ewidencjonowanych, nie sto-
suje się.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowa-
nia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rządzenia, nie stosuje się w przypadku podat-
ników, którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. 
byli obowiązani do ewidencjonowania lub 
przestali spełniać warunki do zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowa-
nia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozpo-
rządzenia, nie stosuje się w przypadku podat-
ników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. 
przestali spełniać warunki do zwolnień, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 
2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku pro-
wadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących.

UWAGA!
Osobom korzystającym ze zwolnień 

z ewidencjonowania przy zastosowaniu 
kas rejestrujących zaleca się dokładne za-
poznanie z rozporządzeniem Ministra Fi-
nansów z dnia 29 listopada 2012 r. w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-
jących (Dz.U. poz. 1382).

PODSTAWA PRAWNA 
■ rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listo-

pada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 
kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).
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Wszystko o ewidencji sprzedaży
Jak prawidłowo rejestrować faktury VAT marża
w ewidencji sprzedaży VAT

PYTANIE
Proszę o podanie prawidłowej 
ewidencji faktury VAT marża 
w ewidencji sprzedaży prowadzo-
nej na potrzeby właściwego wy-
pełnienia deklaracji w części 
podatku należnego, a także wyka-
zania takiej sprzedaży w odpo-
wiednich pozycjach deklaracji 
VAT-7.

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami istnieje konieczność pro-
wadzenia odrębnej ewidencji dla 
faktur VAT marża. W deklaracji 
VAT-7 wykazuje się tylko wartość 
obliczonej marży w odpowiedniej 
rubryce dla danej stawki podatko-
wej.

WYJAŚNIENIE
Marża jest to kwota, którą ma za-

płacić nabywca towaru, pomniejszona 
o wartość nabycia oraz o kwotę VAT 
w odpowiedniej stawce.

Rozliczenie na zasadzie VAT marża 
mogą stosować:
■ podatnicy świadczący usługi tury-

styki (art. 119 ustawy o VAT),
■ podatnicy dokonujący dostawy to-

warów używanych, dzieł sztuki, 
przedmiotów kolekcjonerskich i an-
tyków (art. 120 ustawy o VAT).
Prawodawca nie określa, jak ma 

wyglądać ewidencja, tylko, jakie 
dane musi zawierać, aby była uzna-
na przez organy podatkowe. Ustawa 
o VAT określa tylko, jakie elementy 
powinna taka ewidencja zawierać. 
Z art. 109 ustawy o VAT wynika, że 
podatnicy, z wyjątkiem podatników 
wykonujących wyłącznie czynności 
zwolnione od podatku na podstawie 
art. 43 i art. 82 ust. 3 oraz zwolnio-
nych od podatku na podstawie 
art. 113 ust. 1 i 9, są zobowiązani 
prowadzić ewidencję zawierającą:

■ kwoty określone w art. 90 (częścio-
we odliczanie podatku),

■ dane niezbędne do określenia 
przedmiotu i podstawy opodatko-
wania,

■ wysokość podatku należnego,
■ kwoty podatku naliczonego obniża-

jące kwotę podatku należnego,
■ kwoty podatku podlegające wpła-

cie do urzędu skarbowego lub 
zwrotowi z tego urzędu,

■ inne dane służące do prawidłowego 
sporządzenia deklaracji podatko-
wej.
Na osoby prowadzące usługi tury-

styczne dodatkowo nałożony jest obo-
wiązek:
■ prowadzenia ewidencji z uwzględ-

nieniem kwot wydatkowanych na 
nabycie towarów i usług od innych 
podatników dla bezpośredniej ko-
rzyści turysty oraz obowiązek po-
siadania dokumentów, z których 
wynikają te kwoty,

■ wykazania w prowadzonej ewiden-
cji, jaka część należności za usługę 
przypada na usługi nabyte od in-
nych podatników dla bezpośredniej 
korzyści turysty, a jaka na usługi 
własne.
Powołane przepisy wskazują tylko 

na podstawowe elementy, które po-
winna zawierać ewidencja. Powinna 
ona jednak zawierać wszystkie inne 
dane, które są niezbędne do prawi-
dłowego sporządzenia deklaracji 
VAT i właściwego rozliczenia należ-
nego VAT. Sposób i forma prowadze-
nia ewidencji nie są też uniwersalne. 
Prowadzona przez podatnika ewi-
dencja powinna być dostosowana do 
jego potrzeb. Potwierdził to Dyrektor 
Izby Skarbowej w Katowicach w in-
terpretacji indywidualnej z 14 marca 
2012 r. (sygn. IBPP4/443-1641/11/ 
/AŚ): (...) Przechodząc do kolejnej 
kwestii podniesionej we wniosku, tj. do 
wątpliwości Wnioskodawcy odnośnie   

prawidłowości ewidencji sprzedaży bi-
żuterii używanej osobom fizycznym, 
opodatkowanej na zasadzie VAT mar-
ża w deklaracji VAT-7, zauważyć  nale-
ży co następuje:

Obowiązek prowadzenia ewidencji 
to jeden z podstawowych wymogów, 
jakie ustawodawca nałożył na podat-
ników VAT, a dane, jakie powinny za-
wierać ewidencje prowadzone przez 
podatników, mają przede wszystkim 
umożliwić prawidłowe sporządzenie 
przez nich deklaracji dla podatku od 
towarów i usług. Podatnik winien pro-
wadzić przede wszystkim ewidencję 
sprzedaży i ewidencję zakupów, a po-
nieważ ustawodawca nie określił 
wymogów co do formy prowadzenia 
ewidencji, podatnik sam powinien za-
planować taki sposób jej prowadzenia, 
który ułatwi terminowe sporządzenie 
deklaracji podatkowej na podstawie 
zgromadzonych w ewidencjach da-
nych. Dane, które podatnik wpisuje do 
deklaracji składanej w urzędzie skar-
bowym, stanowią odzwierciedlenie da-
nych wynikających z prowadzonych 
przez niego ewidencji. Całość ewiden-
cji powinna być dostosowana do po-
trzeb podatnika (...). Podsumowując, 
każda forma ewidencji, którą przyj-
mie podatnik, będzie właściwa i pra-
widłowa, jeżeli będzie prowadziła do 
ustalenia marży i podatku w prawi-
dłowej wysokości.

Marża 
w deklaracji VAT

W deklaracji VAT-7 nie ma odrębnej 
rubryki, w której należałoby wykazy-
wać faktury VAT marża. Nie było 
zresztą potrzeby, aby taką rubrykę 
wyróżniać. W deklaracji należy nato-
miast wykazać uzyskaną marżę (w ru-
bryce odpowiedniej stawki podatko-
wej).
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PRZYKŁAD

Biuro podróży, rozliczające się na podstawie art. 119 ustawy o VAT, organizuje wycieczkę do Paryża. Jej koszt dla doro-
słej osoby wynosi 2000 zł. W sumie na wycieczkę pojechało 30 osób. Łączny przychód biura podróży to 60 000 zł.
Dziesięć osób korzystających z wyjazdu poprosiło o wystawienie faktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
żądanie osoby fizycznej biuro ma obowiązek wystawienia faktury VAT marża. Dla celów porządkowych biuro pro-
wadzi odrębną ewidencję wystawionych faktur VAT marża. Łączna wartość tego rejestru za dany miesiąc wyniosła 
10 × 2000 zł = 20 000 zł i nie jest wykazywana w żadnej rubryce deklaracji VAT-7.

Przykład ewidencji dla faktur VAT marża

Lp. Numer 
dokumentu Data operacji NIP 

kontrahenta
Dane 

kontrahenta
Opis 

transakcji

Wartość faktury 
VAT marża 

niepodlegająca 
opodatkowaniu

(w zł)
1. Faktura VAT 

marża 1/10/12
05.10.2012 9638521478 Jan Kowalski 

ul. Słoneczna 14  
Warszawa

wycieczka – Paryż 2000,00

2. ... ... ... ... ... 2000,00
3. ... ... ... ... ... 2000,00
4. ... ... ... ... ... 2000,00
5. ... ... ... ... ... 2000,00
6. ... ... ... ... ... 2000,00
7. ... ... ... ... ... 2000,00
8. ... ... ... ... ... 2000,00

9. ... ... ... ... ... 2000,00
10. ... ... ... ... ... 2000,00
     RAZEM 20 000,00

Na ogólny koszt organizowanej wycieczki składały się następujące wydatki: przelot samolotem, pobyt w hotelu, wy-
żywienie, bilety wstępu do muzeum itp. – łącznie 51 000 zł.
Wycieczki organizowane na terytorium Unii Europejskiej są opodatkowane stawką podstawową, tj. 23% (poza Unią 
Europejską obowiązuje stawka 0%).
W naszym przypadku wyliczenie marży przedstawia się następująco:
Przychód 60 000 zł – koszt 51 000 zł = 9000 zł.
Marża brutto wynosi: 9000 zł.
Marża netto wynosi: 9000 zł : 1,23 = 7317,07 zł.
VAT należny od marży netto wynosi: 7317,07 zł × 23% VAT = 1682,93 zł.

Przykład ewidencji sprzedaży dla zorganizowanych imprez

Lp.
Data 

rozliczenia 
imprezy

Czas 
trwania imprezy

Miejsce 
organizowanej

imprezy

Kwota 
marży 
brutto
(w zł)

Kwota 
marży 
netto
(w zł)

Wartość 
podatku VAT 

23% dla 
imprez w UE

(w zł)

Wartość 
imprezy 0% 

poza UE
(w zł)

1. 20.10.2012 10–17.10. 2012 Paryż 9000,00 7317,07 1682,93 0,00
   RAZEM 9000,00 7317,07 1682,93 0,00

Załóżmy, że jest to jedyna sprzedaż w danym okresie rozliczeniowym (październik 2012 r.). Biuro podróży w dekla-
racji VAT-7 składanej za październik w pozycji 29 wykazuje kwotę netto 7317 zł (w zaokrągleniu do pełnych zło-
tych), a w pozycji 30 VAT w kwocie 1683 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych). Biuro nie wykazuje w żadnej ru-
bryce wystawionych faktur VAT marża na wartość 20 000 zł. W deklaracji VAT-7 biuro zaznacza jedynie kwadrat 
w pozycji 66, co daje informacje organom podatkowym, że podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynnoś-
ci, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT (świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadzie marży).
Biuro podróży rozliczające się na zasadzie marży nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów do-
konanych dla bezpośredniej korzyści turysty. Te wydatki są księgowane w kwotach brutto. Podatnik ma obowiązek 
prowadzenia ewidencji takich wydatków i przechowywania dokumentów stwierdzających te wydatki.
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Przykład ewidencji wydatków zakupionych dla bezpośredniej korzyści turysty

Lp. Numer 
dokumentu

Data 
operacji

NIP
 kontrahenta

Dane 
kontrahenta Opis transakcji

Wartość zakupu 
bez możliwości 

odliczenia 
podatku VAT

(w zł)
1. F 8/2012 17.10.2012 9638521478 Linie Lotnicze ABC przelot samolotem 21 000,00
2. R 250 17.10.2012 69852 Hotel „Pod Różą” pobyt grupy w Paryżu 29 000,00
3. R 325 17.10.2012 36925 Muzeum ABC bilety wstępu 1000,00
     RAZEM 51 000,00

Jeżeli podatnik rozliczający się według marży ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej, 
to powinien tam ewidencjonować całą kwotę, jaką otrzymał od klienta, pod kodem literowym przyporządkowanym 
marży z tzw. zerem technicznym, czyli bez stawki podatku.
Jeżeli biuro podróży wykonuje usługi własne, to rozlicza je na zasadach ogólnych, a nie na zasadach marży. Opodat-
kowaniu VAT podlegają więc kwoty uzyskane od turystów za świadczone usługi własne (pomniejszone o należny 
VAT), a biuro ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z usługami własnymi.

PRZYKŁAD

Biuro podróży organizuje przejazd osób własnym autokarem z Warszawy do Krakowa. Wartość przychodu to 
10 000 zł netto opodatkowane stawką 8%, czyli 800 zł. Podatnik ma w tym przypadku prawo do odliczenia podatku 
naliczonego z tytułu zakupionego paliwa do autokaru, ponieważ jest to usługa własna i podlega rozliczeniu w po-
datku od towarów i usług na zasadach ogólnych.

PRZYKŁAD

Podatnik sprzedaje biżuterię używaną. Jego klienci to przede wszystkim osoby fizyczne. Podatnik ma obowiązek 
ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej. Podatnik sprzedał pierścionek o wartości 2460 zł. W kasie zaewi-
dencjonował sprzedaż na kwotę 2460 zł pod tzw. zerem technicznym, przypisanym dla sprzedaży towarów rozlicza-
nych według marży.
Podatnik wydał paragon klientowi.
Koszt zakupionego pierścionka to 1000 zł.
Marża brutto: 2460 zł – 1000 zł = 1460 zł.
Marża netto: 1460 zł : 1,23 = 1186,99 zł.
Kwota VAT dla stawki 23%:1186,99 zł × 23% = 273,01 zł.
W deklaracji VAT-7 podatnik w żadnej pozycji nie wykazuje sprzedaży na wartość 2460 zł (czyli sprzedaży zgodnie 
z wydanym klientowi paragonem). Tylko w pozycji 29 wykazuje kwotę obliczonej marży netto 1187 zł (podstawę 
opodatkowania wykazywaną w deklaracji należy wykazać w zaokrągleniu do pełnych złotych), a w pozycji 30 kwo-
tę podatku VAT od marży 273 zł. Zaznacza też kwadrat w pozycji 67, który informuje organy podatkowe, że podat-
nik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Po-
datnik jest zobowiązany do przechowywania miesięcznych raportów z kasy fiskalnej, które dokumentują sprzedaż 
dla osób fizycznych, jednocześnie nie wykazuje ich w żadnej rubryce deklaracji VAT-7. 

Przykład ewidencji sprzedaży dla podatnika handlującego biżuterią używaną

Lp. Data
operacji

Dane 
kontrahenta/

 /numer 
paragonu

Opis 
sprzedanej 

biżuterii

Wartość 
sprzedaży

(w zł)

Wartość 
zakupu
(w zł)

Marża
brutto
(w zł)

Marża
netto
(w zł)

Należny 
podatek VAT

(w zł)

1. 20.10.2012 25 689 pierścionek 
złoty

2460,00 1000,00 1460,00 1186,99 273,01

      RAZEM 1186,99 273,01
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Przykład ewidencji zakupu dla podatnika handlującego biżuterią używaną

Lp. Data 
operacji

Dane
kontrahenta

Nr dowodu 
osobistego

Opis zakupionej 
biżuterii

Wartość zakupu 
niepodlegającego 

odliczeniu
(w zł)

1. 01.10.2012 Jan Kowalski 
ul. Słoneczna 14 
Warszawa

ADU 25698 pierścionek złoty 1000,00

    RAZEM 1000,00

Anna Adamiec 
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 109, 119 i 120 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

Czy ewidencjonując cały obrót na kasie rejestrującej, 
należy prowadzić ewidencję sprzedaży

PYTANIE
Czy w przypadku kompletnego ewi-
dencjonowania czynności sprzedaży 
towarów na kasie rejestrującej wy-
druk z kasy (raporty kasowe) speł-
nia warunki uznania go za ewiden-
cję określoną art. 109 ust. 3 ustawy 
o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ
Raporty kasowe spełniają wa-

runki przewidziane dla ewidencji 
sprzedaży określonej w art. 109 
ust. 3 ustawy. Dlatego w tym przy-
padku nie ma potrzeby prowadze-
nia dodatkowej ewidencji sprze-
daży, w przypadku gdy dokonują 
Państwo wyłącznie sprzedaży ewi-
dencjonowanej na kasie rejestru-
jącej.

