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Jak wykazać związek kosztu z przychodem

Koszty 2015 – w praktyce
1. Jak wykazać związek 
kosztu z przychodem

Kosztami uzyskania przychodu przedsiębiorców są 
wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, 
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych czy art. 16 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Aby wydatek 
mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien 
spełniać łącznie następujące warunki: 
■	 pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przy-

chodem i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, 

■	 nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za 
koszty uzyskania przychodów,  

■	 być właściwie udokumentowany. 
Każdy przypadek ponoszonego wydatku należy oceniać 

indywidualnie pod kątem zaliczenia do kosztów uzyska-
nia przychodów. Obowiązek jednoznacznego wykazania 
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesio-
nym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności, 
zachowaniem albo zabezpieczeniem tego źródła przycho-
du każdorazowo spoczywa na podatniku.

Ustawodawca, definiując koszt uzyskania przychodu, 
nie powiązał go z koniecznością faktycznego uzyskania 
przychodu. Oznacza to, że koszt podatkowy, w momen-
cie jego ponoszenia powinien obiektywnie przyczynić 
się do powstawania przychodów. Jednak fakt, że przy-
chód nie wystąpi, nie oznacza, że koszt należy wyłą-
czyć z kosztów podatkowych: Ustawodawca posługując 
się zwrotem „wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia 
przychodu”, nie posługuje się sformułowaniem „skutek”. 
Takie sformułowanie ma istotne znaczenie przy rozpatry-
waniu pojęcia kosztów, albowiem czym innym jest „cel” 
działania, a czym innym „skutek” będący następstwem 
podjętych działań. Przez sformułowanie „w celu” nale-
ży zatem rozumieć dążenie do osiąg nięcia jakiegoś stanu 
rzeczy (przychodu) a dążenie podatnika ma przymiot „ce-
lowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związ-
kach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że 
poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo 
(przychód). Z tych też powodów brak „skutku”, tj. przy-
chodu nie dyskwalifikuje wydatku jako kosztu poniesione-
go w celu osiągnięcia przychodu (wyrok NSA z 1 czerwca 
2000 r., sygn. akt SA/Rz 1596/97).

Oceny, czy koszt jest celowy, dokonujemy w momen-
cie ponoszenia kosztu, a nie w czasie, gdy przychód wy-
stąpił czy powinien wystąpić. Pod uwagę należy więc 
brać warunki gospodarcze istniejące wtedy, gdy po-
datnik podejmował decyzję o poniesieniu kosztu: Mo-
mentem decydującym o możliwości zaliczenia danego 

wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest moment 
dokonania wydatku, a nie moment osiągnięcia przycho-
du. Organ podatkowy ocenia celowość poniesionych kosz-
tów w innych warunkach, aniżeli ponoszący te koszty po-
datnik. Czyni to ex post na podstawie ksiąg podatkowych, 
które rejestrują zdarzenia gospodarcze i operacje finanso-
we. Na podstawie zapisów tych ksiąg ustala, czy poniesio-
ne przez podatnika koszty rzeczywiście przyczyniły się do 
osiągnięcia przychodu. Nieuzyskanie przychodów z pla-
nowanego źródła nie oznacza jeszcze, iż wszystkie wydat-
ki z tym związane nie mogą być wliczone do kosztów dzia-
łalności (wyrok NSA z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt III 
SA 7803/98).

Zmiany na 2015 r.
Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono kilka istotnych 

zmian w katalogu przepisów dotyczących ustalania 
kosztów uzyskania przychodu.

Przychód i koszty z tytułu  
nieodpłatnych świadczeń dłużnika

W przypadku gdy podatnik przez wykonanie świad-
czenia niepieniężnego reguluje w całości lub w częś-
ci zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki 
(kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokość 
zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego 
świadczenia. Jeżeli wartość rynkowa takiego świadcze-
nia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowią-
zania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten 
określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia 
niepieniężnego.

Wprowadzenie tego przepisu oznacza, że od 1 stycznia 
2015 r. w przypadku uregulowania w formie niepieniężnej 
zobowiązania z tytułu np.:
■	 pożyczki,
■	 kredytu,
■	 dywidendy (chodzi o dywidendę rzeczową),
■	 umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów lub 

akcji
– przychodem dłużnika będzie wysokość zobowiązania 
uregulowanego przez niego w następstwie takiego świad-
czenia.

Jeśli jednak wartość rynkowa przekazywanego świad-
czenia niepieniężnego okaże się wyższa, to przychód bę-
dzie określany w tej wyższej wysokości. Organ podatko-
wy ma możliwość określenia przychodu z takich transakcji 
w drodze oszacowania.

Podstawą do określenia kosztów podatkowych wierzy-
ciela, otrzymującego świadczenie niepieniężne (z tytułu 
późniejszego zbycia przedmiotu świadczenia), jest war-
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tość należności uregulowanej w naturze przez dłużnika. 
Koszt ten będzie podlegać zmniejszeniu o dokonane odpisy 
amortyzacyjne.

Przyczyną wprowadzenia regulacji dotyczących ustala-
nia wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze 
jest niejednolita linia orzecznicza sądów administracyj-
nych w sprawach dotyczących m.in. skutków podatko-
wych występujących po stronie dłużnika w związku z re-
gulowaniem w formie rzeczowej zobowiązań. Najlepszym 
przykładem jest regulowanie przez spółkę zobowiązań 
wobec wspólnika z tytułu należnej dywidendy. Część wy-
roków sądów administracyjnych przyjmuje, że wypłata 
dywidendy w formie niepieniężnej pozostaje bez wpły-
wu na sytuację podatkową po stronie spółki wypłacającej 
takie świadczenie. Oznacza to, że zarówno w przypad-
ku dywidendy wypłacanej w formie pieniężnej, jak i nie-
pieniężnej, po stronie spółki wypłacającej nie powstanie 
przychód. Tak uznał m.in. WSA w Poznaniu w wyroku 
z 7 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 98/11): Nie moż-
na podzielić w ocenie Sądu stanowiska organu, że powsta-
nie obowiązku podatkowego z dywidendy po stronie spółki 
wypłacającej uzależnione będzie od formy wypłaconej dy-
widendy (…) podkreślić należy, że przedmiotem opodatko-
wania w podatku dochodowym jest dochód, czyli określone 
przysporzenie. Dywidenda ze swej istoty generuje dochód po 
stronie wspólnika, ponieważ to wspólnik uzyskuje poprzez 
wypłatę dywidendy określone przysporzenie i prawo wprost 
reguluje kwestię opodatkowania dochodu z dywidendy po 
stronie wspólnika. Sąd nie dopatruje się podstaw do przy-
jęcia (…), że poprzez wypłatę dywidendy w formie niepie-
niężnej (rzeczy ruchomych bądź nieruchomości) spółka 
uzyska dochód z odpłatnego zbycia rzeczy. Ustawodawca co 
prawda przyjął na gruncie podatku dochodowego od osób 
prawnych otwarty katalog źródeł przychodów, stanowiąc 
w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., że przychodami, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartości wymie-
nione w punktach 1–10, nie oznacza to jednak, że tym kata-
logiem objęto również wypłatę dywidendy w postaci nieru-
chomości bądź rzeczy ruchomych.

Podobne stanowisko znajdziemy w wyrokach: NSA z 8  lu-
tego 2012 r. (sygn. akt II FSK 1384/10)), NSA z 14 mar-
ca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1673/10) czy NSA z 12 czerw-
ca 2012 r. (sygn. akt II FSK 1260/11). Akceptacja tej linii 
orzeczniczej sądów administracyjnych skutkuje brakiem 
opodatkowania uzyskanego przez spółkę wypłacającą dy-
widendę rzeczową dochodu z tytułu przyrostu wartości ma-
jątku zbywanego innemu podmiotowi (tzw. ciche rezerwy) 
i bez uzasadnionej ekonomicznie i prawnie przyczyny róż-
nicuje skutki podatkowe, jakie u podatników podatku do-
chodowego związane są z odpłatnym zbyciem posiadanych 
składników majątkowych. Wprowadzone przepisy zmienia-
ją ten stan rzeczy i oznaczają opodatkowanie tych przycho-
dów. Są one wynikiem, potwierdzonej również w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych, koncepcji zrównania 
wypłaty dywidendy rzeczowej, wypłaty wynagrodzenia 
z tytułu umorzenia udziałów (akcji) oraz innych zdarzeń 
opartych na cywilistycznej koncepcji datio in solutum z od-
płatnym zbyciem rzeczy lub praw majątkowych.