WYJAŚNIENIE
Podatnik, który dokonuje sprzedaży 

na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rol-
ników ryczałtowych, jest zobowiązany 
prowadzić ewidencję obrotu i kwot po-
datku należnego przy zastosowaniu kas 
fiskalnych, chyba że może korzystać ze 
zwolnienia. Podatnik, prowadzący ewi-
dencję sprzedaży przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej, zobowiązany jest do 

dokonywania rejestracji każdej sprzeda-
ży przy zastosowaniu kasy i dokonywa-
nia z każdej sprzedaży wydruku parago-
nu fiskalnego lub faktury VAT oraz do 
wydawania oryginału wydrukowanego 
dokumentu nabywcy.

Jednocześnie w art. 109 ust. 3 usta-
wy o VAT wskazano, że podatnicy, 
z wyjątkiem podatników wykonują-
cych wyłącznie czynności zwolnione, 
są zobowiązani prowadzić ewidencję 
zawierającą:
■ kwoty określone w art. 90, czyli 

kwoty, które podatnik zobowiązany 
jest ewidencjonować do odrębnego 
określenia kwot podatku naliczone-
go związanych z czynnościami, 
w stosunku do których przysługuje 
mu prawo do obniżenia kwoty po-
datku należnego,

■ dane niezbędne do określenia przed-
miotu i podstawy opodatkowania,

■ wysokość podatku należnego,
■ kwoty podatku naliczonego obniża-

jące kwotę podatku należnego oraz
■ kwotę podatku podlegającą wpła-

cie do urzędu skarbowego lub 
zwrotowi z tego urzędu oraz

■ inne dane służące do prawidłowego 
sporządzenia deklaracji podatkowej.
Podatnicy czynni, którzy prowadzą 

ewidencję sprzedaży, zapisów w niej 

dokonują na podstawie faktur doku-
mentujących każdą sprzedaż. Podatni-
cy nie mają obowiązku wystawiania 
faktur osobom fizycznym nieprowadzą-
cym działalności gospodarczej – z  wy-
jątkiem sprzedaży wysyłkowej z teryto-
rium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej 
dostawy nowych środków transportu, 
które w każdym przypadku muszą być 
potwierdzone fakturami. Jednak na żą-
danie tych osób, czyli osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospo-
darczej, podatnicy są zobowiązani do 
wystawienia faktury. Jeżeli faktura do-
tyczy sprzedaży zarejestrowanej przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej, do ko-
pii faktury podatnik powinien dołączyć 
paragon dokumentujący tę sprzedaż. 

Raporty fiskalne dobowe bądź też 
łączne raporty okresowe za okresy 
miesięczne są podstawą do dokonania 
zapisów w deklaracji VAT. Również 
wystawiona na żądanie klienta faktu-
ra VAT dotycząca wcześniejszej sprze-
daży nie powinna być już zaewiden-
cjonowana w ewidencji sprzedaży 
VAT, gdyż sprzedaż ta uprzednio zo-
stała zaewidencjonowana w ewiden-
cji jako sprzedaż nieudokumentowa-
na fakturami (paragon potwierdzający 
tę sprzedaż jest ujęty w raporcie dobo-
wym, a ten z kolei w raporcie mie-
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sięcznym okresowym). Taka praktyka 
mogłaby więc prowadzić do podwój-
nego wykazania podatku należnego 
z tytułu wykonania tej samej czynno-
ści podlegającej opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i usług.

Wystawiona na żądanie klienta fak-
tura VAT dotycząca wcześniejszej 
sprzedaży ewidencjonowanej na kasie 
rejes trującej nie powinna być już za-
ewidencjonowana w ewidencji sprze-
daży VAT. Taka praktyka mogłaby 
prowadzić do podwójnego wykazania 
podatku należnego z tytułu wykona-
nia tej samej czynności podlegającej 

opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług.

Dlatego ewidencja sprzedaży przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej, jaką 
Państwo prowadzą, spełnia warunki 
przewidziane dla ewidencji sprzedaży 
i nie ma on obowiązku prowadzenia 
dodatkowej ewidencji sprzedaży. Sko-
ro przepisy nie określają wzoru ewi-
dencji sprzedaży na potrzeby podatku 
od towarów i usług, za prawidłowe na-
leży uznać takie ewidencje, które za-
wierają dane pozwalające na popraw-
ne sporządzenie na ich podstawie 
deklaracji podatkowych VAT-7. Dlate-

go też w sytuacji, gdy ewidencjonują 
Państwo obrót i kwoty podatku należ-
nego przy zastosowaniu kasy rejestru-
jącej, drukowane raporty dobowe oraz 
miesięczne stanowią ewidencję sprze-
daży, o której mowa w art. 109 ust. 3 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Marcin Jasiński
ekspert w zakresie VAT

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 109 ust. 3 ustawy z  11 marca 

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

Co powinien zawierać rejestr sprzedaży w ewidencji podatku VAT
PYTANIE
Proszę o informację, czy rejestr 
sprzedaży powinien zawierać nazwę 
usługi. Czy dotyczy to wszystkich 
stawek podatkowych, czy tylko 
sprzedaży poza terytorium Polski 
na podstawie art. 28b ustawy o VAT?

ODPOWIEDŹ
Podatnicy świadczący usługi, 

których miejscem świadczenia nie 
jest terytorium kraju, są zobowią-
zani w prowadzonej ewidencji po-
dać nazwę usługi oraz wartość 

usługi bez podatku od wartości do-
danej lub podatku o podobnym 
charakterze, uwzględniając mo-
ment powstania obowiązku podat-
kowego określany dla tego rodzaju 
usług świadczonych na terytorium 
kraju (art. 109 ust. 3a ustawy 
o VAT).

WYJAŚNIENIE
Z uwagi na fakt, że ustawodawca nie 

przewidział wzoru ewidencji prowa-
dzonej na potrzeby rozliczania podatku 
VAT (rejestru zakupu i rejestru sprzeda-

ży) poza usługami, dla których miej-
scem świadczenia nie jest terytorium 
kraju, brak jest obowiązku wskazywa-
nia rodzaju świadczonych usług, podat-
nik – w przypadku pozostałej sprzedaży 
– może to czynić dobrowolnie.

Patrycja Mikuła
konsultant podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. 

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

Czy sprzedaż samochodu osobowego 
wprowadzonego do ewidencji środków trwałych 
powoduje utratę zwolnienia podmiotowego z VAT

PYTANIE
Prowadzę działalność gospodarczą 
w zakresie usług montażu lad skle-
powych. W ciągu roku podatkowe-
go moje obroty nie przekraczają 
kwoty 150 tys. zł, co umożliwia mi 
korzystanie ze zwolnienia z VAT. Do 
celów prowadzonej działalności go-
spodarczej włączyłem 3 lata temu 
do środków trwałych mój prywatny 
samochód. Naturalnie przy jego za-
kupie nie odliczyłem podatku nali-
czonego – początkowo miał mi słu-
żyć do celów osobistych. Dopiero 
później zmieniłem jego przeznacze-
nie i zacząłem wykorzystywać do 

celów prowadzonej działalności. 
W tym roku postanowiłem sprze-
dać pojazd. Czy w związku z tym 
w momencie jego sprzedaży utracę 
zwolnienie od podatku od towarów 
i usług? Jak wygląda ten problem 
w 2013 i 2014 roku? 

ODPOWIEDŹ
Zdaniem organów podatkowych, 

sprzedaż samochodu w opisanej sy-
tuacji powoduje utratę prawa do 
zwolnienia podmiotowego w VAT 
(mówimy o roku 2013). Prawo do 
tego zwolnienia mają podatnicy, któ-
rzy nie przekroczą w roku podatko-

wym kwoty 150 tys. zł obrotu z tytułu 
prowadzenia działalności gospodar-
czej (tzw. zwolnienie podmiotowe). 
Ustawa o VAT przewiduje jednak sy-
tuacje, w których podatnik, nie prze-
kraczając wskazanego progu, może 
utracić uprawnienie do korzystania 
z tego zwolnienia. Jedną z nich jest 
dostawa przez podatnika korzystają-
cego ze zwolnienia podmiotowego 
towaru opodatkowanego podatkiem 
akcyzowym. Do takich towarów zali-
cza się zasadniczo również samochód 
osobowy. Dlatego też organy podat-
kowe twierdzą, że podatnik korzysta-
jący ze zwolnienia podmiotowego 
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traci do niego prawo w przypadku 
dostawy samochodu opodatkowane-
go podatkiem akcyzowym.
W mojej ocenie, jeśli działalność po-
datnika nie polega konkretnie na 
odpłatnym zbywaniu pojazdów, 
a sprzedaż takiego środka trwałego 
występuje jako element poboczny 
prowadzonej działalności – tak jak 
w przypadku Czytelnika – nie można 
mówić o utracie zwolnienia podmio-
towego w VAT przy dokonaniu takiej 
transakcji. Ze względu na odmienne 
stanowisko organów podatkowych 
w tej sprawie i w celu uniknięcia 
ewentualnego sporu z fisku sem war-
to przed sprzedażą takiego środka 
trwałego wycofać go z ewidencji 
środków trwałych i zbyć jako skład-
nik majątku prywatnego.

WYJAŚNIENIE
W pytaniu mamy do czynienia 

z ewentualnym przypadkiem utraty 
zwolnienia podmiotowego w związku 
ze sprzedażą towaru opodatkowanego 
podatkiem akcyzowym. Pytanie poja-
wia się w związku z brzmieniem 
art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy 
o VAT i art. 1 ust. 1 ustawy o podatku 
akcyzowym. Na podstawie pierwszego 
z tych przepisów zwolnienia podmio-
towego nie stosuje się do podatników 
dokonujących dostawy towarów opo-
datkowanych podatkiem akcyzowym. 
Zgodnie z drugim przepisem opodat-
kowaniu podatkiem akcyzowym pod-
legają m.in. samochody osobowe. Tym 
samym sprzedawany przez Pana samo-
chód osobowy należy uznać za towar 
opodatkowany podatkiem akcyzowym 
(jednak faktycznie przy tej transakcji 
żadna z jej stron nie będzie zobowiąza-
na do uiszczenia podatku akcyzowego 
– nie powstanie zobowiązanie podat-
kowe w podatku akcyzowym). To zaś 
– interpretując ściśle i literalnie brzmie-
nie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy 
o VAT – prowadzi do komplikacji skut-
kujących utratą przez podmiot sprze-
dający (dostarczający) taki samochód, 
stanowiący majątek przedsiębiorstwa, 
zwolnienia podmiotowego w VAT. To 
niekorzystne dla podatników stanowi-
sko Minister Finansów zaprezentował 
m.in. w interpretacji z 22 lutego 
2013 r., sygn. IPPP3/443-1247/12-2/ 
/RD, w której stwierdził: (...) Skoro 

sprzedawany samochód osobowy jest to-
warem podlegającym opodatkowaniu 
podatkiem akcyzowym, w przypadku do-
konania odpłatnej dostawy przedmioto-
wego samochodu, bez względu na jej war-
tość oraz fakt zaliczenia towaru do 
środków trwałych, Wnioskodawca utraci 
prawo do korzystania ze zwolnienia pod-
miotowego, o którym mowa w art. 113 
ust. 1 lub 9 ustawy o VAT (...).

Takie samo stanowisko zajęły sądy ad-
ministracyjne (wyrok WSA w Bydgosz-
czy z 21 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/ 
/Bd 648/07 oraz wyrok NSA z 21 lutego 
2008 r., sygn. akt I FSK 239/07). Należy 
jednak zauważyć, że wskazane orzecze-
nia dotyczyły przypadków, w których 
przedmiotem prowadzonej przez daną 
osobę działalności gospodarczej był, 
ogólnie mówiąc, handel samochodami. 
Jest to szczegół, na który trzeba w tym 
przypadku zwrócić uwagę. Należy go 
uznać za decydujący o takim, a nie in-
nym rozstrzygnięciu sądu.

W przypadku opisanym przez Czytel-
nika oraz w przypadku, którego doty-
czyła powołana wcześniej interpretacja 
MF, przedmiotem działalności podatni-
ka nie jest handel samochodami. Dlate-
go w mojej ocenie w sytuacji przed-
stawionej w pytaniu nie dochodzi do 
utraty zwolnienia podmiotowego z VAT. 
Dokonywana transakcja nie mieści się 
bowiem w przedmiocie wykonywanej 
przez Czytelnika działalności gospodar-
czej. Transakcja jest dokonywana nieja-
ko dodatkowo, sporadycznie i „obok” 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
Co prawda, literalna interpretacja prze-
pisów ustawy o VAT rzeczywiście pro-
wadzi do niekorzystnych dla podatnika 
wniosków i ogromnych konsekwencji. 
Takie rozwiązanie jest jednak nie do za-
akceptowania, biorąc pod uwagę wy-
kładnię celowościową i systemową, 
a także absurdalny skutek takiego stoso-
wania prawa.

Aby zapobiec ewentualnym proble-
mom i kwestionowaniu przez organy 
podatkowe prawa do zwolnienia, 
można wycofać pojazd z ewidencji 
środków trwałych i sprzedać go jako 
pojazd prywatny. Nie będzie to wy-
wierało żadnych negatywnych skut-
ków w rozliczeniach VAT (zakładając, 
że przy nabyciu pojazdu nie odliczono 
VAT) ani w podatku dochodowym. 
Z drugiej strony w pewien sposób 

ukróci możliwość kwestionowania 
przez fiskusa dalszego korzystania ze 
zwolnienia podmiotowego w VAT.

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie 
zmiany w art. 113 ust. 13 ustawy 
o VAT. Nowelizacja tego przepisu roz-
wiązała opisany problem. Podatnicy 
zwolnieni podmiotowo nie stracą już 
prawa do zwolnienia w przypadku 
sprzedaży samochodu osobowego 
(innego niż samochód zaliczany do 
„nowych środków transportu”).

Od 1 stycznia 2014 r. art. 113 
ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT brzmi 
następująco:

13. Zwolnień, o których mowa 
w ust. 1 i 9 (tzn. zwolnień podmio-
towych – przyp. red.), nie stosuje 
się do podatników:
1) dokonujących dostaw:

a)  towarów wymienionych w za-
łączniku nr 12 do ustawy,

b)  towarów opodatkowanych 
podatkiem akcyzowym, w ro-
zumieniu przepisów o podat-
ku akcyzowym, z wyjątkiem:
–  energii elektrycznej (PKWiU 

35.11.10.0),
–  wyrobów tytoniowych,
–  samochodów osobowych, 

innych niż wymienione 
w lit. e, zaliczanych przez 
podatnika, na podstawie 
przepisów o podatku do-
chodowym, do środków 
trwałych podlegających 
amortyzacji,

c)  budynków, budowli lub ich 
części, w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,
e)  nowych środków transportu;

(...)
Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy 
książkowych i licznych publikacji 

z dziedziny podatków, prawa 
gospodarczego i karnego skarbowego, 

członek Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa 

Podatkowego III i IV kadencji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 113 ust. 1, ust. 13 pkt 1 lit. b) 

ustawy z  11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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Czy agent turystyczny musi mieć kasę fiskalną
PYTANIE
Podatnik prowadzi biuro usług tury-
stycznych (jednoosobowa działal-
ność gospodarcza). Jest lokalnym 
agentem różnych firm, biur tury-
stycznych działających w całej Pol-
sce. Sprzedaje m.in. bilety autoka-
rowe na drukach i zasadach 
określonych przez przewoźnika. 
Rozliczenie z nim, czyli agentem, 
również odbywa się na drukach 
przewoźnika, w tym przez fakturę 
VAT na prowizję agenta. Podatnik 
prowadzi podatkową księgę przy-
chodów i rozchodów. Czy ma rów-
nież obowiązek prowadzenia kasy 
fiskalnej i za jej pośrednictwem ewi-
dencjonowania sprzedaży m.in. bi-
letów autokarowych przewoźnika?