Przykładowo w wyroku WSA w Olsztynie z 28 paź-
dziernika 2009 r. (sygn. akt I SA/Ol 609/09) sąd uznał: 
Rację należy przy tym przyznać organowi, iż przeniesienie 
własnoś ci udziałów winno być traktowane podatkowo jak ich 
zbycie. Skarżąca uzyska więc przychód z odpłatnego zbycia 
praw majątkowych (art. 14 u.p.d.o.p.).

W związku z powyższym wprowadzono przepisy:
■	 precyzujące wysokość oraz moment powstania przycho-

dów i kosztów po stronie podatnika wykonującego – ty-
tułem spłaty ciążącego na nim zobowiązania – świad-
czenie niepieniężne (rzeczowe) na rzecz kontrahenta, 
jak również

■	 określające zasady ustalania wartości otrzymanych 
przez drugą stronę transakcji składników majątku, jaką 
podmiot ten uwzględnić może w swoich kosztach uzy-
skania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia 
przedmiotu świadczenia.
Pozwoli to na wyeliminowanie nie tylko problemu, który 

powstał w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczo-
wej, ale także innych wątpliwości związanych z opodatko-
waniem wypłacanych w formie rzeczowej wynagrodzeń za 
umorzone udziały, certyfikatów inwestycyjnych oraz jedno-
stek uczestnictwa wydawanych w zamian za udziały (akcje). 
Na marginesie wskazać należy, iż analogiczne rozwiązania 
dotyczące opodatkowania świadczeń niepieniężnych prze-
kazywanych przez spółki na rzecz wspólników zawarte są 
w ustawodawstwach innych państw, m.in. w amerykańskich 
przepisach podatkowych (§ 311 Internal Revenue Code).

Zmiany w cienkiej kapitalizacji
W ustawie o podatku dochodowym od osób praw-

nych doszło do zmiany przepisów dotyczących tzw. nie-
dostatecznej kapitalizacji. Doświadczenia administra-
cji podatkowej oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów 
administracyjnych wskazały, że przepisy te wymagają 
doprecyzowania i uzupełnienia co do zakresu podmio-
tów powiązanych, od których udzielane podatnikowi po-
życzki podlegają tej regulacji. Stąd od 1 stycznia 2015 r. 
przepisami tymi objęte zostały nie tylko podmioty powią-
zane ze sobą w sposób bezpośredni, lecz również powią-
zane w sposób pośredni, tj. podmioty posiadające w ka-
pitale podatnika oraz w kapitale podmiotu udzielającego 
podatnikowi pożyczki udział pośredni wynoszący mini-
mum 25% udziałów (akcji). Jednocześnie do wyliczenia 
wysokości „udziału pośredniego” zastosowanie znajdą za-
sady ustalania udziału pośredniego stosowane na potrze-
by przepisów o cenach transferowych. W wyniku zmian 
przesądzono, że pojęcie „zadłużenie” nie jest ograniczo-
ne tylko do zadłużenia podatnika z tytułu pożyczek (na 
rozbieżności w tym zakresie wskazywał m.in. wyrok 
WSA w Warszawie z 3 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/ 
/Wa 2365/10). Nowe przepisy obejmują również zmia-
nę współczynnika zadłużenia do kapitału zakładowego 
(3:1) na współczynnik zadłużenia do kapitałów własnych 
podatnika (1:1). Skutki niekorzystnego dla podatników 
zmniejszenia współczynnika w określonych przypad-
kach może zniwelować wartość posiadanych kapitałów 
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własnych tj. również kapitału zapasowego czy rezerwo-
wego. Wartość kapitału własnego określa się na ostatni 
dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek 
od pożyczek bez uwzględnienia kapitałów z aktualiza-
cji wyceny oraz części kapitału własnego pochodzącego 
z otrzymanych pożyczek podporządkowanych. Wartość 
tę pomniejsza się o wartość kapitału zakładowego spół-
ki lub funduszu udziałowego w spółdzielni, jaka nie zo-
stała na ten kapitał lub fundusz faktycznie przekazana 
lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu poży-
czek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek, przysługu-
jącymi wspólnikom wobec tej spółki lub członkom wobec 
tej spółdzielni, a także wartościami niematerialnymi lub 
prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amorty-
zacyjnych.

Dotychczasowe rozwiązania uzależniały możliwość za-
liczania do podatkowych kosztów odsetek od pożyczek 
udzielonych podatnikom od stopnia, w jakim zadłużenie 
tych podatników przekracza trzykrotną wartość kapita-
łu zakładowego spółki. Wysokość kapitału zakładowego 
nie jest jednak wartością oddającą rzeczywistą wartość 
posiadanego przez spółkę majątku. Stąd zastąpiono go 
kryterium wysokości kapitałów własnych podatnika. Po-
dobny wskaźnik stosowany jest w przepisach o niedosta-
tecznej kapitalizacji obowiązujących w innych krajach. 
W polskich przepisach odnosi się on tylko do zadłużenia 
podatnika wobec podmiotów z podatnikiem powiązanych 
w sposób bezpośredni i pośredni, a nie wobec wszystkich 
kontrahentów podatnika. Nie uwzględnia on zatem zadłu-
żenia podatnika wobec innych podmiotów, choć zadłuże-
nie takie niewątpliwie również ma wpływ na ocenę wypła-
calności danego podmiotu. Wskazane przepisy odnoszą 
się do wszystkich spółek, będących podatnikami podatku 
dochodowego, a także do spółdzielni. W wyniku zmian 
sprecyzowano, że „pożyczką” dla celów przepisów o cien-
kiej kapitalizacji jest obecnie każda umowa, w której da-
jący pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność po-
życzkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a biorący pożyczkę 
zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy, a tak-
że: kredyt, emisję papierów wartościowych o charakterze 
dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę. Pożyczką nie 
są pochodne instrumenty finansowe.

Do odsetek, w przypadku których kwota udzielonej po-
datnikowi pożyczki została mu faktycznie przekazana 
przed 1 stycznia 2015 r., stosuje się przepisy o cienkiej 
kapitalizacji, w brzmieniu dotychczasowym (art. 7 ust. 1 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1328).

Ponadto od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono alterna-
tywną metodę rozliczenia odsetek objętych cienką kapi-
talizacją. Zmiana ta ma na celu rozwiązanie problemu 
niedostatecznej kapitalizacji w instytucjach finansowych 
specjalizujących się w pożyczaniu środków pieniężnych. 
Podatnicy, którzy wybiorą tę metodę, mogą ustalać kwo-
tę zaliczanych do kosztów odsetek w odniesieniu do stopy 
referencyjnej NBP (powiększonej o 1,25 punktu procen-

towego), pomnożonej przez wartość podatkową aktywów 
(z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych). Tak 
ustalone odsetki nie mogą jednak przekroczyć 50% zysku 
z działalności operacyjnej. Wybór omawianej metody jest 
dla podatnika wiążący przez co najmniej trzy lata. Podatni-
cy, którzy przed 1 stycznia 2015 r. zawarli umowę pożyczki 
podlegającą przepisom o cienkiej kapitalizacji, mogą, po-
cząwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynają-
cego się po 31 grudnia 2014 r., dokonać wyboru stosowa-
nia alternatywnej metody obliczania odsetek.

Wartość własnej pracy podatnika
Zgodnie z przepisami PIT nie uważa się za koszty po-

datkowe wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka 
i małoletnich dzieci. Od 1 stycznia 2015 r. wartość pracy 
własnej wspólnika (osoby fizycznej), jego małżonki i mało-
letnich dzieci nie stanowi kosztu również u wspólnika bę-
dącego podatnikiem podatku dochodowego od osób praw-
nych.

Przykład

W spółce cywilnej wspólnikami są osoba fizyczna 
oraz spółka z o.o. Osoba fizyczna jest podatnikiem 
podatku PIT, osoba prawna podatnikiem podatku 
CIT. W spółce cywilnej zatrudniona jest żona wspól-
nika, osoby fizycznej. Jej wynagrodzenie nie stanowi 
kosztu dla wspólnika – osoby fizycznej, a od 1 stycz-
nia 2015 r. również dla wspólnika – spółki z o.o. 