ODPOWIEDŹ
Sprzedaż realizowana przez zle-

ceniobiorcę w imieniu zlecenio-
dawcy powinna być ewidencjono-
wana przez zleceniobiorcę (jeśli 
ciąży na nim taki obowiązek), sto-
sownie do art. 111 ust. 3b ustawy 
o VAT, ze wszystkimi tego konse-
kwencjami, m.in. co do oznaczeń 
na wydrukach fiskalnych (nazwa, 
adres, NIP).

WYJAŚNIENIE
Obowiązek prowadzenia ewidencji 

sprzedaży przy zastosowaniu kas reje-
strujących wynika z art. 111 ust. 1 
ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgod-
nie z nim podatnicy dokonujący sprze-
daży na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych mają obo-
wiązek prowadzić ewidencję obrotu 
i kwot podatku należnego przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących.

Powyższy artykuł określa generalną 
zasadę, z której wynika, że obowiązek 
prowadzenia ewidencji sprzedaży 
przy zastosowaniu kasy rejestrującej 
dotyczy wszystkich podatników, któ-
rzy dokonują sprzedaży na rzecz 
określonych w nim odbiorców, 
tj. osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych. Zwolnieni z obo-

wiązku posiadania kasy fiskalnej są 
m.in. przedsiębiorcy rozpoczynający 
w danym roku działalność gospodar-
czą, ale tylko do momentu, kiedy 
sprzedaż dokonywana na rzecz osób 
nieprowadzących działalności gospo-
darczej i rolników ryczałtowych nie 
przekroczy 20 tys. zł. Limit ten należy 
przeliczyć w odpowiedniej proporcji 
do okresu dokonywania sprzedaży na 
rzecz tej grupy nabywców.

Zgodnie z art. 758 k.c. przez umo-
wę agencyjną przyjmujący zlecenie 
(agent) zobowiązuje się, w zakresie 
działalności swego przedsiębiorstwa, 
do stałego pośredniczenia, za wyna-
grodzeniem, przy zawieraniu z klien-
tami umów na rzecz dającego zlece-
nie przedsiębiorcy albo do zawierania 
ich w jego imieniu. Strony tej umowy 
są zarówno w aspekcie prawnym, jak 
i finansowym odrębnymi podmio-
tami. Podatnik, prowadzący biuro 
usług turystycznych i będący jedno-
cześnie agentem innych biur podró-
ży, jest według ustawy o VAT podat-
nikiem, o którym mowa w art. 15 
ust. 1. Z kolei obowiązek ewidencjo-
nowania sprzedaży przy zastosowa-
niu kas rejestrujących ustawodawca 
odniósł do pewnego stanu faktyczne-
go zaistniałego u podatników, tj. do-
konywania sprzedaży na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej oraz rolników ry-
czałtowych.

Rozpatrując kwestię obowiązku re-
jestrowania przez takiego podatnika 
sprzedaży dokonywanej przez niego 
w imieniu i na rzecz innych biur przy 
zastosowaniu należących do niego 
kas rejestrujących, należy zauważyć, 
że stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 
i pkt 7 ustawy o VAT podatnicy pro-
wadzący ewidencję obrotu i kwot po-
datku należnego przy zastosowaniu 
kas rejestrujących mają obowiązek:
■ dokonywać wydruku paragonu fi-

skalnego lub faktury z każdej sprze-
daży oraz wydawać wydrukowany 
dokument nabywcy,

■ stosować kasy rejestrujące wyłącz-
nie do prowadzenia ewidencji wła-
snej sprzedaży, z zastrzeżeniem 
ust. 3b.

Z kolei, jak wynika z art. 111 
ust. 3b ustawy o VAT, podatnicy pro-
wadzący ewidencję przy zastosowa-
niu kas rejestrujących, u których 
podstawą opodatkowania jest kwota 
prowizji lub inna postać wynagro-
dzenia za wykonywane usługi w ra-
mach umowy agencyjnej, zlecenia, 
pośrednictwa lub innych umów o po-
dobnym charakterze albo marża, 
ewidencjonują na potrzeby oblicze-
nia osiąganego przez nich obrotu 
oraz kwot podatku należnego całą 
wartość sprzedaży własnej oraz pro-
wadzonej na rzecz lub w imieniu in-
nych podatników.

Powyższy ustęp ustanawia wyjątek 
od zasady, że podatnicy prowadzący 
ewidencję przy zastosowaniu kas reje-
strujących są zobowiązani do stoso-
wania kas wyłącznie do prowadzenia 
ewidencji własnej sprzedaży, nakazu-
jąc również ewidencjonowanie sprze-
daży prowadzonej na rzecz lub 
w imieniu innych podatników w sytu-
acji, gdy poza sprzedażą towarów/ 
/usług zleceniodawcy podmiot (zlece-
niobiorca) dokonuje sprzedaży włas-
nych towarów bądź usług.

W opisanej sytuacji należy więc od-
różnić obowiązek ewidencjonowania, 
który ciąży na zleceniobiorcy, od obo-
wiązku ewidencjonowania spoczywa-
jącego na zleceniodawcy. Sprzedaż 
realizowana przez zleceniobiorcę 
w imieniu zleceniodawcy powinna 
być ewidencjonowana przez zlecenio-
biorcę (jesli ciąży na nim taki obowią-
zek), stosownie do art. 111 ust. 3b 
ustawy o VAT, ze wszystkimi tego kon-
sekwencjami, m.in co do oznaczeń na 
wydrukach fiskalnych (nazwa, adres, 
NIP).

Zgodnie z § 5 ust. 1–3 rozporządze-
nia Ministra Finansów z 14 marca 
2013 r. w sprawie kas rejestrujących 
(Dz.U. poz. 363):

1. Podatnik, który ma obowiązek 
prowadzenia ewidencji, zlecając wy-
konywanie sprzedaży innemu pod-
miotowi, przekazuje kasę powierzoną 
lub zobowiązuje go do prowadzenia 
ewidencji na swoją rzecz lub w swoim 
imieniu przy zastosowaniu kasy włas-
nej tego podmiotu.
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2. W przypadku gdy inny podmiot 
obowiązany jest również do prowadze-
nia ewidencji własnej sprzedaży, ewi-
dencjonuje na potrzeby obliczenia osią-
ganego przez siebie obrotu oraz kwot 
podatku należnego całą wartość sprze-
daży własnej i prowadzonej na rzecz 
lub w imieniu innych podatników.

3. Przekazanie innemu podmiotowi 
kasy powierzonej w celu prowadzenia 
ewidencji lub zobowiązanie innego 
podmiotu do prowadzenia tej ewiden-

cji przy zastosowaniu kasy własnej 
następuje na podstawie umowy za-
wartej w formie pisemnej.

Jak wynika zatem z powołanych 
wyżej regulacji dotyczących ewiden-
cjonowania za pomocą kasy rejestru-
jącej, co do zasady agent, który obok 
sprzedaży zleconych usług dokonuje 
sprzedaży także usług własnych, w sy-
tuacji gdy ciąży na nim obowiązek 
prowadzenia ewidencji obrotu i kwot 
podatku należnego przy użyciu kasy 

rejestrującej, ma również obowiązek 
ewidencjonowania za pomocą kasy 
rejestrującej obrotu z tytułu sprzeda-
ży usług zleceniodawcy.

Renata Targosz
Urząd Skarbowy w Wadowicach

PODSTAWA PRAWNA 
■ § 5 ust. 1–3 rozporządzenia Mini-

stra Finansów z  14 marca 2013 r. 
w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 
poz. 363). 

Czy utrata prawa do zwolnienia 
z obowiązku stosowania kas fiskalnych oznacza 
obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT

PYTANIE
Od ubiegłego roku prowadzę 
sklep z łożyskami. Przychody 
opodatkowuję ryczałtem według 
stawki 3%. Nie jestem czynnym 
podatnikiem VAT, większość sprze-
daży jest na rachunek. Czy po 
przekroczeniu kwoty 20 000 zł 
przy sprzedaży osobom prywat-
nym będę musiał wprowadzić 
kasę fiskalną i przejść na VAT? 
Moja sprzedaż ogółem nie prze-
kroczyła w 2013 r. 150 000 zł.

ODPOWIEDŹ
Nie będzie Pan zobowiązany do 

rejestracji jako czynny podatnik 
VAT. Utrata prawa do zwolnienia 
podmiotowego z obowiązku ewi-
dencjonowania ze względu na wy-
sokość obrotów nie oznacza utra-
ty prawa do korzystania ze 
zwolnienia z VAT ze względu na 
wartość sprzedaży opodatkowa-
nej nieprzekraczającą 150 000 zł. 
Podatnicy korzystający ze zwol-
nienia na podstawie art. 113 ust. 1 
ustawy o VAT są zobowiązani do 
ewidencjonowania sprzedaży za 
pomocą kas rejestrujących i wy-
stawiania paragonów ze zwolnie-
niem od podatku.

WYJAŚNIENIE
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy 

o VAT podatnicy dokonujący sprzeda-
ży na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej 

oraz rolników ryczałtowych (dalej na-
zywanych osobami prywatnymi) są 
obowiązani prowadzić ewidencję ob-
rotu i kwot podatku należnego z za-
stosowaniem kas rejestrujących. Ist-
nieją zwolnienia z tego obowiązku, 
które określa rozporządzenie w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących.

Rozporządzenie to zwalnia z obo-
wiązku ewidencjonowania m.in. po-
datników, u których kwota obrotu 
realizowanego na rzecz osób prywat-
nych nie przekroczyła w poprzednim 
roku podatkowym kwoty 20 000 zł, 
a w przypadku podatników rozpoczy-
nających w poprzednim roku podatko-
wym dostawę towarów lub świadcze-
nie usług na rzecz osób prywatnych, 
jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie 
przekroczyła, w proporcji do okresu 
wykonywania tych czynności w po-
przednim roku podatkowym, kwoty 
20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporzą-
dzenia w sprawie zwolnień z obo-
wiązku ewidencjonowania).

Ponieważ z pytania nie wynika, od 
kiedy dokładnie prowadzi Pan dzia-
łalność gospodarczą, tj. czy rozpoczął 
ją Pan 1 stycznia 2013 r. czy później, 
więc może Pana obowiązywać limit 
niższy niż 20 000 zł, tj. limit w wyso-
kości części 20 000 zł przypadającej 
na okres prowadzenia takiej sprzeda-
ży. Nie jest zatem wykluczone, że ze 
względu na limit niższy niż 20 000 zł 
utracił Pan prawo do zwolnienia pod-

miotowego z obowiązku ewidencjo-
nowania ze względu na wysokość ob-
rotów w trakcie 2013 r., jak również 
nie jest Pan uprawniony do korzysta-
nia z tego zwolnienia w trakcie 2014 r.

PRZYKŁAD

10 marca 2013 r. podatnik otwo-
rzył sklep z łożyskami. Początko-
wo sprzedawał je tylko firmom, 
ale od 1 czerwca 2013 r. zdecy-
dował się na sprzedaż również 
osobom prywatnym. W tej sytu-
acji limit zwolnienia podmioto-
wego z obowiązku ewidencjono-
wania ze względu na wysokość 
obrotów obowiązujący podatni-
ka w 2013 r. wynosił 11 726,03 zł 
(20 000 zł × 214 : 365; okres od 
1 czerwca do 31 grudnia 2013 r. 
to 214 dni).
Jeżeli zatem podatnik przekroczył 
ten limit np. w październiku 
2013 r., z dniem 1 stycznia 2014 r. 
utracił on prawo do korzystania 
ze zwolnienia z obowiązku ewi-
dencjonowania ze względu na 
wysokość obrotów (nawet jeżeli 
do końca 2013 r. wartość sprzeda-
ży na rzecz osób prywatnych nie 
przekroczyła 20 000 zł).

Jeżeli jednak nie przekroczył Pan 
obowiązującego w 2013 r. limitu zwol-
nienia podmiotowego z obowiązku 
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ewidencjonowania ze względu na wy-
sokość obrotów, w 2014 r. Pański limit 
wynosi „pełne” 20 000 zł (§ 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie zwolnień 
z obowiązku ewidencjonowania). 
A zatem tylko jeżeli wartość Pańskiej 
sprzedaży na rzecz osób prywatnych 
przekroczy w 2014 r. 20 000 zł, utraci 
Pan prawo do zwolnienia podmioto-
wego z obowiązku ewidencjonowania 
ze względu na wysokość obrotów.

PRZYKŁAD

Wróćmy do poprzedniego przy-
kładu i załóżmy, że w 2013 r. 
wartość sprzedaży podatnika na 
rzecz osób prywatnych nie prze-
kroczyła 11 726,03 zł. W takiej 
sytuacji prawo do zwolnienia 
podmiotowego z obowiązku 
ewidencjonowania ze względu 
na wysokość obrotów podatnik 
ten utraci w 2014 r., jeżeli war-
tość sprzedaży na rzecz osób pry-
watnych przekroczy 20 000 zł. 
Jednocześnie należy wyjaśnić, 
że utrata prawa do zwolnienia 
podmiotowego z obowiązku 
ewidencjonowania ze względu 
na wysokość obrotów nie jest 
w żadnym razie równoważna 
z utratą prawa do korzystania 
ze zwolnienia z VAT na podsta-
wie art. 113 ust. 1 ustawy 
o VAT. Zwolnienie to obejmuje 
sprzedaż dokonywaną przez 
podatników, u których wartość 
sprze daży nie przekroczyła łącz-

nie w poprzednim roku po-
datkowym kwoty 150 000 zł. 
A zatem skoro w 2013 r. Pań-
ska sprzedaż nie przekroczyła 
150 000 zł, może Pan korzystać 
z tego zwolnienia również 
w 2014 r. do momentu przekro-
czenia tego limitu, niezależnie 
od tego, czy i kiedy utracił Pan 
prawo do zwolnienia podmioto-
wego z obowiązku ewidencjono-
wania ze względu na wysokość 
obrotów. W szczególności ewen-
tualna utrata prawa do zwolnie-
nia podmiotowego z obowiązku 
ewidencjonowania ze względu 
na wysokość obrotów nie ozna-
cza automatycznego obowiązku 
zarejestrowania się przez Pana 
jako czynnego podatnika VAT 
(tzw. VAT-owiec).

Co istotne, jeżeli ewidencjonowałby 
Pan prowadzoną na rzecz osób pry-
watnych sprzedaż jako podatnik ko-
rzystający ze zwolnienia z VAT na 
podstawie art. 113 ust. 1 ustawy 
o VAT, powinien Pan wystawiać para-
gony bez VAT. Jak stanowi § 4 rozpo-
rządzenia w sprawie kas rejestrują-
cych, podatnicy, o których mowa 
w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT (a więc 
podatnicy wykonujący wyłącznie 
czynności zwolnione od podatku oraz 
podatnicy, u których sprzedaż jest 
zwolniona od podatku na podstawie 
art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), ewi-
dencjonują wartość sprzedaży jako 
sprzedaż zwolnioną.

PRZYKŁAD

Podatnik w 2014 r. rozpoczął 
działalność gospodarczą. Od po-
czątku był podatnikiem korzysta-
jącym ze zwolnienia na podstawie 
art. 113 ust. 1 ustawy o VAT oraz 
zwolnionym podmiotowo z obo-
wiązku ewidencjonowania na ka-
sie ze względu na wysokość obro-
tów. Załóżmy, że w maju 2014 r. 
sprzedaż podatnika na rzecz osób 
prywatnych przekroczy 20 000 zł. 
Spowoduje to utratę prawa do ko-
rzystania ze zwolnienia podmio-
towego z obowiązku ewidencjo-
nowania ze względu na wysokość 
obrotów z dniem 1 sierpnia 
2014 r. Jeżeli do tego czasu war-
tość sprzedaży podatnika osiąg-
nięta w 2014 r. nie przekroczy 
150 000 zł, nadal będzie on po-
datnikiem korzystającym ze zwol-
nienia na podstawie art. 113 
ust. 1 ustawy o VAT. W takiej sytu-
acji paragony wystawiane od 
1 sierpnia 2014 r. przez podatnika 
powinny być wystawiane ze zwol-
nieniem od podatku.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa 
podatkowego, autor licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 111 ust. 1 i 5 oraz art. 113 ustawy 

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

Jak ująć w księgach rachunkowych zakup wielu kas fiskalnych 
i części zamiennych do nich, 
gdy jednostkowa wartość nie przekracza 3500 zł

PYTANIE
Jesteśmy spółką akcyjną. W kwietniu 
oraz maju 2013 r. zakupiliśmy 80 kas 
fiskalnych do naszych lokali handlo-
wych. Wartość pojedynczej kasy fi-
skalnej wynosi 2300 zł netto. Dodat-
kowo do kasy fiskalnej zakupiliśmy 
części zamienne. Będziemy je wyko-

rzystywać na wypadek awarii kasy. 
Łączna wartość części zamiennych 
wynosi 20 000 zł (wartość jednostko-
wa to 1500 zł). Czy wydatki na naby-
cie kas fiskalnych i części zamiennych 
można ująć jednorazowo w kosztach, 
skoro wartość pojedynczej kasy nie 
przekracza 3500 zł? W jaki sposób 

zaksięgować części zamienne? Zysk 
netto spółki to około 1 000 000 zł.

ODPOWIEDŹ
Ujęcie w księgach rachunkowych 

wydatków na nabycie kas fiskalnych 
bezpośrednio w rachunku zysków 
i strat (w postaci kosztów zużycia ma-
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teriałów lub jednorazowego odpisu 
amortyzacyjnego) jest w rozpa try-
wanym przypadku nieprawidłowe. 
Ze względu na wysokość kwoty zaku-
pu powinni Państwo nabyte kasy zali-
czyć do środków trwałych i amorty-
zować przez okres ich ekonomicznej 
użyteczności. Części zapasowe należy 
wykazać jako aktywa spółki (środki 
trwałe podlegające amortyzacji). 
W rozrachunku podatkowym zarów-
no wydatki na nabycie kas fiskalnych, 
jak i części zamiennych należy za-
kwalifikować jako koszty uzyskania 
przychodu jednorazowo w momen-
cie ujęcia w księgach rachunkowych 
faktur potwierdzających ich zakup. 

WYJAŚNIENIE
W rozpatrywanym przypadku mamy 

do czynienia z dwoma problemami. 
Pierwszy z nich dotyczy stosowania za-
sady istotności w księgach rachunko-
wych (tj. czy ujęcie bezpośrednio 
w kosztach zakupionych kilkudziesię-
ciu kas fiskalnych nie spowoduje ujem-
nego wpływu na rzetelność sprawoz-
dania finansowego). Drugi natomiast 
dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy 
kupując części zamienne, należy ująć 
je jako aktyw, czy też bezpośrednio od-
nieść w koszty w chwili ich zakupu.

Czy wydatki na nabycie wielu kas fi-
skalnych można ująć jednorazowo 
w kosztach, skoro wartość pojedyn-
czej kasy nie przekracza 3500 zł.

W rozpatrywanym przypadku nale-
ży stwierdzić, że bezpośrednie odnie-
sienie w koszty kilkudziesięciu zaku-
pionych kas rejestrujących (o wartości 

jednostkowej 2300 zł) jest postępo-
waniem nieprawidłowym. Z analizy 
definicji środka trwałego zawartej 
w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachun-
kowości wynika bowiem, że zakupio-
ne kasy spełniają tę definicję, gdy:
■ ich przewidywany okres ekono-

micznej użyteczności jest dłuższy 
niż rok,

■ są kompletne,
■ są zdatne do użytku,
■ są przeznaczone na potrzeby jed-

nostki.
A zatem nie ma wątpliwości, że kasa 

fiskalna powinna być z punktu widzenia 
ustawy o rachunkowości uznawana za 
środek trwały. Państwa wątpliwości 
w tym zakresie wynikają zapewne 
z art. 16f i art. 16d ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych. W uregu-
lowaniach tych ustawodawca umożliwił 
podatnikom, dokonującym zakupu środ-
ków trwałych o jednostkowej wartości 
nieprzekraczającej 3500 zł, dokonanie 
jednorazowego odpisu amortyzacyjne-
go lub odpisanie jednorazowo takich 
wydatków jako koszty uzyskania przy-
chodu. Według przepisów podatkowych 
mogą Państwo rozliczyć tego typu wy-
datki jednorazowo. Prawo bilansowe 
granicy kwotowej (tj. 3500 zł) nie narzu-
ca. Daje jednak firmom (przez zapis 
art. 4 ust. 4 u.o.r.) możliwość stosowania 
pewnych uproszczeń, jeśli nie wywierają 
one istotnie ujemnego wpływu na rzetel-
ność sprawozdania finansowego.

Wspomniana rzetelność sprawozda-
nia finansowego jest zachowana, jeśli 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o rachun-
kowości ewidencja w księgach ra-

chunkowych zapewnia ujęcie i wyod-
ręb nienie tych wszystkich zdarzeń 
gospodarczych, które są ważne dla oce-
ny sytuacji majątkowej, finansowej oraz 
wyniku finansowego jednostki. Po-
minięcie lub zniekształcenie danych 
w księgach lub w sprawozdaniu finanso-
wym jest możliwe tylko wtedy, gdy poje-
dynczo lub łącznie dane te nie są istotne 
dla oceny rzetelności sprawozdania. 
Istotność informacji uzależniona jest od 
wielkości i rodzaju pominięcia. Zwykle 
biegli rewidenci badający sprawozdanie 
finansowe przyjmują istotność na pozio-
mie 10% zysku, 5% sumy bilansowej, 
0,5%–1% przychodów. Jednak należy 
zwrócić uwagę, że wartości te nie są 
sztywne i mogą się różnić w zależności 
od specyfiki firmy.

Opierając się na tych wskaźnikach 
procentowych, należy uznać, że zaksię-
gowanie wydatków na nabycie kas 
fiskalnych bezpośrednio w koszty dzia-
łalności operacyjnej będzie miało w roz-
patrywanym przypadku negatywny 
wpływ na rzetelność sprawozdania fi-
nansowego (zakup kas fiskalnych stano-
wi 18,4% zysku netto). W związku 
z tym powinni Państwo ująć w księgach 
rachunkowych każdą kasę fiskalną od-
rębnie i ujmować w rachunku zysków 
i strat przez odpisy amortyzacyjne przez 
okres ekonomicznej użyteczności.

Ponieważ różne jest ujęcie podatkowe 
i księgowe wydatków na zakup kas (po-
datkowo – bezpośrednio w koszty, zaś 
rachunkowo – rozliczane w czasie przez 
odpisy umorzeniowe), to powstaną róż-
nice przejściowe, które należy uwzględ-
nić w kalkulacji podatku odroczonego.

PRZYKŁAD

W kwietniu 2013 r. jednostka nabyła i wprowadziła do ewidencji środków trwałych 80 kas fiskalnych w cenie 2300 zł 
netto. Ustalony przez jednostkę okres ekonomicznej użyteczności kas wynosi 36 miesięcy. Amortyzacja kas dokony-
wana jest według metody liniowej. Wartość bilansowa na koniec 2013 r. wyniesie:
■ wartość początkowa: 184 000 zł (80 szt. × 2300 zł),
■ umorzenie: 40 889 zł (184 000 zł : 36 miesięcy × 8 miesięcy),
■ wartość netto: 143 111 zł.

Aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2013 r. Wartość bilansowa 
(w zł)

Wartość podatkowa 
(w zł)

Różnice przejściowe 
(w zł)

Na dzień nabycia 184 000 184 000 –
Umorzenie (40 889) (184 000) 143 111
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. 143 111 0 143 111
Stawka w podatku dochodowym od osób prawnych 19%
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego 27 191
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1. FV – zakup kas fiskalnych:
Wn konto 013 „Środki trwałe – urządzenia techniczne i maszyny”  184 000 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  42 320 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”  226 320 zł
2. PK – podatek odroczony (różnica przejściowa dodatnia):
Wn konto 871 „Podatek dochodowy”  27 191 zł
Ma konto 831 „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  27 191 zł

202 – Rozrachunki z odbiorcami
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego
013 – Środki trwałe

 – urządzenia techniczne i maszyny
 226 320,00 (1 1) 42 320,00 1) 184 000,00

831 – Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 871 – Podatek dochodowy

 27 191,00 (2 2) 27 191,00

Jak zaksięgować zakup 
części zamiennych

Dokonując klasyfikacji wydatków na 
nabycie części zamiennych, należy 
przede wszystkim zastanowić się, czy 
mamy do czynienia z aktywem, czy też 
wydatki te należy ująć jednorazowo 
w kosztach uzyskania przychodu w da-
cie zaksięgowania faktury.
Krok pierwszy: aktywa czy koszty?

Ustawa o rachunkowości (w art. 3 
ust. 1 pkt 12) definiuje aktyw jako:
(...) kontrolowane przez jednostkę za-
soby majątkowe o wiarygodnie okreś-
lonej wartości, powstałe w wyniku 
przeszłych zdarzeń, które spowodują 
w przyszłości wpływ do jednostki ko-
rzyści ekonomicznych.

Części zapasowe do kas fiskalnych 
spełniają definicję aktywa, gdyż:
■ spółka jest właścicielem części zapa-

sowych – a zatem je kontroluje,
■ ich wartość można wiarygodnie osza-

cować na podstawie faktury zakupu,
■ spółka wykorzysta je w przypadku 

awarii i w ten sposób wpłyną do spół-
ki korzyści ekonomiczne związane 
z ich posiadaniem.

Krok drugi: aktywa krótko- czy długo-
terminowe?

Części zapasowe są aktywami rzeczo-
wymi. Tego typu aktywa dzieli się na:
■ krótkoterminowe, a więc takie, które 

przeznaczone są do zużycia w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego lub 
w ciągu normalnego cyklu operacyj-
nego, oraz

■ trwałe, czyli takie, które są wykorzy-
stywane przez jednostkę przez okres 
dłuższy niż 12 miesięcy.

Prawidłowy podział jest istotny 
z punktu widzenia dalszej ewidencji. 
Części zapasowe uznane za aktywa ob-
rotowe nie podlegają amortyzacji. 
Ujmuje się je w rachunku zysków i strat 
w momencie wykorzystania w wyniku 
dokonanych napraw i remontów przez 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
lub w następstwie likwidacji. Z kolei 
części zamienne uznane za środki 
trwałe podlegają amortyzacji przez 
okres ekonomicznej użyteczności środ-
ka trwałego, którego działanie zabez-
pieczają.

W tym momencie należy zadać pyta-
nie: czy części zamienne można uznać 
za kompletne środki trwałe. Komplet-
ność, o której mówi definicja środka 
trwałego, należy rozumieć szeroko. 
Wprawdzie części zamienne nie mogą 
być wykorzystywane samodzielnie, ale 
stanowią zabezpieczenie działalności 
spółki na wypadek awarii. Taki sposób 
wykorzystania został im przypisany 
w momencie zakupu i, mając na uwa-
dze takie ich przeznaczenie, są one 
kompletne i zdatne do użytku. Kasy fi-
skalne będą wykorzystywane przez 
okres dłuższy niż 12 miesięcy, w związ-
ku z tym części zabezpieczające ich 
funkcjonowanie powinny być klasyfiko-
wane jako środki trwałe.

Dokonując klasyfikacji części zamien-
nych, warto wskazać, że zasada kom-
pletności środków trwałych rozumiana 
w sposób literalny często stoi w sprzecz-
ności z nadrzędną zasadą rachunkowo-
ści – rzetelnej i jasnej prezentacji. Na 
gruncie przepisów rachunkowych brak 
kompletności rozumianej w sposób lite-
ralny nie powinien przesądzać o nie-

możliwości uznania aktywa za środek 
trwały, jeżeli są spełnione pozostałe 
części definicji. Skoro spółka wykorzy-
stuje aktywa w swojej działalności, 
oznacza to, że są one kompletne. Kiedy 
zatem części zamienne będą mogły zo-
stać ujęte jako zapasy? Części zamienne 
będą mogły zostać ujęte jako zapasy, je-
żeli ich wykorzystanie nastąpi w ciągu 
roku obrotowego do drobnych bieżą-
cych napraw lub jeżeli będą mogły być 
wykorzystywane na wypadek awarii 
różnych aktywów.

Podobne wnioski wypływają z anali-
zy Międzynarodowego Standardu Ra-
chunkowości nr 16 „Rzeczowe aktywa 
trwałe”. W § 8 wskazuje się, że pozycje, 
takie jak części zamienne, wyposażenia 
awaryjne oraz wyposażenie związane 
z serwisem są ujmowane jako środki 
trwałe, jeżeli spełniają definicję środka 
trwałego. W przeciwnym razie są klasy-
fikowane jako zapasy.

Krok trzeci: rozliczenie w rachunku 
podatkowym.

Części zapasowe są związane z dzia-
łalnością gospodarczą Państwa spółki 
i z całą pewnością mogą stanowić koszt 
podatkowy. Sporną kwestią może być 
jedynie moment ujęcia tego typu wy-
datków w rozliczeniu podatkowym. 
Wyznaczając datę rozliczenia, przede 
wszystkim należy rozważyć, czy część 
zapasowa może być środkiem trwałym 
na gruncie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych. Ustawodawca 
zdefiniował środki trwałe jako komplet-
ne i zdatne do użytku maszyny i urzą-
dzenia, przy czym przepisy u.p.d.o.p. są 
autonomiczne wobec przepisów ustawy 
o rachunkowości i należy je interpreto-
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wać w sposób ścisły, stosując w pierw-
szej kolejności wykładnię językową (lite-
ralną). Prowadzi ona do wniosku, że 
część zapasowa nie może samodzielnie 
funkcjonować. Nie można jej również 
uznać ani za część składową środka 
trwałego, ani za urządzenie peryferyj-
ne. W konsekwencji wydatki na części 
zapasowe nie stanowią wydatków na 
nabycie środków trwałych i należy je 
uznać za koszty pośrednio związane 
z prowadzoną działalnością. Tego typu 
koszty są potrącalne w rozliczeniu po-
datkowym w dacie poniesienia, zaś datą 
poniesienia jest moment ujęcia kosztu 
w księgach rachunkowych na podstawie 
faktury lub innego dokumentu księgo-
wego (art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.).