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa  

podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Kiedy dobrowolny audyt  
jest kosztem uzyskania przychodów

PROBLEM
W naszej grupie spółek sprawozdania finansowe są ba-
dane przez biegłych rewidentów. Są to zarówno obli-
gatoryjne, jak i nieobligatoryjne badania sprawozdań 
finansowych (w ramach audytów podatkowych oraz 
badania zgodności z MSR).
1. Kiedy takie audyty stanowią koszty podatkowe?
2. Czy spółka-udziałowiec może zaliczyć wydatki na 
zlecone przez siebie badanie sprawozdania finansowe-
go do kosztów uzyskania przychodów?

RADA
Ad 1. Niezależnie od tego, czy badanie sprawozdania 

jest dla spółki obligatoryjne czy dobrowolne, ma ona 
prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wy-
datki związane z jego przeprowadzeniem.

?
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Ad 2. Koszty przeprowadzonego audytu w spółkach za-
leżnych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, je-
śli zachodzą przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop.

UZASADNIENIE
Celem badania sprawozdania finansowego jest przed-

stawienie pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego 
raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawi-
dłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątko-
wą i finansową, wynik finansowy oraz rentowność bada-
nej jednostki. Koszty badania sprawozdania finansowego 
ponosi zazwyczaj badany. Zasady przeprowadzania au-
dytu są określone w ustawie o rachunkowości i w ustawie 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie. W stosunku do 
określonej grupy podmiotów gospodarczych badanie to 
ma charakter obligatoryjny, inne podmioty mogą badanie 
przeprowadzić dobrowolnie (art. 64 ustawy o rachunko-
wości).

Wydatki na badanie  
sprawozdań finansowych

Wydatki na obligatoryjne badanie sprawozdań finanso-
wych jako związane z funkcjonowaniem spółki stanowią 
koszty podatkowe. Przepisy podatkowe nie wyłączają tak-
że z kosztów uzyskania przychodów wydatków na badanie 
sprawozdań finansowych, które nie mają charakteru obli-
gatoryjnego, nałożonego ustawą o rachunkowości. Wydat-
ki takie muszą jednak wypełnić generalną regułę art. 15 
ust. 1 updop. Oznacza to, że powinny zostać poniesione 
w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ich źródła.

Należy zaznaczyć, że sporządzenie sprawozdań finanso-
wych i ich weryfikacja przez biegłego rewidenta pozwala 
na pozyskanie informacji umożliwiających podejmowanie 
decyzji zarządczych. Tym samym ich poniesienie jest ściś-
le związane z prowadzoną działalnością i należy je uznać 
za koszty podatkowe pośrednio związane z uzyskiwanymi 
przez podatnika przychodami.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 lipca 
2009 r. (sygn. IPPB3/423-204/09-3/JG):

Dane przedstawiane w sprawozdaniach sporządzanych 
wg MSR umożliwiają Spółce i jej udziałowcowi zapewnienie 
porównywalności własnych danych Spółki z danymi przedsta-
wianymi przez inne podmioty z Grupy, zaś uczestnictwo w niej 
jest kluczowe dla osiąganych przez Spółkę przychodów, decy-
duje bowiem o możliwości bycia w Polsce wyłącznym dystry-
butorem markowych produktów T. Pozwala to na analizę tych 
danych, m.in. w celu określenia rentowności, porównywalności 
kosztów i przychodów oraz wprowadzania stosownych korekt. 
Spółka pozyskuje informacje o jakości jej sprawozdań finanso-
wych, jak również umożliwia podejmowanie decyzji zarząd-
czych w oparciu o wiarygodne dane. Ponadto zweryfikowane 
dane umożliwiają Spółce porównywanie swoich wyników do 
wyników podobnych dystrybutorów w Grupie i analizy oraz 
korygowania decyzji zarządczych. Jeżeli więc powyższe oko-
liczności pozwolą na udowodnienie, że przeprowadzone bada-
nie jest sporządzane w interesie Spółki i w celu uzyskania przez 

nią przychodów podatkowych, w związku z jej działalnością 
(a nie wyłącznie w interesie udziałowca), to poniesiony wyda-
tek może być uznany za koszt uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko potwierdził również Dyrektor Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 30 kwietnia 
2010 r. (sygn. ITPB3/423-141/10/DK):

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, co do 
zasady, nie wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wy-
datków na badanie sprawozdań finansowych, które nie 
mają charakteru obligatoryjnego, nałożonego ustawą z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości. Wydatki takie muszą 
jednak wypełnić generalną regułę art. 15 ust. 1 ustawy o po-
datku dochodowym, tym samym dopiero w takim przypad-
ku można je uznać za koszty pośrednio związane z uzyskiwa-
nymi przez podatnika przychodami. Innymi słowy sam fakt 
braku wyłączenia tego rodzaju wydatków w art. 16 ust. 1 
omawianej ustawy, nie daje podstaw do automatycznego za-
liczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka wskazała, iż uzyskane dane, są jej przydatne dla ce-
lów analizy zarządzania strategicznego, jak również dla ce-
lów rachunkowości zarządczej i budżetowania (korzystanie 
z wiedzy i doświadczenia innych spółek z Grupy).

Jeżeli więc powyższe okoliczności pozwolą na udowod-
nienie, że przeprowadzone badanie jest sporządzane w in-
teresie Spółki i w celu uzyskania przez nią przychodów po-
datkowych, w związku z jej działalnością (a nie wyłącznie 
w interesie udziałowca), to poniesiony wydatek może być 
uznany za koszt uzyskania przychodów.

Koszty przeprowadzenia audytu  
w spółkach zależnych

Spółka-udziałowiec ma prawo zaliczyć do kosztów uzyska-
nia przychodów wydatki na przeprowadzenie audytu w spół-
ce zależnej, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 15 
ust. 1 updop. Oznacza to, że spółka ponosząca koszt audytu 
powinna wykazać, że wydatek ten miał związek z jej własnym 
przychodem (a nie przychodem spółki zależnej). Kontrower-
syjne jest, czy wydatki na obligatoryjny audyt spółek zależ-
nych mogą być uznane za koszt spółki będącej ich udziałow-
cem. Takie wydatki jako związane z funkcjonowaniem spółek 
zależnych nie mają wpływu na przychody spółki-udziałow-
ca. Inaczej byłoby, gdyby spółka zlecająca audyt spółki zależ-
nej mogła wykazać, że przeprowadzony audyt miał na celu 
np. potwierdzenie możliwości uzyskania przychodu ze zbycia 
udziałów. Takie wydatki na audyt w drugiej spółce mogłyby 
stanowić koszt uzyskania przychodu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w War-
szawie w interpretacji z 2 stycznia 2007 r. (sygn. 1401/ 
/BP-I/4230Z-135/06/ZO): 

(...) za błędne uznaje się założenie „z góry”, że skoro wy-
datki opisane we wniosku zasadniczo dotyczą obszarów dzia-
łalności spółek zależnych (w których Podatnik posiada 100% 
udziały), pozostają w związku wyłącznie z przychodami tyl-
ko tych podmiotów, a zatem powinny być dla potrzeb ustale-
nia podatku dochodowego od osób prawnych wyłącznie wy-
datkami podmiotu zależnego od Spółki. Zdaniem Dyrektora 
Izby Skarbowej, jeśli przed dokonaniem inwestycji w spółce 
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zależnej, np. przed planowanym dofinansowaniem jej dzia-
łalności albo przed podjęciem decyzji o zbyciu udziałów, Spół-
ka poniesie określone koszty związane z wyceną aktywów 
spółki zależnej lub koszty audytu finansowego i prawnego 
w spółkach zależnych, warunkiem uznania wydatku za koszt 
uzyskania przychodu jest istnienie związku, o którym mowa 
w art. 15 ust. 1 ustawy. Ciężar udowodnienia tej okoliczności 
spoczywa na podatniku. (...) Reasumując, w ocenie organu 
odwoławczego koszty przeprowadzonego audytu w spółkach 
zależnych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile 
zachodzą przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy.

Moment potrącenia kosztu
Badanie sprawozdania finansowego stanowi koszt po-

średni prowadzonej działalności. Koszty pośrednie są zali-
czane do kosztów uzyskania przychodów w momencie fak-
tycznego poniesienia. Moment ten należy ustalić zgodnie 
z art. 15 ust. 4e updop. Za dzień poniesienia kosztu pośred-
niego należy uważać dzień, na który ujęto koszt w księgach 
rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej 
faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na pod-
stawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachun-
ku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy to ujętych jako koszty 
rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Przykład

W listopadzie 2014 r. spółka podpisała z biegłym re-
widentem umowę o przeprowadzenie badania spra-
wozdania finansowego za 2014 r. Wynagrodzenie 
wypłacone zostanie audytorowi w marcu 2015 r. po 
zakończeniu badania sprawozdania finansowego. 
Wypłacone wynagrodzenie jest dla spółki kosztem 
podatkowym 2015 r.

Sławomir Biliński
redaktor „Monitora Księgowego”,  

ekspert w dziedzinie podatków dochodowych

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o po-

datku dochodowym od osób prawnych – j.t Dz.U. z 2014 r., 
poz. 851; ost.zm. Dz.U. poz. 1457), 

■	 art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1100).

?   Czy kwota wypłacona w ramach 
regresu ubezpieczeniowego 

stanowi koszt podatkowy

PROBLEM
Towarzystwo ubezpieczeniowe wystąpiło do nas z rosz-
czeniem zwrotnym dotyczącym wypłaconego przez 

nich odszkodowania. Szkoda powstała podczas wyko-
nywania usługi przez naszą firmę. Jeżeli dokonamy na 
rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego zwrotu wypła-
conego odszkodowania, to czy kwota ta będzie dla nas 
stanowiła koszt uzyskania przychodów?

RADA
Kwota, którą zapłacą Państwo towarzystwu ubezpie-

czeniowemu w ramach regresu nie stanowi kosztu uzy-
skania przychodów. Należy ją uznać za odszkodowa-
nie wypłacone z tytułu wadliwego wykonania usługi. 
Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone 

przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wy-
jątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosz-
tów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 updof). Wśród 
wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przycho-
dów ustawodawca wymienił m.in. kary umowne i odszko-
dowania z tytułu:
■	 wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
■	 zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
■	 zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych ro-

bót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 updof).
Z pytania wynika, że szkoda powstała podczas wykony-

wania usługi przez Państwa firmę. Należy zatem uznać, że 
stanowi ona odszkodowanie z tytułu wadliwego wykona-
nia usługi, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów 
na podstawie przywołanego wcześniej art. 23 ust. 1 pkt 19 
updof. W tym przypadku nie ma znaczenia, że odszkodo-
wanie wypłacą Państwo nie bezpośrednio podmiotowi, na 
rzecz którego usługa została wadliwie wykonana, ale to-
warzystwu ubezpieczeniowemu, które domaga się jego 
zapłaty w ramach regresu ubezpieczeniowego. Nie zmie-
nia to bowiem charakteru wypłacanej kwoty, tj. pozosta-
nie ona odszkodowaniem z tytułu wadliwego wykonania 
usługi. Również organy podatkowe odmawiają podatni-
kom prawa zaliczania do kosztów wypłat dokonywanych 
przez nich w ramach regresów na rzecz towarzystw ubez-
pieczeniowych. W interpretacji indywidualnej Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2010 r., sygn. 
IBPBI/1/415-911/09/BK, czytamy, że:

Na gruncie przedmiotowej sprawy bez znaczenia jest przy 
tym, czy odszkodowanie to zostało wypłacone bezpośrednio 
firmie spedycyjnej, czy też firmie ubezpieczeniowej. Odszko-
dowanie to, bez względu bowiem na podmiot, na rzecz któ-
rego wypłata zostaje dokonana, związane jest z wadą usługi 
transportowej świadczonej na rzecz firmy spedycyjnej.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328).
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Jak wykazać związek kosztu z przychodem

MF  Ubezpieczenie od ryzyka  
utraty dochodu nie jest kosztem 

uzyskania przychodu  
– interpretacja IS

Wydatki poniesione przez podatnika na ubezpie-
czenie od ryzyka utraty dochodu w przypadku nie-
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej 
z powodu trwałej lub okresowej choroby i wypad-
ku nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Takie 
stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Byd-
goszczy w interpretacji, której fragment przedsta-
wiamy. Pismo w pełnym brzmieniu jest dostępne na 
www.mk.infor.pl.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 
r., poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są 
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, 
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...)

Koszty poniesione na zachowanie źródła przycho-
du to koszty, które poniesione zostały, aby przychody 
z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyski-
wano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Na-
tomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przy-
chodów należy uznać koszty poniesione na ochronę 
istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantują-
cy bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego 
rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesie-
nie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu 
w przyszłości.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłe-
go wynika, iż Wnioskodawca, prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie indywidualnej specjalistycznej 
praktyki lekarskiej, zamierza zawrzeć umowę ubezpie-
czenia od ryzyka utraty dochodu w przypadku niemoż-
liwości prowadzenia działalności gospodarczej z powo-
du trwałej lub okresowej choroby i wypadku.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż 
planowane przez Wnioskodawcę ubezpieczenie ma 
w istocie na celu dodatkowe (poza zasiłkiem chorobo-
wym otrzymywanym z tytułu prowadzonej działalnoś-
ci gospodarczej) finansowe zabezpieczenie osobiste 
Wnioskodawcy, m.in. w związku z niemożliwością wy-
konywania przez niego pracy zarówno na skutek okre-
sowej, jak i pełnej niezdolności w wyniku choroby lub 
wypadku. Ubezpieczenie to nie ma zatem na celu za-
bezpieczenia źródła przychodu, jakim jest pozarolni-
cza działalność gospodarcza. W konsek wencji wydatki 
poniesione na zapłatę ww. ubezpieczenia nie stanowią 
wydatków na zabezpieczenie źródła przychodów, lecz 
stanowią wydatki na cele osobiste Wnioskodawcy, ma-
jące na celu niepogorszenie jego sytuacji materialnej 
na wypadek wskazany w umowie. Zatem nie będą mo-
gły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pro-
wadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospo-
darczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy z 28 maja 2013 r., sygn. 
ITPB1/415- -301/13/IG

Od redakcji:

Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają podatni
kom prawa do rozliczania w kosztach uzyskania przycho
dów wydatków ponoszonych przez nich na ubezpieczenie 
od ryzyka utraty dochodu w razie wypadku i braku możli
wości wykonywania czynności w prowadzonej działalnoś
ci gospodarczej (zob. również interpretację indywidual
ną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 września 
2010 r., sygn. ILPB1/415699/105/KŁ). Ich zdaniem, tego 
rodzaju wydatki mają osobisty charakter, nie mają bez
pośredniego związku z prowadzoną działalnością gospo
darczą i nie są wydatkami ponoszonymi w celu powstania 
lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub za
chowania źródła przychodu.

Katarzyna Wojciechowska
prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych,  

redaktor „MONITORA księgowego”

NSA  Czy kosztem są wydatki  
związane z wejściem na giełdę  

– wyrok NSA
Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, 

bez których nie jest możliwe podwyższenie przez 
spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosz-
tami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wy-
rażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 
i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 
ze zm.) w zw. z art. 15 ust. 1 tej ustawy – uchwała 
siedmioosobowego składu NSA z 24 stycznia 2011 r. 
(sygn. akt II FPS 6/10).

Sprawa dotyczy spółki, w której administracja skar-
bowa zakwestionowała uznanie za koszty podatkowe 
wydatków związanych z wejściem na giełdę. Spółka od-
wołała się, sąd I instancji skargę oddalił, złożono więc 
skargę kasacyjną. Rozpatrując ją, trzyosobowy skład 
NSA sformułował pytanie do poszerzonego składu.

Podatnik argumentował, że wydatki mające na celu 
pozyskanie kapitału i w efekcie podniesienie przycho-
dów – np. w wyniku wejścia na giełdę – można uznać 
za koszt uzyskania przychodu. Koszty utworzenia spół-
ki są kosztami podatkowymi, czym zatem różnią się od 
kosztów podniesienia kapitału spółki.