Analizując ten przepis, należy dojść 
do wniosku, że nie chodzi w nim o uję-

cie w księgach rachunkowych kosztu 
w znaczeniu księgowym, ale o ujęcie 
w księgach rachunkowych kosztu po-
datkowego. W taki sposób wyraził się 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w orzeczeniu z 8 grudnia 2009 r., sygn. 
akt III SA/Wa 1298/09, które zostało 
potwierdzone wyrokiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 20 lipca 
2011 r., sygn. akt II FSK 414/10. Wska-
zuje się w nim, że: (...) chociaż stosow-
nie do art. 9 ust. 1 u.p.d.o.p. podatnicy 
są zobowiązani do prowadzenia ewiden-
cji rachunkowej zgodnie z odrębnymi 
przepisami, w sposób zapewniający 
możliwość ustalenia wysokości dochodu 
czy straty, i podstawy opodatkowania 
oraz należnego podatku, to nie jest to 
jednoznaczne ze stwierdzeniem, że prze-
pisy ustawy o rachunkowości decydują 

o sposobie ustalenia podstawy opodat-
kowania. Ustalenie w powyższym zakre-
sie następuje bowiem wyłącznie na pod-
stawie ustawy podatkowej, tj. art. 7 
ust. 1 i 2 określającego przedmiot opo-
datkowania, art. 12 wskazującego to, co 
jest przychodem podatkowym, art. 15 
ust. 1 i 4 oraz art. 16 ust. 1 zawierają-
cych regulacje odnośnie do kosztów uzy-
skania przychodu (...).

W związku z tym, że wydatki na na-
bycie części zamiennych będące środ-
kami trwałymi na gruncie prawa bilan-
sowego są rozliczane w rachunku 
podatkowym w dacie początkowego 
ujęcia środka trwałego, powstaną róż-
nice przejściowe (analogicznie jak 
w przypadku opisanym w przykła-
dzie 1), które powinny zostać ujęte 
w kalkulacji podatku odroczonego.

PRZYKŁAD

Nabycie części zamiennych do kas fiskalnych nastąpiło w kwietniu 2013 r. Przyjmując okres ekonomicznej użytecz-
ności 36 miesięcy oraz liniową wartość amortyzacji, ich wartość bilansowa na koniec 2013 r. wyniesie:
■ wartość początkowa: 20 000 zł,
■ umorzenie: 4444 zł,
■ wartość netto: 15 556 zł.

Aktywa trwałe Wartość bilansowa 
(w zł)

Wartość podatkowa 
(w zł)

Różnice przejściowe 
(w zł)

Na dzień nabycia 20 000 20 000  –
Umorzenie (4444) (20 000) 15 556
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r. 15 556 0 15 556
Stawka w podatku dochodowym od osób prawnych 19%
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego 2956

1. FV – zakup części do kas fiskalnych:
Wn konto 013 „Środki trwałe – urządzenia techniczne i maszyny”  20 000 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  4600 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”  24 600 zł
2. PK – podatek odroczony:
Wn konto 871 „Podatek dochodowy”  2956 zł
Ma konto 831 „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”  2956 zł

202 – Rozrachunki z odbiorcami
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego
013 – Środki trwałe

 – urządzenia techniczne i maszyny
 24 600,00 (1 1) 4600,00 1) 20 000,00

831 – Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 871 – Podatek dochodowy

 2956,00 (2 2) 2956,00

Maciej Soprych 
dyrektor finansowy, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek stowarzyszenia biegłych rewidentów – ACCA

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 3 ust. 1 pkt 12, art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 4 ust. 4, art. 8 ust. 1 ustawy z  29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). 
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Czy otrzymane zaliczki trzeba wliczać do limitu obrotu
uprawniającego do zwolnienia z kasy fiskalnej

PYTANIE
Od niedawna świadczę usługi, któ-
rych odbiorcami są w przeważają-
cej mierze osoby fizyczne niepro-
wadzące działalności gospodarczej. 
Czy jeżeli wpłacają mi zaliczki na 
poczet wykonywanych usług, to po-
winnam je wliczać do limitu upraw-
niającego mnie do korzystania ze 
zwolnienia z kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ
Otrzymywane od nabywców usługi 

zaliczki powinna Pani uwzględniać 
przy obliczaniu obrotu uprawniają-
cego do korzystania ze zwolnienia 
z ewidencjonowania obrotu za po-
mocą kasy fiskalnej. Powinny być 
wliczone w dacie ich otrzymania.

WYJAŚNIENIE
Obowiązek prowadzenia ewidencji 

obrotu i kwot podatku należnego z za-
stosowaniem kas rejestrujących przez 
podatników dokonujących sprzedaży 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rol-
ników ryczałtowych wynika z art. 111 
ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym, 
jeżeli nabywcami świadczonych przez 
Panią usług są osoby fizyczne niepro-
wadzące działalności gospodarczej, to 
co do zasady powinna Pani ewidencjo-
nować obrót uzyskany z tego tytułu na 
kasie fiskalnej. Z pytania wynika jed-
nak, że korzysta Pani ze zwolnienia 
z tego obowiązku z uwagi na przewidy-
waną kwotę obrotu.

Ponieważ rozpoczęła Pani prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w tym roku, a więc kluczowe znacze-
nie w celu udzielenia odpowiedzi ma 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących. Z przepisu tego wynika, 
że zwalnia się z obowiązku ewidencjo-
nowania w danym roku podatkowym, 
nie później jednak niż do 31 grudnia 
2014 r., podatników rozpoczynających 
po 31 grudnia 2012 r. dostawę towa-
rów lub świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych, jeżeli przewidywa-
ny przez podatnika obrót z tego tytułu 
nie przekroczy, w proporcji do okresu 
wykonywania tych czynności w danym 
roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. 
Istotne jest, że limit ten należy liczyć 
od momentu rozpoczęcia sprzedaży 
dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, a nie od mo-
mentu rozpoczęcia działalności gospo-
darczej.

Należy zwrócić uwagę, że ustawo-
dawca posłużył się w tym przepisie 
pojęciem „obrót”, nie definiując go 
w sposób odmienny niż zrobiono to 
w ustawie o VAT.

Ponieważ z przepisów ustawy o VAT 
wynika, że pobrane zaliczki są obro-
tem, więc gdy otrzymuje je Pani na 
poczet przyszłych usług od osób fi-
zycznych nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej, powinna je Pani 

brać pod uwagę przy ustalaniu limitu 
uprawniającego do korzystania ze 
zwolnienia z obowiązku ewidencjo-
nowania obrotu przy zastosowaniu 
kasy fiskalnej.

Obrotem jest kwota należna z tytu-
łu sprzedaży, pomniejszona o kwotę 
należnego podatku. Kwota należna 
obejmuje całość świadczenia należ-
nego od nabywcy lub osoby trzeciej. 
Obrót zwiększa się o otrzymane 
dotacje, subwencje i inne dopłaty 
o podobnym charakterze mające bez-
pośredni wpływ na cenę (kwotę na-
leżną) towarów dostarczanych lub 
usług świadczonych przez podatni-
ka, pomniejszone o kwotę należne-
go podatku (art. 29 ust. 1 ustawy 
o VAT).

W przypadku gdy pobrano zaliczki, 
zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem 
jest również kwota otrzymanych zali-
czek, zadatków, przedpłat lub rat, po-
mniejszona o przypadającą od nich 
kwotę podatku. Dotyczy to również 
otrzymanych zaliczek na dotacje, sub-
wencje i na inne dopłaty o podobnym 
charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy 
o VAT).

Marcin Jasiński
ekspert w zakresie VAT, 

autor licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 29 ust. 1 i 2, art. 111 ust. 1 ustawy 

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

Czy jednorazowa sprzedaż oznacza 
obowiązek instalowania kasy fiskalnej
PYTANIE
Prowadzę działalność gospodarczą 
w zakresie pośrednictwa kredyto-
wego. Korzystam ze zwolnienia 
z VAT ze względu na wartość obro-
tów. Sprzedaży dokonuję na rzecz 
jednej instytucji – osoby prawnej. 
Ponieważ nie prowadzę sprzedaży 
na rzecz osób fizycznych nieprowa-

dzących działalności gospodarczej, 
nie posiadam kasy fiskalnej. Ostat-
nio jednak sprzedałam samochód, 
będący środkiem trwałym, na rzecz 
osoby fizycznej. Sprzedaż o warto-
ści 24 000 zł udokumentowałam ra-
chunkiem. Nie zamierzam więcej 
dokonywać sprzedaży na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących dzia-

łalności gospodarczej. Czy w związ-
ku z tą sprzedażą mam obowiązek 
zainstalowania kasy?

ODPOWIEDŹ
Nie ma Pani obowiązku zainstalo-

wania kasy rejestrującej w związku 
ze sprzedażą samochodu. Obowią-
zek zainstalowania kasy pojawi się 
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natomiast z chwilą dokonania kolej-
nej transakcji sprzedaży towarów na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej lub 
rolników ryczałtowych.

WYJAŚNIENIE
Obowiązek instalacji kasy fiskalnej 

dotyczy wszystkich podatników, któ-
rzy w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej dokonują sprzedaży 
na rzecz określonych odbiorców, 
tj. osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych. Rozporządzenie 
w sprawie zwolnień z obowiązku pro-
wadzenia kas fiskalnych przewiduje 
jednak liczne zwolnienia. Z obowiąz-
ku wprowadzenia kasy fiskalnej zwal-
nia się m.in. podatników, u których 
kwota obrotu realizowanego na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych nie przekroczyła 
w poprzednim roku podatkowym 
20 000 zł. Zwolnienie traci moc po 
upływie 2 miesięcy następujących po 
miesiącu, w którym podatnik przekro-
czył obrót realizowany na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej oraz rolników ry-
czałtowych w kwocie 20 000 zł.

Zwolnieni z obowiązku prowadzenia 
kas są również podatnicy rozpoczyna-
jący po 31 grudnia 2012 r. dostawę to-
warów lub świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolni-

ków ryczałtowych, jeżeli przewidywa-
na kwota obrotu z tego tytułu nie 
przekroczy, w proporcji do okresu wy-
konywania tych czynności w danym 
roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. 
Zwolnienie to traci moc po upływie 
2 miesięcy następujących po miesiącu, 
w którym podatnik przekroczył obrót 
realizowany na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospo-
darczej oraz rolników ryczałtowych 
w kwocie 20 000 zł, w proporcji do 
okresu wykonywania tych czynności.

Ze względu na sprzedaż środka 
trwałego o wartości powyżej 20 000 zł 
na rzecz osoby fizycznej nieprowadzą-
cej działalności gospodarczej u podat-
nika powstał obowiązek w zakresie 
prowadzenia ewidencji sprzedaży przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej. Prze-
kroczenie kwoty obrotu uprawniającej 
do korzystania ze zwolnienia z obo-
wiązku prowadzenia kasy nastąpiło 
jednak w wyniku dokonania jednora-
zowej transakcji. W pytaniu wskaza-
no, że podatnik nie zamierza więcej 
dokonywać sprzedaży na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej oraz rolników ry-
czałtowych. W takim przypadku nie 
ma obowiązku zainstalowania kasy re-
jestrującej. Obowiązek zainstalowania 
kasy pojawi się natomiast z chwilą do-
konania kolejnej transakcji sprzedaży 
towarów na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodar-
czej lub rolników ryczałtowych. A za-
tem następną sprzedaż podatnik 

będzie miał już obowiązek ewidencjo-
nować przy zastosowaniu kasy reje-
strującej. Przy sprzedaży towarów po-
datnik nie skorzysta ze zwolnienia 
dotyczącego liczby odbiorców i faktur 
(poz. 34 załącznika do rozporządzenia 
w sprawie zwolnienia z obowiązku 
prowadzenia kas), ponieważ dotyczy 
ono sprzedaży usług. Zgodnie z nim 
zwolnione z obowiązku ewidencjono-
wania na kasie jest świadczenie usług 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych, jeśli łącznie 
spełnione są następujące warunki:
■ każde świadczenie usługi doku-

mentowane jest fakturą zawierają-
cą dane odbiorcy,

■ liczba świadczonych usług w po-
przednim roku nie przekroczyła 50, 
a liczba odbiorców w tym okresie 
była mniejsza niż 20.
Za fakturę uznaje się również ra-

chunek wystawiany na podstawie 
przepisów Ordynacji podatkowej 
(§ 17 pkt 4 rozporządzenia w sprawie 
faktur).

Grzegorz Ziółkowski
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa 
podatkowego, autor licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ rozporządzenie Ministra Finansów 

z 29 listopada 2012 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas re-
jestrujących (Dz.U. poz. 1382). 

Jak prowadzić ewidencję oczywistych pomyłek 
przy sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej 
i jakie błędy można nią korygować

PYTANIE
Prowadzę sprzedaż rejestrowaną za 
pomocą kas fiskalnych. Co obecnie 
należy uznawać za oczywiste pomyłki 
w sporządzonym paragonie fiskal-
nym i jak wygląda ich ewidencja? Czy 
do ewidencji pomyłek nadal może 
być używany dawny zeszyt korekt lub 
kupiony gotowy bloczek albo poje-
dyncze druki wpinane w segregator? 
Czy do każdej kasy fiskalnej musi być 

odrębna ewidencja korekt? Czy może 
to być jedna ewidencja (na wszystkie 
kasy) uwzględniająca podział na po-
szczególne kasy rejestrujące? Co to są 
nieoczywiste pomyłki na kasie fiskal-
nej i gdzie się je ujmuje?

ODPOWIEDŹ
Podstawę udokumentowania oczy-

wistej pomyłki w paragonie fiskal-
nym może stanowić dawny zeszyt 

korekt, kupiony gotowy bloczek lub 
pojedyncze druki wpinane w segre-
gator, pod warunkiem że będą za-
wierały wszystkie elementy wskaza-
ne w § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

Nie ma przeszkód, aby ewidencja 
pomyłek była prowadzona dla 
wszystkich kas rejestrujących sprze-
daż podatnika, z uwzględnieniem 
podziału na poszczególne kasy reje-
strujące (przez podanie numerów 
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ewidencyjnych kas), jeżeli zapewnia 
niezwłoczne ujęcie w niej korygo-
wanej pomyłki. 

WYJAŚNIENIE
Od 1 kwietnia br. nowe rozporządze-

nie w sprawie kas rejestrujących wpro-
wadza 2 rodzaje ewidencji korekt – ewi-
dencję zwrotów towarów i reklamacji 
oraz ewidencję oczywistych pomyłek, 
ale dopiero od 1 października br. bę-
dzie bezwzględny obowiązek prowa-
dzenia tych ewidencji.

Jak wynika z nowych regulacji, 
w przypadku wystąpienia oczywi-
stej pomyłki w ewidencjonowaniu 
sprzedaży przy użyciu kasy rejestru-
jącej podatnik dokonuje niezwłocz-
nie jej korekty przez ujęcie w od-
rębnej ewidencji (§ 3 ust. 5 i 6 
rozporządzenia Ministra Finansów 
z 14 marca 2013 r. w sprawie kas re-
jestrujących):
■ błędnie zaewidencjonowanej sprze-

daży (wartość sprzedaży brutto 
i wartość podatku należnego),

■ krótkiego opisu przyczyny i okolicz-
ności popełnienia pomyłki oraz dołą-
czenie oryginału paragonu fiskalne-
go dokumentującego sprzedaż, przy 
której nastąpiła oczywista pomyłka.
Ponadto podatnik ponownie ewi-

dencjonuje sprzedaż z zastosowaniem 
kasy rejestrującej, ale już w prawidło-
wej wysokości.