Przedstawiciel Prokuratorii Generalnej argumento-
wał z kolei, m.in., że sporne koszty nie są wymienio-
ne w ustawie i nie ma bezpośredniego związku między 
tym rodzajem przychodu a kosztem jego uzyskania. 
W uchwale NSA stwierdził, że nie są kosztami wydat-
ki związane bezpośrednio z podwyższeniem kapita-
łu zakładowego, czyli w przypadku wejścia na giełdę 
– opłaty notarialne, dla giełdy, Krajowego Depozytu 
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Papierów Wartościowych i inne. Pozostałe wydatki, 
np. usługi związane z doradztwem, pomocą prawną, 
marketingiem, sporządzeniem prospektu itd., są kosz-
tami uzyskania przychodu.

Uchwała NSA jest wiążąca dla sądu, który zadał pyta-
nie (art. 187 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi). Jeżeli jakikolwiek skład 
sądu administracyjnego rozpoznający sprawę nie po-
dziela stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu 
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, przed-
stawia powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnię-
cia odpowiedniemu składowi (art. 269 § 1 ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi).

Od redakcji:

Wydatki związane z emisją akcji to koszty opłat notarial
nych, skarbowych, sądowych, giełdowych i innych pono
szonych w związku z wprowadzeniem akcji spółki do ob
rotu giełdowego. Wydatki te pozostają w bezpośrednim 
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki 
akcyjnej oraz z wpłatami na kapitał zapasowy z tytułu 
otrzymanej nadwyżki emisyjnej. Podwyższenie kapitału 
w spółce akcyjnej nie powoduje powstania przychodu 
w tej spółce (art. 12 ust. 4 pkt 4 updop). Przychodem nie 
jest także agio, czyli nadwyżka ponad wartość nominal
ną udziałów, otrzymana przez spółkę przy ich wydaniu, 
przekazana na jej kapitał zapasowy (art. 12 ust. 4 pkt 11 
updop).
Od kilku lat w opinii organów podatkowych wszelkie wy
datki związane z pozyskaniem kapitału nie stanowią kosz
tów podatkowych. Zdaniem fiskusa jest tak dlatego, że 
środki uzyskane na utworzenie (podwyższenie) kapitału 
zakładowego, pochodzące z emisji akcji, nie stanowią dla 
spółki przychodu w myśl prawa podatkowego.
Niektóre z wojewódzkich sądów administracyjnych nie 
zgadzały się ze stanowiskiem organów podatkowych. 
W swych wyrokach sądy te zajmowały stanowisko, że 
spółka, która poniosła wydatki związane z wejściem na 
giełdę, może zaliczyć je do kosztów podatkowych. Wa
runkiem jest jedynie wykazanie, że koszty te pozostają 
w związku z uzyskaniem przez nią przychodu z prowa
dzonej działalności gospodarczej. Takie korzystne dla po
datników stanowisko zajął m.in. WSA w Warszawie (sygn. 
akt III SA/Wa 2218/07), a wcześniej WSA w Gdańsku 
(sygn. akt I SA/Wa 753/07) oraz WSA w Lublinie (sygn. 
akt I SA/Lu 82/07). Korzystne dla podatników stanowisko 
można było także znaleźć w orzecznictwie ETS – w wy
roku o sygn. akt C465/03 (wyrok ten nie dotyczył jednak 
spółki polskiej, lecz austriackiej).
Jednak NSA konsekwentnie odmawiał podatnikom prawa 
do zaliczania wydatków na wejście na giełdę do kosz
tów uzyskania przychodów (por. wyrok NSA z 25 lutego 
2010 r., sygn. akt II FSK 1675/08). W „Monitorze kięgowe
go” nr 9/2010 wskazywano, że ta niekorzystna dla podat
ników linia orzecznicza NSA spotyka się z powszechną 
krytyką, co powinno przynieść zmianę stanowiska NSA. 
Uchwała NSA z 24 stycznia 2011 r. stanowi zmianę sta

nowiska na korzystniejsze dla podatników. Uchwała osta
tecznie rozstrzyga wątpliwości związane z kwalifikacją 
podatkową kosztów emisji akcji. Zgodnie z nią koszty po
noszone w szczególności na opracowanie prospektu emi
syjnego, doradztwo, analizy czy usługi prawne związane 
z podniesieniem kapitału mogą być zaliczane do kosztów 
uzyskania przychodu. Nie zostały do nich natomiast zali
czone koszty powiązane bezpośrednio z podwyższeniem 
kapitału zakładowego.

Sławomir Biliński
redaktor „Monitora księgowego” 

ekspert w dziedzinie podatków dochodowych

2. Czym udokumentować 
koszt uzyskania przychodu

Aby móc potrącić koszty, podatnik musi zgroma-
dzić odpowiednie dowody ich poniesienia. Co do zasa-
dy będą to faktury, podpisane umowy cywilnoprawne 
czy inne dowody księgowe. Brak odpowiedniego udo-
kumentowania kosztu nie pozbawia podatnika pra-
wa do udowodnienia faktu poniesienia kosztu za po-
mocą innych dowodów. Zgodnie bowiem z art. 180 
§ 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), jako do-
wód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić 
się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z pra-
wem. Brak jednak dowodu księgowego stawia podatni-
ka w trudnej sytuacji. Musi się bowiem liczyć, że dany 
wydatek zostanie zakwestionowany jako koszt uzyska-
nia przychodu przez organ podatkowy. Przykładowo, 
w interpretacji indywidualnej z 25 września 2009 r. 
(sygn. ITPB1/415-677/09/HD) Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy uznał: Enumeratywnie wskazany ka-
talog wydatków, które mogą być udokumentowane do-
wodami wewnętrznymi o których mowa w § 14 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie pkpir, nie wymienia wydatków 
związanych z zakupem towarów handlowych od podmio-
tów zagranicznych. Z przedstawionego we wniosku opi-
su zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej dokonuje Pani sprzedaży 
przez Internet zabawek sprowadzanych z Anglii. Nie jest 
Pani podatnikiem podatku VAT. Dla potrzeb podatku do-
chodowego od osób fizycznych prowadzi Pani podatkową 
księgę przychodów i rozchodów, a uzyskane dochody opo-
datkowuje na zasadach ogólnych. Na zakupione zabaw-
ki otrzymuje Pani od kontrahenta brytyjskiego paragony 
z kasy fiskalnej. Mając na uwadze powyższe uregulowa-
nia prawne, stwierdzić należy, że dokumentem będącym 
podstawą do ujęcia operacji gospodarczych w podatkowej 
księdze przychodów i rozchodów powinna być – co do za-
sady – faktura, bądź rachunek o których mowa w § 12 
ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia po-
datkowej księgi przychodów i rozchodów. Sytuacja opisa-
na we wniosku nie mieści się w zakresie § 14 ust. 2 ww. 
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rozporządzenia, wymieniającego wprost, kiedy na udo-
kumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektó-
rych kosztów (wydatków) mogą być sporządzane dowo-
dy wewnętrzne. Paragony fiskalne nie stanowią również 
dowodów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. roz-
porządzenia. Wobec powyższego paragony fiskalne od 
kontrahenta brytyjskiego – jako nie spełniające wymo-
gów przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie prowa-
dzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nie 
mogą stanowić podstawy zapisu kosztów w podatkowej 
księdze przychodów i rozchodów.

Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie organy po-
datkowe są tak rygorystyczne w kwestii udokumento-
wania kosztów uzyskania przychodów. Przykładowo 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji 
indywidualnej z 30 stycznia 2009 r. (sygn. ILPB3/423- 
-729/08-4/MC) podkreślał: Dowód księgowy, który 
będzie właściwy do wprowadzenia kosztu do ksiąg ra-
chunkowych, będzie również stosownym dokumentem 
do celów podatkowych. Podatnik, uznając określone wy-
datki za koszty uzyskania przychodu, odnosi ewidentne 
korzyści, bowiem o te koszty pomniejszona zostaje pod-
stawa opodatkowania. Podejmując decyzję o poniesieniu 
określonych kosztów, podatnik winien w oparciu o racjo-
nalne i obiektywne przesłanki uzasadnić związek kosz-
tu z przychodem. Na podatniku spoczywa ciężar dowodu 
w zakresie wykazania związku przyczynowo-skutkowego 
między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przycho-
dem. Zwrócić przy tym należy uwagę na istotę dowodów 
nabycia towarów lub usług w postępowaniu kontrolnym 
lub podatkowym. Stosownie do art. 180 § 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 749 ze zm.), jako dowód należy dopuścić 
wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami w postępowa-
niu podatkowym, zgodnie z art. 181 ww. ustawy, mogą 
być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone 
przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, mate-
riały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informa-
cje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku 
czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z za-
strzeżeniem art. 284a § 3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2, 
oraz materiały zgromadzone w toku postępowania kar-
nego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skar-
bowe lub wykroczenia skarbowe. Użyte przez ustawodaw-
cę sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż katalog 
dowodów jest otwarty. Wskazane jest zatem posiadanie 
(pod kątem ewentualnego postępowania kontrolnego lub 
podatkowego) wszelkich dowodów, potwierdzających za-
istnienie danego zdarzenia gospodarczego. (…) 

W przypadku kosztów, których wpływ na przycho-
dy jest trudny do wykazania, podatnik powinien mieć 
przygotowane, oprócz dowodów księgowych, również 
inne dowody świadczące o związku danego wydatku 
z przychodem. Takim przypadkiem są usługi niema-
terialne, np. usługi doradztwa gospodarczego. W ich 
przypadku organy podatkowe, oprócz faktury kontra-
henta, za wykonaną usługę żądają często od podatni-

ka szczegółowych umów dotyczących świadczenia tych 
usług oraz raportów czy innych dokumentów świadczą-
cych o faktycznym wykonaniu tych usług. 

? Czy zakup  
części samochodowych  

od osób fizycznych  
można udokumentować  
dowodem wewnętrznym

PROBLEM
Od niedawna prowadzę komis samochodowy. 
Chciałbym kupować od osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej części samocho-
dowe potrzebne m.in. do napraw sprzedawanych 
aut. Te osoby nie wystawią mi faktur. Czy wydatki 
na zakup części samochodowych od osób fizycz-
nych mogę zaliczyć do kosztów na podstawie wysta-
wionych we własnym zakresie dowodów wewnętrz-
nych?

RADA
Nie może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przy-

chodów wydatków ponoszonych na zakup części sa-
mochodowych na podstawie wystawianych we włas-
nym zakresie dowodów wewnętrznych. Szczegóły 
– w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Na udokumentowanie niektórych wydatków w pkpir 

podatnik może sporządzić dowody wewnętrzne. Po-
winny one:
■	 być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpo-

średnio dokonały wydatków,
■	 określać nazwę towaru oraz jego ilość, cenę jednost-

kową i wartość.
Należy jednak pamiętać, że dowody wewnętrzne 

mogą dotyczyć wyłącznie zdarzeń gospodarczych ściśle 
określonych w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia 
pkpir. Podatnik może nimi udokumentować m.in. za-
kup od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących 
surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) meta-
li nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samocho-
dów i ich części składowych. Jak podkreślał NSA w wy-
roku z 16 grudnia 2010 r., sygn. akt II FSK 1409/09, 
części samochodowe (np. opony, poduszki kierowcy 
i pasażera, lusterka boczne, napinacze pasów, pompa 
wtryskowa, chłodnice wody, czujniki uderzeniowe) od-
powiadają bezpośrednio pojęciu części składowych sa-
mochodu i dlatego ich zakup nie może być udokumen-
towany dowodem wewnętrznym.

Podatnik może natomiast udowodnić poniesienie wy-
datków za pomocą innych dowodów, np. umowy kup-
na-sprzedaży zawartej ze sprzedającym części.
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Przykład

Podatnik kupił 22 października 2014 r. od osoby fizycznej części samochodowe z rozbitego samochodu. Są one prze-
znaczone do sprzedaży. Zakup udokumentował umową kupna-sprzedaży. Ich wartość wynosi 1500 zł. Podatnik 
w dacie zakupu ma prawo rozliczyć ten koszt w kolumnie 10 pkpir.
Zapis w pkpir

Lp. Data zdarzenia  
gospodarczego

Nr dowodu  
księgowego

Opis zdarzenia  
gospodarczego

Zakup towarów i materiałów  
wg cen zakupu

zł gr
1 2 3 6 10

423 22.10.2014 Umowa kupna Zakup towaru 1500 00

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego,  

autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 22 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 1328,
■	 § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037.

NSA  Zakup drewna od rolnika  
nie może być dokumentowany 

dowodem wewnętrznym – wyrok NSA
Fakt nabycia drewna od rolnika indywidualnego przez 

przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia pkpir po-
winien być udokumentowany, w zależności od sytuacji 
prawnopodatkowej kontrahentów transakcji, fakturą, 
fakturą VAT RR lub innym dowodem księgowym zawie-
rającym dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 roz-
porządzenia w sprawie prowadzenia pkpir. Drewno jest 
produktem gospodarki leśnej, nie jest natomiast produk-
tem roślinnym w rozumieniu § 14 ust. 2 pkt 1 ww. rozpo-
rządzenia, którego nabycie może być dokumentowane 
w pkpir za pomocą dowodów wewnętrznych – wyrok 
NSA z 21 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 931/12.

W wyniku czynności kontrolnych Dyrektor UKS wy-
dał decyzję, w której zakwestionował podatnikowi m.in. 
ujęty w ewidencji podatkowej zakup drewna na kwo-
tę 1 216 886,50 zł na podstawie 52 sztuk dowodów we-
wnętrznych dokumentujących zakup drewna od rolników 
ryczałtowych. Kwestią sporną było nieuznanie przez or-
gan dowodów wewnętrznych za dowody zakupu drewna 
i w konsekwencji wyłączenie z kosztów uzyskania przycho-
dów kwot wynikających z tych dokumentów.

Podatnik nie zgodził się z organem skarbowym. Dyrektor 
IS utrzymał jednak w mocy decyzję Dyrektora UKS, okreś-
lającą zobowiązanie podatkowe w pdof za 2008 r. w wyso-
kości 208 385 zł.

Zdaniem WSA w Lublinie skarga zasługiwała na odda-
lenie.

Zdaniem WSA w Lublinie trafne było zakwestionowa-
nie wewnętrznych dowodów zakupu drewna jako doku-
mentujących fakt poniesienia wydatku, a w konsekwencji 
– jako dowodów kwalifikowania tych wydatków do kosz-
tów uzyskania przychodów. Słusznie w tym względzie or-
gany podatkowe uznały, że dowody te nie mogły stanowić 
potwierdzenia transakcji zakupu drewna. Jako dowód we-
wnętrzny zostały one sporządzone nieprawidłowo. Doku-
menty te w ogóle bowiem nie identyfikowały transakcji ani 
jej stron. Posiadanie tego rodzaju dokumentów w żadnym 
więc razie nie dowodziło, że skarżący wydatki te rzeczy-
wiście poniósł. Skarżący mógł za pośrednictwem innych 
dowodów wykazać, że poniósł wydatek na zakup drewna.

Ponadto, skoro firma skarżącego dokonywała zakupu 
drewna od rolników ryczałtowych, według WSA w Lubli-
nie, jako podatnik czynny podatku od towarów i usług zo-
bowiązana była, zgodnie z art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, 
wystawiać w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR doku-
mentującą nabycie, a jej oryginał przekazać dostawcy.

NSA uznał, że skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwio-
nych podstaw.

Zdaniem NSA, zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozpo-
rządzenia w sprawie prowadzenia pkpir, w celu udoku-
mentowania wpisów w księdze dotyczących niektórych 
kosztów (wydatków) mogą być sporządzone dokumenty 
zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio do-
konały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy 
zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i war-
tość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospo-
darczych i wysokość kosztu (wydatku). Dowody te mogą 
dotyczyć wyłącznie m.in. zakupu, bezpośrednio od krajo-
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wego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwie-
rzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli 
przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub prze-
twórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce 
poubojowej tych zwierząt. Drewno w stanie okrągłym nie jest 
produktem roślinnym, lecz produktem gospodarki leśnej.

Fakt nabycia drewna od rolnika indywidualnego przez 
przedsiębiorcę zobowiązanego do prowadzenia podatko-
wej księgi przychodów i rozchodów powinien być udoku-
mentowany, w zależności od sytuacji prawnopodatkowej 
kontrahentów transakcji, fakturą, fakturą VAT RR lub in-
nym dowodem księgowym zawierającym dane, o których 
mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie pro-
wadzenia pkpir.

Od redakcji

Przesłanką konieczną dla zaliczenia określonego wydatku do 
kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przy
czynowego pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym 
przychodem bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła 
przychodów. Jednak nie mniej istotne jest udowodnienie, że 
dany wydatek został poniesiony, co wiąże się z prawidłowym 
udokumentowaniem transakcji.

Wiesława Moczydłowska
ekspert w zakresie rachunkowości i podatków,  

praktyk, autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej, 
wykładowca na wyższych uczelniach, kursach i szkoleniach

Wydatki  
wyłączone z kosztów  
uzyskania przychodów 

Wydatki mogą być wyłączone z kosztów uzyskania przy-
chodów z powodu zamieszczenia ich na negatywnej liście 
kosztów (art. 23 updof, art. 16 updop). W tym dużym ka-
talogu znajduje się grupa kosztów, które zostały poniesio-
ne w celu uzyskania przychodu, ale z różnych względów 
ustawodawca odmówił podatnikom prawa zaliczenia ich do 
kosztów podatkowych. Koszty mogą być również wyłączone 
z rachunku podatkowego przez okres przejściowy, np. wy-
datki podlegające korekcie kosztów z powodu ich niezapła-
cenia w terminie do momentu uregulowania. Nie stanowią 
również kosztów uzyskania przychodu wydatki związa-
ne z przychodami zwolnionymi od podatku. W przypadku 
kosztów dotyczących zarówno działalności opodatkowanej, 
jak i zwolnionej, rozdziału należy dokonać proporcjonalnie. 

Środki trwałe,  
wartości niematerialne i prawne

Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są wydatki 
na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. Kosztem są natomiast odpisy amortyzacyjne do-

konywane od tych składników. Dokonane odpisy stanowią 
koszt uzyskania przychodu, jeżeli są dokonywane zgodnie 
z przepisami. Zapisów dotyczących środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewi-
dencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. 
Podatnik w ewidencji ujmuje wszystkie środki trwałe, któ-
re używa dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, 
nawet jeżeli zostały już w pełni zamortyzowane. 

Przykład

W marcu 2014 r. podatnik zakończył amortyzację 
samochodu osobowego. Samochód ten dalej jednak 
użytkuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Za-
prowadzając ewidencję środków trwałych na 2015 r., 
podatnik dalej powinien wpisywać ten samochód do tej 
ewidencji. Dzięki temu samochód będzie dalej formalnie 
miał status środka trwałego i podatnik nie będzie musiał 
rozliczać go według ewidencji przebiegu pojazdu.

Z ewidencji zdejmuje się te środki trwałe, które z róż-
nych przyczyn (zbycie, likwidacja, przekazanie na cele oso-
biste) przestały być trwale używane dla celów działalności 
gospodarczej. 

Podatnicy mogą amortyzować środki trwałe według 
różnych metod (liniowa, degresywna, stawki indywidual-
ne czy metoda jednorazowej amortyzacji). Wybranej me-
tody amortyzacji dla danego środka trwałego nie można 
zmieniać. Stosuje się ją do pełnego zamortyzowania. Na-
leży o tym pamiętać, zaprowadzając ewidencję na kolejny, 
rozpoczynający się rok. Odpisów amortyzacyjnych można 
dokonywać w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo 
jednorazowo na koniec roku. Przy metodzie jednorazo-
wej odpisu jednorazowego można dokonać już w miesiącu 
wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

O wprowadzeniu składnika majątku do ewidencji środ-
ków trwałych decyduje kilka czynników. Jednym z nich 
jest wartość początkowa składnika. Składniki majątku 
o wartoś ci powyżej 3500 zł użytkowane dłużej niż rok po-
datnik ma obowiązek zaliczyć do środków trwałych albo 
wartości niematerialnych i prawnych, a następnie dokony-
wać od nich odpisów amortyzacyjnych. W przypadku środ-
ków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych 
o wartoś ci równej lub mniejszej od kwoty 3500 zł – podat-
nicy mają kilka możliwości:
■	 Bezpośrednio w koszty. Gdy wartość początkowa skład-

nika nie przekracza 3500 zł, podatnik może nie dokony-
wać odpisów amortyzacyjnych od tego składnika. Wydat-
ki poniesione na jego nabycie podatnik może zaliczyć do 
kosztów uzyskania bezpośrednio w miesiącu oddania go 
do używania. Podatnik nie ma obowiązku wprowadza-
nia takiego składnika do ewidencji środków trwałych. 
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych służy obliczaniu odpisów amortyzacyj-
nych. W przypadku składników zaliczonych bezpośrednio 
do kosztów, odpisy amortyzacyjne nie są dokonywane. 
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Podatnik może wprowadzić wartość takiego składnika 
do kosztów uzyskania przychodów dopiero w miesią-
cu oddania go do używania. Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku środków wytworzonych we włas nym zakre-
sie, gdzie proces wytworzenia rozłożony jest w czasie;

■	 Jednorazowy odpis amortyzacyjny. Drugą możliwoś cią 
w przypadku nabycia składnika o wartości nieprzekracza-
jącej 3500 zł jest zaliczenie danego składnika do środków 
trwałych i dokonanie jednorazowego odpisu amortyza-
cyjnego. W takim przypadku podatnik powinien wprowa-
dzić składnik do ewidencji środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych. Jednorazowego odpisu 
amortyzacyjnego podatnik powinien dokonać w miesią-
cu oddania go do używania albo w miesiącu następnym. 
Składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naj-
później w miesiącu przekazania do używania;

■	 Amortyzacja według zasad ogólnych. W przypadku 
składnika o wartości równej 3500 zł lub niższej podatnik 
może również amortyzować go według wybranej me-
tody amortyzacji (dostępnej dla danego rodzaju środ-
ka). W takim przypadku podatnik powinien wprowa-
dzić dany składnik do ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów amorty-
zacyjnych podatnik powinien dokonywać począwszy od 
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym ten środek lub wartość przyjęto do używania.

? Czy można amortyzować środki trwałe 
nabyte w spadku

PROBLEM
Odziedziczyłem po wuju warsztat (stanowiący budy-
nek niemieszkalny), w którym znajdują się maszy-
ny. Wuj prowadził ten warsztat kilka lat. Jestem jego 
wyłącznym właścicielem. Maszyny były w całości za-
mortyzowane przez wuja. Sam prowadzę działalność 
gospodarczą i planuję uruchomienie tego warsztatu 
ponownie, tj. będę kontynuował działalność gospo-
darczą prowadzoną dotychczas przez wuja. Czy mogę 
amortyzować w swojej działalności odziedziczone ma-
szyny? Jak amortyzować budynek warsztatu, który nie 
został w pełni zamortyzowany przez wuja? Wuj amor-
tyzował budynek według stawki 2,5%.

RADA
W przedstawionej sytuacji może Pan dokonywać 

amortyzacji środków trwałych nabytych w spadku. Do-
tyczy to zarówno budynku, jak i maszyn. Nie musi Pan 
stosować tej samej metody amortyzacji co Pana wuj. 
Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
W sytuacji opisanej przez Pana w pytaniu jest możliwa 

ponowna amortyzacja środków trwałych odziedziczonych 
w drodze spadku. Przy ustalaniu ich wartości początkowej 
ma znaczenie, czy w drodze spadku nabył Pan przedsię-

biorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, czy 
nie. Z pytania to nie wynika. W związku z tym w odpowie-
dzi przedstawiamy dwa możliwe rozwiązania.

Ustalenie wartości początkowej 
środków trwałych wchodzących w skład 
odziedziczonego przedsiębiorstwa

Oceny tego, czy w drodze spadku po wuju nabył Pan 
przedsiębiorstwo, musi Pan dokonać sam. Przypomnijmy, że 
przepisy updof ilekroć mówią o przedsiębiorstwie, oznacza 
to przedsiębiorstwo w myśl przepisów Kodeksu cywilnego 
(art. 5a pkt 3 updof). Zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębior-
stwem jest zorganizowany zespół składników niematerial-
nych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, obejmujących w szczególności:
1)  oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub 

jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
2)  własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urzą-

dzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa 
rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

3)  prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nierucho-
mości lub ruchomości oraz prawa do nieruchomości lub 
ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

4)  księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej.