Przepisy rozporządzenia nie wska-
zują formy, w jakiej ma być prowadzo-
na ewidencja pomyłek. Wobec tego 
podstawę udokumentowania korekty 
nadal może stanowić dawny zeszyt 
korekt, kupiony gotowy bloczek lub 
pojedyncze druki wpinane w segrega-
tor – pod warunkiem że będą zawiera-
ły wszystkie elementy wskazane w § 3 
ust. 5 i 6 rozporządzenia.

Mimo że z przepisów nie wynika 
wprost taki obowiązek, jednak ewiden-
cja pomyłek powinna być prowadzona 
za okresy rozliczeniowe, za które podat-
nik składa deklaracje VAT. Ewidencja ta 
ma służyć prawidłowemu sporządzeniu 
deklaracji podatkowej. Zmniejsza ona 

łączną wartość transakcji sprzedaży wy-
nikającą z raportu fiskalnego okresowe-
go (miesięcznego) za okres rozliczenio-
wy (miesiąc lub kwartał), w którym 
nastąpiła oczywista pomyłka w ewiden-
cjonowaniu. Wobec tego podatnik, skła-
dający deklaracje za okresy miesięczne, 
powinien prowadzić ewidencję pomyłek 
za okresy miesięczne, natomiast podat-
nik, składający deklaracje za okresy 
kwartalne, powinien prowadzić tę ewi-
dencję za okresy miesięczne lub kwar-
talne. Z tego powodu, jeśli podatnik 
zdecyduje się prowadzić ewidencję 
pomyłek np. w formie pojedynczych 
druków wpinanych do segregatora, to 
wskazane jest, aby druki dotyczące 
danego okresu rozliczeniowego za-
wierały podsumowanie tego okresu. 
Suma transakcji zaewidencjonowa-
nych w tym samym okresie za pomocą 
kasy rejestrującej ulegnie pomniejsze-
niu o sumy wynikające z podsumowa-
nia ewidencji pomyłek. Ewidencja może 
być prowadzona również w formie elek-
tronicznej.

Przykład ewidencji pomyłek

EWIDENCJA OCZYWISTYCH POMYŁEK
ZA LIPIEC 2013 R.

…………………………………….…....................
(okres rozliczeniowy: miesiąc lub kwartał/rok)

Sprzedawca:  „Wszystko dla domu” Anna Lewandowska
 09-400 Płock, ul. Wiosenna 1
 NIP: 774-234-56-78

Punkt sprzedaży: 09-400 Płock, ul. Letnia 1
Numer ewidencyjny kasy rejestrującej: AA12345

Lp. Data pomyłki
Numer 

paragonu 
fiskalnego

Wartość błędnie 
zaewidencjonowanej sprzedaży Przyczyna/okoliczności pomyłki

(krótki opis)
wartość brutto kwota VAT

1 22.07.2013 123599 0,59 0,11 Błędne (zaniżone) wprowadzenie ceny płynu do my-
cia naczyń.

Podsumowanie: 0,59 0,11
 Monika Wiśniewska
 (kierownik sklepu)
 ......………………….…..……..…………….
 (podpis osoby prowadzącej ewidencję)

Aneta Szwęch
praktyk, autorka licznych publikacji z zakresu podatków i rachunkowości

PODSTAWA PRAWNA 
■ rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363). 
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Optymalizacja 
podatkowa 
a obejście prawa
Stan prawny na 18 lutego 2014 r.
KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK – specjalista ds. podatków

Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ob-
chodzenie przez przedsiębiorców przepisów pra-
wa podatkowego. Sytuację pogarsza fakt, że w pol-
skim ustawodawstwie nie ma klauzuli obejścia 
prawa podatkowego stanowiącej narzędzie orga-
nów podatkowych do walki z tzw. agresywną opty-
malizacją podatkową, czyli sposobem zawierania 
transakcji, który dąży do obniżenia wysokości zo-
bowiązania podatkowego.

Obejście prawa

Obejście prawa podatkowego polega na wykorzystywa-
niu przez przedsiębiorców jednej z czołowych zasad prawa 
cywilnego, tj. zasady swobody umów, która pozwala na 
manewrowanie obowiązkiem podatkowym i w efekcie niż-
sze opodatkowanie w stosunku do oczekiwanego przez 
prawodawcę. Obchodzenie prawa to czynności nieobjęte 
zakazem prawnym, ale przedsięwzięte w celu osiągnięcia 
skutku zakazanego przez prawo. Warto jednak pamiętać, 
że obejście prawa stanowią również czynności prawne, 
które zmierzają do skutku dozwolonego przez prawo, ale 
w sposób przez prawo nieprzewidziany, w sytuacji gdy ist-
nieją ograniczenia stawiane przez ustawodawcę dla osiąg-
nięcia określonego skutku.

Celem obchodzenia prawa podatkowego jest zazwyczaj 
„odwrócenie” skutków podatkowych czynności zmierzają-
cej do uzyskania korzyści podatkowej i „zastąpienie” skut-
ków podatkowych czynności dokonanej przez podatnika 
skutkami podatkowymi innych czynności, które faktycznie 
nie zostały przez niego dokonane.

Projekt

30 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Finansów opubli-
kowało dokument „Założenia projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw”. Pośród proponowanych 
zmian największe emocje wzbudza zamiar wprowa-
dzenia do polskiego prawa podatkowego ogólnej 
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Opublikowany właśnie dokument nie zawiera jesz-
cze propozycji brzmienia samej klauzuli, co ostatecz-
nie będzie przesądzało o skutkach jej wprowadzenia, 
skuteczności oraz o kwestii jej zgodności z Konstytu-
cją RP. Niemniej jednak już wkrótce można się spo-
dziewać projektu ustawy, gdyż według „Założeń pro-
jektu” klauzula miałaby wejść w życie już 1 lipca 
2014 r.

W oczekiwaniu na projekt ustawy warto zastanowić 
się, w jakim celu rząd postanowił ponownie spróbo-
wać wprowadzić klauzulę do polskiego systemu po-
datkowego oraz jak na podstawie przedstawionych 
założeń należy oceniać skutki jej pojawienia się w pol-
skim systemie podatkowym, czyli na co powinni być 
gotowi podatnicy.

Na czym polega klauzula 
obejścia prawa podatkowego

Klauzula obejścia prawa podatkowego jest zapisem 
prawnym (ustawowym), który uprawnia organy admini-
stracji podatkowej do kwestionowania prawa podatników 
do zawierania transakcji, które pozostają zgodne z dosłow-
nym brzmieniem przepisów, lecz są sformułowane w taki 
sposób, aby osiągnąć efekt inny od zamierzonego przez 
ustawodawcę.

W praktyce klauzula obejścia prawa jest narzędziem 
organów podatkowych do walki z agresywnym plano-
waniem podatkowym (agresywną optymalizacją podat-
kową), czyli sposobem zawierania transakcji, który 
dąży do obniżenia wysokości zobowiązania podat-
kowego.
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Brak zakazu 
optymalizacji podatkowej

W polskim prawie podatkowym brakuje regulacji, która 
nakładałaby na podatników obowiązek ponoszenia możli-
wie jak największych obciążeń podatkowych w danej sytu-
acji. Nie ma też przepisów nakazujących takie układanie 
biegu swoich spraw, aby maksymalizować wysokość zobo-
wiązań podatkowych. Tym samym nie istnieje w Polsce za-
kaz optymalizacji przez podatników swoich zobowiązań.

(...) Nie istnieje generalna zasada nakładająca na podat-
nika obowiązek działania dla powstania zobowiązania po-
datkowego w wysokości największej z możliwych... (wyrok 
WSA w Warszawie z 31 maja 2006 r., sygn. akt III SA/WA 
983/06, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2007, 
nr 2, poz. 28).

(…) Jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza po-
datnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do 
osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których 
każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór naj-
korzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być trak-
towany jako obejście prawa… (wyrok WSA w Warszawie 
z 30 marca 2004 r., sygn. akt III SA 2984/02, Legalis).

W obecnym stanie prawnym polskie przepisy nie zawie-
rają klauzuli obejścia prawa podatkowego. Organy podat-
kowe nie mają również prawa do powoływania się w spra-
wach podatkowych na regulacje cywilnoprawne dotyczące 
obejścia prawa, czyli na art. 58 k.c. Przepis ten stanowi, że 
czynność prawna sprzeczna z ustawą lub zasadami współ-
życia społecznego albo mająca na celu obejście ustawy jest 
nieważna. Jednak w orzecznictwie sądów administracyj-
nych, jak również w doktrynie prawa podatkowego przyję-
to, że zakres prawny art. 58 k.c. uniemożliwia jego stoso-
wanie na gruncie prawa podatkowego.

Brak ogólnej klauzuli „obejścia prawa” nie oznacza jed-
nak, że wolność w optymalizacji rozliczeń podatkowych 
jest niczym nieskrępowana. Dla zobrazowania zakresu do-
zwolonej optymalizacji podatkowej warto przywołać domi-
nujący w tym zakresie pogląd orzecznictwa, zgodnie z któ-
rym: z żadnej normy prawnej nie można wyprowadzić 
zasady nakładającej na podatnika obowiązek działania do 
powstania zobowiązania podatkowego w najwyższej możli-
wej wysokości.

W związku z tym przyjmuje się, że jeżeli obowiązujący 
porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru 
kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego 
celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wy-
miar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo 
rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.

Jakie będą skutki 
wprowadzenia klauzuli

Sama idea ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego 
jako sposobu na uszczelnienie systemu podatkowego, 
a także instrumentu zapewniającego uczciwą konkurencję 
między podatnikami, jest słuszna. Skuteczne wprowadze-

nie klauzuli może się przyczynić do przeciwdziałania nad-
użyciom, ukrywaniu dochodów w tzw. rajach podatko-
wych, a tym samym do realizacji zasady równości 
podatników na gruncie podatkowym. Natomiast dla prak-
tycznego funkcjonowania klauzuli oraz wpływu na otocze-
nie biznesowe istotne znaczenie będą miały szczegóły do-
tyczące jej ostatecznego brzmienia.

Dopóki nie poznamy propozycji brzmienia klauzuli, nie 
można stwierdzić, czy będzie ona źródłem rozbieżności in-
terpretacyjnych. Można jednak przewidywać, że takie roz-
bieżności się pojawią, ponieważ z samej swojej istoty klau-
zula musi mieć generalny (abstrakcyjny) charakter. 
Możliwe też, że ustawodawca przyjmie przykładowy 
(otwarty) katalog schematów optymalizacyjnych, które 
będą uznane za obejście prawa.

Możliwe 
problemy praktyczne

Ocena skutków funkcjonowania klauzuli będzie możliwa 
dopiero po przedstawieniu jej projektu, jednak już obecnie 
nietrudno dostrzec, że – przynajmniej na początku funk-
cjonowania – klauzula może doprowadzić do niepewności 
w zakresie bezpieczeństwa zawieranych przez podatników 
transakcji.

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów dokument 
nawiązuje otwarcie do poprzedniej próby wprowadzenia 
klauzuli – dawnego art. 24b Ordynacji podatkowej, który 
został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny jako nie-
zgodny z Konstytucją RP. Według wszelkiego prawdopodo-
bieństwa nowa klauzula zostanie poddana ocenie Trybu-
nału Konstytucyjnego, który w wyroku uchylającym 
ustanowioną poprzednio klauzulę obejścia prawa podatko-
wego zasugerował, że w stanie prawnym obowiązującym 
ówcześnie nie było normy prawnej, która zakazywałaby 
podatnikom obniżania wysokości zobowiązania podatko-
wego za pomocą legalnych środków. A zatem los nowej 
klauzuli jest trudny do przewidzenia.

Wątpliwa jest także konstytucyjność proponowanej 
sankcji w postaci dodatkowej kary w wysokości 30% 
stwierdzonego zobowiązania podatkowego w przypadku 
zastosowania klauzuli (obok obowiązku zapłaty podatku 
wraz z odsetkami i potencjalnej sankcji karnej skarbowej). 
Trybunał Konstytucyjny przy okazji kontroli tzw. sankcji 
VAT uznał, że tego rodzaju kumulatywna odpowiedzial-
ność podatkowa stanowi (w przypadku osób fizycznych) 
wyraz nadmiernego fiskalizmu, który jest nie do pogodze-
nia z normami Konstytucji RP.

Nasuwa się pytanie, czy z tego samego powodu nie 
dojdzie do uchylenia wspomnianej sankcji, która ma to-
warzyszyć klauzuli obejścia prawa podatkowego. Należy 
zauważyć, że możliwość obciążenia zidentyfikowanego 
nadużycia sankcją karną skarbową lub sankcją z ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary stanowi wystarczająco 
istotny impuls przeciwko nadużyciom, którego nie nale-
ży dalej rozszerzać. Czy wprowadzenie takiej sankcji 
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daje się pogodzić z konstytucyjną zasadą proporcjonal-
ności?

Skutkiem wprowadzenia klauzuli może być także utrud-
niony dostęp do opinii zabezpieczających. Instytucja opinii 
zabezpieczających, mających ograniczyć ryzyko przystą-
pienia podatnika do transakcji, które mogą następnie zo-
stać zakwestionowane, może się okazać niedostępna dla 
przedsiębiorców o małej skali działalności ze względu na 
proponowaną opłatę od złożenia wniosku (co najmniej 
25 000 zł).

Uchylanie się 
od opodatkowania

Uchylanie się od opodatkowania jest z prawnego 
punktu widzenia przestępstwem, z którym wiąże się od-
powiedzialność karna. Podatnik może się go dopuścić 
w różnych formach i przy użyciu różnych metod. Z regu-
ły jest to stosowanie przez podatnika znanych i aprobo-
wanych form prawnych operacji gospodarczych. Opera-
cji tych ani ich rezultatów podatnik nie ukrywa przed 
administracją podatkową. Przeciwnie, żąda najczęściej, 
aby to, co jawnie czyni, stało się podstawą ustalenia jego 
zobowiązań podatkowych, mimo że działanie to bywa 
postępowaniem z pogranicza dozwolonego i niedozwo-
lonego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Oszustwo podatkowe to nic innego jak co najmniej 
usiłowanie wprowadzenia w błąd organu podatkowe-
go lub płatnika.

W kontekście optymalizacji podatkowej pojawia się 
niejednokrotnie wiele emocji. Wynikają one przede 
wszystkim z błędnego utożsamiania tego pojęcia z róż-
nego rodzaju oszustwami podatkowymi. Niejednokrot-
nie można spotkać się z błędnym stwierdzeniem, że 
optymalizacja podatkowa czy oszczędności podatkowe 
to obudowane ładnie brzmiącymi słowami łamanie pra-
wa. Z tego względu istotne jest zrozumienie, gdzie leży 
granica, po przekroczeniu której kończy się optymaliza-
cja podatkowa, a zaczyna oszustwo podatkowe.

Z kolei nadużycie to, w myśl Kodeksu karnego, działa-
nie osoby, która będąc obowiązana na podstawie przepi-
su ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do 
zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalno-
ścią gospodarczą osoby fizycznej lub prawnej albo jed-
nostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
przez nadużycie udzielonych jej uprawnień lub niedo-
pełnienie ciążącego na niej obowiązku wyrządza znacz-
ną szkodę majątkową mocodawcy oraz działa w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej.

W zależności od wielkości podatku narażonego na 
uszczuplenie przestępstwo oszustwa podatkowego wy-
stępuje w formie podstawowej (art. 56 § 1 k.k.s) lub 
uprzywilejowanej (art. 56 § 2 k.k.s.) przy tzw. małej 
wartości podatku narażonego na uszczuplenie. Podat-

nik, który składając organowi podatkowemu, innemu 
uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub 
oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo 
nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie obję-
tych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczu-
plenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych 
albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom 
łącznie (art. 56 § 1 k.k.s.). Typ uprzywilejowany prze-
stępstwa oszustwa podatkowego zagrożony jest karą 
grzywny do 720 stawek dziennych. Przestępstwo oszu-
stwa podatkowego może popełnić wyłącznie podatnik, 
czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka orga-
nizacyjna niemającą osobowości prawnej, podlegająca 
na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatko-
wemu.

Aby wiedzieć, na czym polega oszustwo podatkowe, 
trzeba dobrze rozumieć pojęcie zobowiązania podatko-
wego. Otóż zgodnie z art. 5 Ordynacji podatkowej zobo-
wiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku 
podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na 
rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gmi-
ny podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu 
określonych w przepisach prawa podatkowego. Zobo-
wiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zda-
rzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie ta-
kiego zobowiązania, albo doręczenia decyzji organu 
podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania 
(art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej).

Oszustwo podatkowe

Oszustwa podatkowego nie należy jednak utożsamiać 
z optymalizacją podatkową, która stanowi legalne działa-
nie podatnika zorientowane na ponoszenie jak najmniej-
szych obciążeń podatkowych. Granicę takiego działania 
wyznacza Ordynacja podatkowa określająca skutki czyn-
ności pozornych i obejścia prawa.

Jak już wspomniano, zmniejszenie obciążeń podatko-
wych jest dopuszczalne pod warunkiem wykorzystywania 
do tego celu legalnych metod działania. Ukrywanie praw-
dziwych rozmiarów swojej działalności pod cudzym nazwi-
skiem lub nazwą w celu zmniejszenia obciążeń fiskalnych 
jest sprzeczne z prawem. Podatnicy, którzy działają w ten 
sposób, ponoszą odpowiedzialność nie tylko podatkową, 
ale także karną skarbową.

Rozpoczęcie nowej lub rozszerzenie dotychczasowej 
działalności gospodarczej i posługiwanie się podstawioną 
osobą (firmą), bez zgłaszania jej do opodatkowania we 
własnym imieniu, określa się mianem firmanctwa. Osoby 
dopuszczające się tego ponoszą odpowiedzialność 
z dwóch różnych podstaw prawnych: ustawy – Ordynacja 
podatkowa i Kodeksu karnego skarbowego. Ordynacja 
podatkowa reguluje odpowiedzialność firmanta za zale-
głości podatkowe powstałe w wyniku prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej pod cudzym nazwiskiem, nazwą 
lub firmą i odpowiedzialność firmującego za użyczenie 
nazwiska, nazwy czy firmy. Kodeks karny skarbowy 
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określa natomiast odpowiedzialność karną skarbową fir-
manta za posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą 
lub firmą innego podmiotu, a firmującego za pomoc 
w dokonaniu czynu karalnego, jakim jest według Kodek-
su karnego skarbowego firmanctwo.

Zjawisko 
oszustwa podatkowego

Oszustwo podatkowe jest to sytuacja, kiedy podatnik:
■ zafałszowuje wymiar zobowiązania podatkowego  przez 

dokonanie niezgodnego z podatkowo-prawnym stanem 
faktycznym wymiaru zobowiązania podatkowego albo

■ przedstawia organowi niezgodne ze stanem rzeczywi-
stym dane dotyczące przedmiotu lub podstawy opodat-
kowania, zgodnie z którymi organ wydaje niezgodną 
z podatkowo-prawnym stanem faktycznym decyzję wy-
miarową.
Istotą oszustwa jest świadome wprowadzenie organu 

podatkowego w błąd  przez niezgodne z rzeczywistością 
przedstawienie czy zatajenie okoliczności mających wpływ 
na wysokość podatku.

Podmiot dopuszczający się oszustwa podatkowego za-
chowuje się więc formalnie poprawnie, bierze udział w po-
stępowaniu, ale wprowadza w błąd organy skarbowe  przez 
podanie nieprawdziwych danych dotyczących przedmiotu 
lub podstawy opodatkowania. W drugim przypadku oszu-
stwa podatnik  przez niepodanie, wbrew obowiązkowi, 
tych danych organom skarbowym wyzyskuje  błąd orga-
nów co do okoliczności faktycznych mających wpływ na 
zobowiązanie podatkowe. A zachowanie podatnika pole-
gające na wprowadzeniu w błąd lub wyzyskaniu błędu or-
ganu dotyczyć musi istotnej dla powstawania i wymiaru 
zobowiązań podatkowych okoliczności sprawy.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdefiniowa-
ło oszustwo podatkowe jako praktyki,  przez które podat-
nik usiłuje uniknąć swoich obowiązków prawnych oszu-
kańczymi środkami. Oszustwo podatkowe to umyślne 
uchylanie się od opodatkowania, to przestępstwo popeł-
niane wobec prawa w celu uniknięcia opodatkowania lub 
zmniejszenia jego wysokości. Akcentuje się tu umyślne za-
chowanie przestępcze, polegające na podstępnym usiłowa-
niu albo uchylaniu się od uiszczenia całości albo części po-
datku. Dlatego należy odróżnić oszustwo podatkowe jako 
czyn umyślny od nieumyślnego błędu. Warto wiedzieć, że 
przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe, zo-
stały zaliczone przez państwa członkowskie Unii Europej-
skiej do katalogu przestępstw gospodarczych.

W polskim prawie karnym skarbowym pojęcie oszustwa 
przypisywane jest wielu typom deliktów, do których zali-
cza się uchylanie się od opodatkowania (art. 54 Kodeksu 
karnego skarbowego), podanie nieprawdy lub zatajenie 
prawdy w deklaracji lub w oświadczeniu (art. 56 Kodek-
su karnego skarbowego), wyłudzenie zwrotu podatku 
(art. 76 Kodeksu karnego skarbowego), a nawet uporczy-
we niewpłacanie podatku (art. 57 Kodeksu karnego skar-
bowego).

Nielegalne formy 
unikania podatków

Nielegalne formy unikania podatków mogą przybrać po-
stać:
1) zatajenia przedmiotu opodatkowania,
2) zatajenia rachunkowego,
3) fałszywego kwalifikowania,
4) zorganizowania niewypłacalności.

Ad 1. Zatajenie przedmiotu opodatkowania. Najbardziej 
popularną formą oszustwa podatkowego jest zatajenie 
przedmiotów podlegających opodatkowaniu. W związku 
z tym niektóre podatki charakteryzują się tzw. niską ela-
stycznością legalną, co oznacza, że podwyższenie stawek 
powoduje ograniczenie przedmiotu podlegającego opodat-
kowaniu i wpływów z podatku. Poza tym w przypadku 
zróżnicowania stawek dotyczących różnych towarów 
przedsiębiorcy mogą przerzucić się na wytwarzanie dóbr 
niżej opodatkowanych. Najbardziej jednak niekorzystne 
skutki, z ekonomicznego i fiskalnego punktu widzenia, wy-
wołuje całkowite wycofanie się z działalności podlegającej 
opodatkowaniu. Są to skrajne przypadki, które występują 
w sytuacji, gdy obciążenie podatkowe jest tak wysokie, że 
prowadzenie działalności przestaje być opłacalne, a nie ma 
możliwości innego legalnego ograniczenia ciężaru po-
datku.

Ad 2. Zatajenie rachunkowe. Polega na nierzetelnym 
prowadzeniu rachunkowości stanowiącej podstawę do we-
ryfikacji podatkowych w zakresie podatków wymierzanych 
na podstawie deklaracji podatkowych. Administracja skar-
bowa przeciwdziała tym zachowaniom poprzez porówny-
wanie danych rachunkowych dostawcy i odbiorcy towarów 
i usług. Zawyżanie kosztów ogólnych ograniczane jest 
przez stosowanie limitów kosztów. W przypadku podat-
ków obrotowych najbardziej typowe są sprzedaż bez ra-
chunku lub wystawianie rachunku bez sprzedaży. Mecha-
nizm ten umożliwia uzyskanie odliczeń podatkowych 
dzięki fałszywym operacjom przy użyciu fałszywych ra-
chunków.

Ad 3. Fałszywe kwalifikowanie. Są to oszustwa polegają-
ce na ukrywaniu rzeczywistej sytuacji za parawanem upo-
zorowanej sytuacji prawnej, np. występowanie w imieniu 
danego podmiotu innej osoby. Administracja skarbowa 
przeciwdziała takim sytuacjom poprzez mechanizm wyce-
ny wartości transakcji za pomocą cen rynkowych. Zdarzają 
się sytuacje, gdy administracja skarbowa nie jest w stanie 
ustalić, czy zatajenie ma charakter umyślny, czy nieumyśl-
ny. Dlatego w niektórych sytuacjach ustala się domniema-
nie prawne, np. niezłożenie deklaracji, niezgłoszenie towa-
rów do odprawy celnej itd.

Ad 4. Zorganizowanie niewypłacalności. W ostatnich la-
tach w Polsce nasiliły się dwie tradycyjne formy przestęp-
stwa podatkowego: prowadzenie działalności gospo-
darczej bez zgłoszenia obowiązku podatkowego oraz 
ukrywanie części obrotów i dochodów przez zalegalizowa-
nie podatników. Ogromne straty ponosi fiskus zwłaszcza 
wskutek braku zgłoszenia działalności gospodarczej, cze-
mu sprzyja niskie ryzyko wykrycia takiej działalności. 
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Coraz częściej spotyka się na rynku „firmy efe-
merydy” tworzone dla dokonania jednej lub 
kilku wysoce ryzykownych transakcji, po czym 
szybko są one likwidowane. Funkcjonują także 
całkowicie fikcyjne spółki działające na podsta-
wie fałszywych dokumentów.

Sposoby obniżenia 
obciążenia podatkowego

Coraz powszechniejsze są też działania po-
datników zmierzające do obniżenia obciążenia 
podatkowego, a mianowicie:
■ oszczędzanie podatkowe,
■ planowanie podatkowe,
■ unikanie opodatkowania,
■ uchylanie się od opodatkowania.

Planowanie podatkowe oznacza podejmowa-
nie działalności ukierunkowanej na maksymalne 
wykorzystanie zwolnień i ulg podatkowych prze-
widzianych w ustawodawstwie podatkowym, 
a także procedur mających na celu osiągnięcie 
stanów aprobowanych przez organy podatkowe.

Przez pojęcie unikania opodatkowania (ang. 
tax avoidance) w szerszym znaczeniu należy 
rozumieć każdą próbę podjętą za pomocą le-
galnych środków w celu uniknięcia albo zmniej-
szenia zobowiązania podatkowego, które po-
wstałoby bez zastosowania tego działania, 
z wykorzystaniem jakiegoś uregulowania albo 
jego braku. Unikanie opodatkowania w węż-
szym znaczeniu rozumiane jest jako niedopusz-
czalne obniżanie obciążenia podatkowego, 
w odróżnieniu od optymalizacji podatkowej, 
a więc stosowania wszelkich czynności praw-
nych, które zmierzają do legalnego obniżenia 
zobowiązania podatkowego.

Najkrócej uchylanie się od opodatkowania 
można ująć jako działanie ukierunkowane na 
zmniejszenie obciążeń podatkowych lub nie-
uiszczanie w ogóle podatku z wykorzystaniem 
w tym celu instrumentów zabronionych przez 
prawo, natomiast unikanie opodatkowania 
– jako działanie ukierunkowane na obniżenie 
obciążeń podatkowych lub nieuiszczenie po-
datku w ogóle, przy czym dokonuje się tego 
„w granicach obowiązującego prawa”. Tak więc 
dla uchylania się od opodatkowania i unikania 
opodatkowania wspólny jest cel, chociaż inne 
są prowadzące do jego osiągnięcia metody.

Unikanie opodatkowania zakłada korzysta-
nie z możliwości zmniejszenia obciążeń podat-
kowych przewidzianych przez ustawodawcę. 
Należy przy tym zakładać, że brak obciążenia 
podatkowego w danym wypadku oznacza de-
cyzję prawodawcy o pozostawieniu danego sta-
nu czy danej czynności wolnymi od opodatko-

wania. Decyzja ta oznacza zarówno objęcie 
pewnego stanu faktycznego obowiązkiem po-
datkowym, jak i pozostawienie innego stanu 
poza zakresem tego obowiązku.

Wśród większych przedsiębiorców najbar-
dziej popularne jest unikanie opodatkowania 
polegające na wykorzystywaniu legalnych me-
tod minimalizacji obciążenia podatkowego 
(uchylanie się od opodatkowania jest trudne 
przy przedsięwzięciach na większą skalę, co 
więcej – ze względu na ryzyko odpowiedzialno-
ści karnoskarbowej osoby zarządzające takimi 
spółkami, zazwyczaj w miarę zasobnymi, nie są 
skłonne do podejmowania działań niezgodnych 
z prawem). Z punktu widzenia podatnika dzia-
łaniem racjonalnym jest zachowanie, które pro-
wadzi do minimalizacji obciążenia podatkowe-
go. Podatek jest w pewnym sensie parametrem 
wyboru dla spółki, jeśli jego konstrukcja będzie 
składać się nie tylko z nominalnej stopy opo-
datkowania, ale również z systemu ulg i zwol-
nień z nim związanych.

Zjawisko unikania opodatkowania polega z re-
guły na stosowaniu przez podatnika znanych 
i aprobowanych form prawnych operacji gospo-
darczych. Operacji tych ani ich rezultatów podat-
nik nie ukrywa przed administracją podatkową. 
Żąda, aby to, co jawnie czyni, stało się podstawą 
ustalenia jego zobowiązań podatkowych, mimo 
że działanie to bywa postępowaniem z pograni-
cza dozwolonego i niedozwolonego.

Jak wynika z bogatego orzecznictwa sądów 
administracyjnych: (...) wybór drogi najłagod-
niej opodatkowanej jest wolnym wyborem każde-
go podatnika i nie może podlegać kontroli orga-
nów podatkowych... (wyrok NSA z 10 lipca 
1996 r., sygn. akt SA/KA 1244/95, Mon. 
Pod. 1997, nr 8, s. 239).

(...) Nie istnieje generalna zasada nakładająca 
na podatnika obowiązek działania dla powsta-
nia zobowiązania podatkowego w wysokości naj-
większej z możliwych, a przeciwnie, istotą dzia-
łalności gospodarczej jest maksymalizacja 
zysku... (wyrok WSA w Warszawie z 30 maja 
2005 r., sygn. akt III SA/WA 1/05, POP 2006, 
nr 4, poz. 61).

Nie oznacza to jednak, że wolno wszystko. 
Przede wszystkim należy pamiętać o art. 199a 
Ordynacji podatkowej, który umożliwia orga-
nowi podatkowemu interpretowanie czynności 
prawnych z uwzględnieniem nie tylko ich zade-
klarowanej treści, lecz także zamiaru stron 
i celu czynności. Sankcjonuje także tzw. pozor-
ność (gdy pod pozorem jednej czynności praw-
nej dokonano innej), a wreszcie – w razie wąt-
pliwości – uprawnia organ do wystąpienia do 
sądu cywilnego z powództwem o ustalenie sto-
sunku prawnego.
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WESZŁY W ŻYCIE
6 lutego 2014 r.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Rozporządzenie Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z 10 stycznia 2014 r. 
w sprawie dotacji na badania 
archeologiczne

Rozporządzenie określa warunki i tryb 
udzielania oraz rozliczania dotacji na:
■ badania archeologiczne prowadzone 

ze względu na planowane albo reali-
zowane:
–  roboty budowlane przy zabytku nie-

ruchomym wpisanym do rejestru za-
bytków lub objętym ochroną kon-
serwatorską na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego lub znajdującym 
się w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków,

–  roboty ziemne lub zmianę charakte-
ru dotychczasowej działalności na 
terenie, na którym znajdują się za-
bytki archeologiczne, co może do-
prowadzić do przekształcenia lub 
zniszczenia zabytku,

■ wykonanie dokumentacji badań ar-
cheologicznych.
W nowym rozporządzeniu ustalono, 

że warunkiem udzielenia dotacji jest do-
konanie wyboru wykonawcy badań z za-
chowaniem zasady równego traktowa-
nia, uczciwej konkurencji i przejrzystości, 
co stanowi odniesienie do zasady racjo-
nalnego dysponowania środkami pu-
blicznymi. W związku z powyższym 
ustalono, że wybór wykonawcy badań 
archeologicznych dokumentuje się pro-
tokołem, który powinien zawierać:
■ imię, nazwisko i adres lub nazwę, 

oznaczenie siedziby i adres wniosko-
dawcy,

■ określenie trybu wyboru wykonawcy 
badań,

■ listę podmiotów, które złożyły oferty 
na prowadzenie badań,

■ zestawienie ofert,
■ kryteria wyboru oferty najkorzystniej-

szej.
Wniosek o udzielenie dotacji można 

składać za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Powinien on zawierać:
■ imię, nazwisko i adres lub nazwę, 

oznaczenie siedziby i adres wniosko-
dawcy,

■ wskazanie miejsca badań archeolo-
gicznych, ich zakresu i rodzaju;

■ wskazanie robót budowlanych, robót 
ziemnych lub zmiany charakteru do-
tychczasowej działalności, ich zakresu 
i rodzaju,

■ wskazanie powierzchni, na której są 
albo będą realizowane działania,

■ wskazanie kosztów planowanych ba-
dań archeologicznych i ich dokumen-
tacji,

■ wskazanie kosztów planowanych albo 
realizowanych działań,

■ określenie wysokości dotacji, o którą 
ubiega się wnioskodawca, oraz sposo-
bu jej płatności,

■ harmonogram badań oraz planowa-
nych albo realizowanych działań.
Do wniosku należy dołączyć decyzję 

wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w sprawie ustalenia zakresu i rodzaju 
niezbędnych badań, pozwolenie woje-
wódzkiego konserwatora na prowadze-
nie badań i na planowane albo realizo-
wane działania, jeżeli wymagają one 
uzyskania takiego pozwolenia, pozwo-
lenie innych organów na planowane 
albo realizowane działania, w przypad-
ku gdy jest ono wymagane na podsta-
wie odrębnych przepisów, kosztorys 
planowanych badań i ich dokumentacji 
oraz protokół. W przypadku wniosku 
o udzielenie dotacji zawierającego braki 
formalne minister wzywa wnioskodaw-
cę do ich usunięcia w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania. Wniosek 
o udzielenie dotacji jest rozpatrywany 
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. 
Następnym etapem po ustaleniu dofi-
nansowania jest podpisanie umowy 
o dofinansowanie. Umowa taka powin-
na zawierać określenie miejsca badań 
archeologicznych, ich zakresu i rodzaju, 
planowanych albo realizowanych dzia-
łań, ich zakresu i rodzaju, kosztów prac, 
wysokości udzielonej dotacji, sposobu 
płatności dotacji, harmonogramu płat-
ności, trybu kontroli wykonania umo-
wy, sposobu rozliczenia dotacji, sposo-
bu zwrotu dotacji albo jej części.

Dotacja może być przekazywana 
w częściach zgodnie z harmonogramem 
płatności, na rachunek bankowy wnio-
skodawcy. Warunkiem rozliczenia dota-
cji jest przekazanie przez wnioskodawcę 
ministrowi, w terminie 60 dni od dnia 
zakończenia realizacji działań, następu-
jących dokumentów:
■ protokołu odbioru badań sporządzo-

nego przez wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków,

■ potwierdzenia dopuszczenia do użytko-
wania obiektu budowlanego, w przy-
padku gdy badania archeologiczne pro-
wadzono ze względu na roboty 
budowlane,

■ potwierdzenia wykonania robót ziem-
nych lub zmiany charakteru dotych-
czasowej działalności,

■ kopii rachunków lub faktur za bada-
nia archeologiczne i ich dokumenta-
cję, potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem,

■ kosztorysu powykonawczego badań 
archeologicznych i ich dokumentacji,

■ kosztorysu powykonawczego plano-
wanych albo realizowanych działań.

Dz.U. z 2014 r. poz. 110

14 lutego 2014 r.
PRAWO DROGOWE
Rozporządzenie Ministrów 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych z 3 paź-
dziernika 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych

Zmiany mają charakter porządkowy 
i dotyczą coraz częściej spotykanych 
w miastach stref płatnego parkowania, 
które od 14 lutego 2014 r. są oznaczane 
w nowy sposób. Ustalono, że znak D-44 
„strefa płatnego parkowania” oznacza 
wjazd do strefy, w której za postój pojaz-
du samochodowego jest pobierana opła-
ta. Znak D-45 „koniec strefy płatnego 
parkowania” oznacza wyjazd ze strefy 
płatnego parkowania. Odpowiednio 
w załączniku do rozporządzenia w części 
„ZNAKI DROGOWE PIONOWE” w gru-
pie „Znaki informacyjne” pkt 59 i 60 
otrzymują brzmienie:
„59)  D-44 „strefa płatnego parkowa-

nia”,
60)  D-45 „koniec strefy płatnego parko-

wania”,”.
Nowe znaki stosowane w organizacji 

ruchu na drogach przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia uznaje się za 
równoważne odpowiednio znakom D-44 
„strefa płatnego parkowania” i D-45 „ko-
niec strefy płatnego parkowania”.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1325

Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 18 LUTEGO 2014 R.

WYBRANE ZWOLNIENIA OD PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2014 R. 
Rodzaj świadczeń Limit

Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, lote-
riach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, urządzanych i prowadzonych 
przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego

jednorazowa wartość wygranych nie prze-
kracza 2280 zł

Zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należą-
cym do tej organizacji

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 638 zł

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związa-
ne z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

do wysokości nieprzekraczającej miesięcz-
nie kwoty 2280 zł

Przychody z zamiany rzeczy lub praw jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają 
kwoty 2280 zł

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakła-
dem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od 
związków zawodowych

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł

Stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwa-
le organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów 
przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicz-
nej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) 
dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 3800 zł

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której 
mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzy-
manych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świad-
czeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi)

łącznie do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 380 zł

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki 
masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dzienni-
karstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (zwolnienie od podatku nagród 
związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowa-
dzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności)

jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych 
lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł

Wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą. Zwol-
nienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczenio-
dawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

jednorazowa wartość świadczeń nie przekra-
cza kwoty 200 zł

Równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura 
Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej

do wysokości nieprzekraczającej kwoty 
2280 zł

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży niefinansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 760 zł

Wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczel-
nię na studenckie praktyki zawodowe

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł

Świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracow-
ników oraz zmarłych emerytów lub rencistów

do wysokości nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł

Alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, 
które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę 
socjalną

bez limitu

na rzecz innych osób niż wymienione powyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu 
lub ugody sądowej

do wysokości nieprzekraczającej miesięcz-
nie 700 zł

Podstawa prawna: 
■  ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

PODATEK OD ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI
Od dochodu z odpłatnego zbycia:
– nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 
użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni miesz-
kaniowej,
– prawa wieczystego użytkowania gruntów,
jeżeli zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zo-
stało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-

go, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, podatek dochodowy 
wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
Za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane koszty 
nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udo-
kumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątko-
wych, poczynione w czasie ich posiadania.
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości 
lub praw, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny 
sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość 
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rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę 
zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej war-
tość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od 
spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych 
przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nie-
ruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczy-
nowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele 
mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 
majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż 
w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło 
odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego 
prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. 
Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wyso-
kości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
UWAGA!
Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw mająt-
kowych, o których mowa powyżej, nabytych lub wybudowanych (oddanych 
do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 
2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
Nowe przepisy dotyczące zwolnienia od podatku od odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych mają zastosowanie jedynie w przy-
padku zbycia nieruchomości i praw nabytych od początku roku 2009 r.

Podstawa prawna: 
■  ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Skale podatkowe

Kwoty nadwyżki 
w zł Podatek wynosi

ponad do

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
20 556 822 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%

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 spadkobiercy.
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 powsta-
nia obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedzi-
czenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz
– udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem daro-
wizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku 
nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających 

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 spółdzielczą kasę oszczędnościowo-
-kredytową lub przekazem pocztowym.
Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw mająt-
kowych po upływie terminów, o których mowa powyżej, zwolnienie stosu-
je się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi 
urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w któ-
rym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejsze-
go 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 ostatnie 
nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio naby-
tych, 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.).

WYMIAR URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym po-
rodzie,
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jed-
nym porodzie.
Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed 
przewidywaną datą porodu, przy czym po porodzie przysługuje urlop niewy-
korzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego wymiaru.
Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskie-
go, pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. W takim 
przypadku, na wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, praco-
dawca ma obowiązek udzielić mu niewykorzystanej części urlopu.
Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko 
przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadają-
cej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki 
szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku urlop macierzyński 
pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta 
pracownik – ojciec wychowujący dziecko.
Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w tych okolicznościach nie może 
przekroczyć podstawowego wymiaru urlopu.
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Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma 
prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1)  do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 

porodzie,
2)  do 8 tygodni – w przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci przy 

jednym porodzie.
Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch 
częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze 
tygodnia lub jego wielokrotności.
Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek 
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczę-
ciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika.
Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu 
w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.
Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie.
Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech 
częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadają-
cych bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.
Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice 
dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 
26 tygodni.
Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcow-
skiego, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
– do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
– do upływu 12. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziec-
ko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez 
nie 10. roku życia.
Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposo-
bienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina za-
stępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej 
z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego w wymiarze:
20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej 
dzieci
– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przy-
padku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, przyjął dziecko w wieku do 
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia, ma prawo do 9 ty-
godni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze:
1)  do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2)  do 8 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwóch lub 

więcej dzieci,
3)  do 3 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 2 Kodeksu 

pracy.
Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygo-
dni odpowiednio według zasad określonych w art. 1821a Kodeksu pracy.
UWAGA!
Zachęcamy do zapoznania się z przypadkami szczególnymi określonymi 
w przepisach artykułów 28–32 ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (…).
Podstawa prawna: 
■  ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 

poz. 94 z późn. zm.).

ŚWIADCZENIE URLOPOWE
Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników nie jest zobowiąza-
ny do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych*.
W takiej sytuacji wypłaca on pracownikom świadczenie urlopowe. Może jed-
nak tego uniknąć, przekazując pracownikom informację o niewypłacaniu 
świadczenia do końca stycznia danego roku, w sposób przyjęty u pracodawcy.
Świadczenie urlopowe przysługuje pracownikowi raz w roku, jeśli korzy-
sta on w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymia-
rze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wysokość świadczenia urlopowego ustala pracodawca, z tym że nie 
może być ono wyższe niż wysokość odpisu podstawowego na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych w danym roku.
W związku z powyższym maksymalne kwoty świadczenia urlopowego 
w 2014 r. wynoszą:

Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy

na pełny etat 1093,93 zł
na 3/4 etatu 820,45 zł
na 1/2 etatu 546,97 zł
na 1/4 etatu 273,48 zł

Dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach 
lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów 
o emeryturach pomostowych

na pełny etat 1458,57 zł
na 3/4 etatu 1093,93 zł
na 1/2 etatu 729,29 zł
na 1/4 etatu 364,64 zł

Dla pracownika młodocianego

w pierwszym roku nauki 145,86 zł

w drugim roku nauki 175,03 zł

w trzecim roku nauki 204,20 zł

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim 
dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

* Nie dotyczy to pracodawców prowadzących działalność w formie jedno-
stek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, którzy two-
rzą fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Podstawa prawna:
■  ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjal-

nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), 
■  obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętne-

go wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. 
i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. nr 15, poz. 156).

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZEDSIĘBIORCÓW 
(TAKŻE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ)
Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Pre-
zesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłata-
mi z zysku.

Okres obowiązywania
Podstawa wymiaru 
składki zdrowotnej

Składka zdrowotna 
9%

1.01.–31.12.2014 r. 3004,48 zł 270,40 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się poda-
tek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podstawa prawna: 
■  ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Egzekucja administracyjna a koszty 
• Zawiniony niedobór 
• Podstawa opodatkowania

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
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Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

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

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

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

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

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

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

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

INDEKS 331783

NR 7 (821)

18–24 lutego 2014 r. 

cena 16,90 zł

(w tym 5% VAT)

pgp@infor.pl

www.pgp.infor.pl

Jak zaewidencjonować zakup kasy fiskalnej | str. 8

Jakie warunki musi spełniać ewidencja pomyłek | str. 14

Kiedy podatnik zapłaci karę grzywny | str. 16

www.inforfk.pl

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

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

Komplet 4 specjalistycznych biuletynów
w wersji PDF 

 
Ponad 20 fachowych 
e-poradników w roku

Platforma to więcej niż serwis, to także: 

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

Serwis tematyczny 

VAT2014  
na INFORFK!

www.inforfk.pl/vat2014

205x295_cmyk.indd   1 2014-01-29   10:48:54



AktuAlności
To nowoczesne narzędzie, które 
błyskawicznie wyszuka potrzebne 
informacje o prawie

terminArz
Przypomina o ważnych terminach 
(zawodowych i prywatnych)

Aktywne formulArze
Z zakresu prawa podatkowego,
rachunkowości, prawa gospodarczego, 
prawa pracy i ubezpieczeń

kAlkulAtory
33 intuicyjne w obsłudze kalkulatory
pozwalające łatwo wyliczyć pożądaną
wartość

wskAźniki i stAwki
220 na bieżąco aktualizowanych 
wskaźników i stawek

wyszukiwArkA
Szybki dostęp do wyszukiwarki

INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie wyszuka potrzebne informacje o prawie,  
podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych terminach i spotkaniach. 

Na bieżąco poinformuje o zmianach w prawie oraz dostarczy kalkulatory niezbędne w pracy.

INFORorganizer 
NIczegO NIe pRzegapIsz!

Pobierz bezpłatnie
www.infororganizer.pl

Infororganizer
niczego nie przegapisz!

nowoczesne narzędzie księgowych

inFororganizer to nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie wyszuka potrzebne 
informacje o prawie, podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych terminach 
i spotkaniach. Na bieżąco poinformuje o zmianach w prawie oraz dostarczy kalkulatory 
niezbędne w pracy.

Można go również wykorzystać prywatnie – nie zrobi kawy, ale przypomni  
o urodzinach cioci .

To wszystko zawsze pod ręką, na pulpicie Twojego komputera.  
Tylko z INFORorganizerem oszczędzisz swój czas.

Pobierz bezpłatnie
www.infororganizer.pl

Terminarz

aktualności

Wyszukiwarka

Wskaźniki i stawki

aktywne formularze

Kalkulatory
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