Jeżeli zatem wraz z nabytym warsztatem przejął Pan 
np. zatrudnionych tam pracowników, zobowiązał się do reali-
zacji napraw wynikających z umów zawartych jeszcze przez 
wuja z dotychczasowymi kontrahentami albo spłacał jakieś 
zobowiązania związane z funkcjonowaniem odziedziczone-
go warsztatu, to takie okoliczności przemawiają za tym, żeby 
uznać, iż w drodze spadku nabył Pan przedsiębiorstwo.

Jeżeli natomiast warsztat od dłuższego czasu nie funk-
cjonował, nie miał zobowiązań ani zawartych umów z kon-
trahentami, które Pan mógłby kontynuować jako spadko-
bierca, nie było w nim zatrudnionych pracowników, będzie 
Pan używać innej nazwy, to takie okoliczności przemawia-
ją za tym, że odziedziczone składniki majątku nie stanowią 
przedsiębiorstwa.

Jeżeli zatem uzna Pan, że odziedziczony po wuju warsz-
tat spełnia wymagania do uznania go za przedsiębiorstwo, 
to wartość początkową budynku, w którym znajduje się 
warsztat, jak też maszyn należy ustalić według ich wartoś-
ci rynkowej na dzień nabycia spadku, z uwzględnieniem 
ograniczenia wysokości ich wartości początkowej wynika-
jącego z art. 22g ust. 15 udpof.

Wartość rynkową odziedziczonych przez Pana środków 
trwałych należy ustalić na podstawie cen rynkowych sto-
sowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego 
rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich 
stanu i stopnia zużycia (art. 22g ust. 16 updof). Dniem na-
bycia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy (art. 924 
i 925 k.c.). W związku z tym wartość odziedziczonych 
środków trwałych należy ustalić według ich wartości ryn-
kowej na dzień śmierci spadkodawcy.

Jeżeli środki trwałe wchodzą w skład nabytego przed-
siębiorstwa, to przy ustalaniu ich wartości początkowej 
obowiązuje ograniczenie przewidziane w art. 22g ust. 15 
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updof. Wynika z niego, że w przypadku nabycia przedsię-
biorstwa w drodze spadku łączna suma wartości rynkowej 
nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych nie może być wyższa od różnicy pomiędzy war-
tością tego przedsiębiorstwa a wartością składników mie-
nia, niebędących środkami trwałymi ani wartościami nie-
materialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od 
spadków i darowizn (w zeznaniu SD-3).

Na taki sposób ustalenia wartości początkowej wskazują 
również organy podatkowe. W interpretacji Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 8 marca 2011 r., sygn. ILPB1/415- 
-1396/10-4/AO, czytamy, że: (...) odpisy amortyzacyjne od 
wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych wchodzą-
cych w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku są 
u nabywcy spadku kosztem uzyskania przychodów od momentu 
rozpoczęcia dokonywania tych odpisów do pełnego zamortyzo-
wania środków trwałych. Łączną wartość początkową środków 
trwałych stanowi suma ich wartości rynkowej z dnia nabycia 
spadku, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego 
przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, niebędących 
środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawny-
mi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na omówione wcześniej ograniczenie przy usta-
laniu wartości początkowej środków trwałych, o którym 
mowa w art. 22g ust. 15 updof, trzeba zwrócić uwagę, że 
na potrzeby podatku od spadków i darowizn wartość na-
bytych rzeczy i praw majątkowych jest przyjmowana przez 
organ podatkowy w wysokości określonej przez spadko-
biercę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rze-
czy i praw (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i da-
rowizn). Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych 
spadkobierca określa na podstawie przeciętnych cen stoso-
wanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatun-
ku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stop-
nia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego 
samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowe-
go (art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku (art. 6 ust. 1 
pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Oświad-
czenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca 
składa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowie-
dział się o tytule swego powołania (art. 1015 k.c.). W prak-
tyce oznacza to, że wartość rzeczy (m.in. środków trwa-
łych) określona przez spadkobiercę dla celów podatku od 
spadków i darowizn na dzień powstania obowiązku po-
datkowego w tym podatku, tj. na dzień przyjęcia spadku, 
może być różna od wartości rynkowej tych rzeczy na dzień 
śmierci spadkobiercy, która to data jest brana pod uwagę 
przy ustaleniu wartości początkowej dla celów pdof.

Przykład

W związku z nabyciem w spadku po wuju przedsię-
biorstwa spadkobierca wykazał w zeznaniu SD-3 na-
stępujące składniki majątku:

1.  Budynek warsztatu wyceniony w wysokości 
100 000 zł.

2.  Tokarkę sterowaną komputerowo stanowiącą śro-
dek trwały, nabytą w 2012 r., wycenioną w wyso-
kości 12 000 zł.

3.  Tokarkę sterowaną komputerowo stanowiącą śro-
dek trwały, nabytą w 2010 r., wycenioną w wyso-
kości 8000 zł.

4.  Materiały wycenione w wysokości 15 000 zł.
5.  Wyposażenie (w tym narzędzia) wycenione 

w kwocie 5000 zł.
6.  Środki pieniężne na rachunku bankowym związa-

nym z działalnością gospodarczą wuja w kwocie 
14 000 zł.

7.  Należności od klientów w kwocie 6000 zł.
8.  Zobowiązania wobec banku wynikające z zaciąg-

niętego przez wuja kredytu na działalność gospo-
darczą związaną z funkcjonowaniem warsztatu 
w kwocie 30 000 zł (jako długi obciążające nabyte 
rzeczy i prawa majątkowe – pomniejszające pod-
stawę opodatkowania dla celów podatku od spad-
ków i darowizn, jak również wartość przedsiębior-
stwa).

Od śmierci wuja do przyjęcia spadku upłynęły dwa 
tygodnie, w związku z tym spadkobierca przyjął, że 
w tym krótkim okresie nie zaistniały różnice w wyce-
nie środków trwałych dla celów podatku od spadków 
i darowizn i dla celów pdof. Dla celów pdof przyjął 
zatem tę samą wycenę co dla celów podatku od spad-
ków i darowizn.

Razem wartość przedsiębiorstwa wynosiła: 100 000 zł + 
+ 12 000 zł + 8000 zł + 15 000 zł + 5000 zł + 
+ 14 000 zł + 6000 zł – 30 000 zł = 130 000 zł.
W tym przypadku łączna wartość początkowa naby-
tych środków trwałych budynku i maszyn nie może 
być wyższa od kwoty 90 000 zł, tj. 130 000 zł – 
– (15 000 zł + 5000 zł + 14 000 zł + 6000 zł), mimo 
że wartość rynkowa tych środków została wyceniona 
w kwocie 120 000 zł, tj. 100 000 zł + 12 000 zł + 
+ 8000 zł.
Przepisy updof nie nakazują wprost, jak w takim 
przypadku ustalić wartość początkową poszczegól-
nych środków trwałych. Istotne jest, aby wartość po-
czątkowa danego środka trwałego nie była wyższa 
od jego wartości rynkowej określonej na dzień naby-
cia spadku, tj. dzień śmierci spadkodawcy, i mieści-
ła się w różnicy pomiędzy wartością odziedziczone-
go przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, 
niebędących środkami trwałymi ani wartościami nie-
materialnymi i prawnymi, określoną dla celów po-
datku od spadków i darowizn (w naszym przypadku 
w kwocie 90 000 zł).
W związku z tym na potrzeby pdof wartość początko-
wą odziedziczonych:
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1.  Budynku można by ustalić w wysokości 75 000 zł, 
tj. 100 000 zł × (90 000 zł : 120 000 zł).

2.  Tokarki nabytej przez wuja w 2012 r. można 
by ustalić w wysokości 9000 zł, tj. 12 000 zł × 
× (90 000 zł : 120 000 zł).

3.  Tokarki nabytej przez wuja w 2010 r. moż-
na by ustalić w wysokości 6000 zł, tj. 8000 zł × 
× (90 000 zł : 120 000 zł).

Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, 
w przypadku gdy nie odziedziczono przedsiębiorstwa

W przypadku gdy nie można uznać, że odziedziczył Pan 
przedsiębiorstwo, to sposób ustalania wartości początkowej 
nabytych środków trwałych będzie praktycznie taki sam. 
W tym przypadku nie znajdzie jedynie zastosowania ograni-
czenie przewidziane w art. 22g ust. 15 updof. Oznacza to, że 
za wartość początkową odziedziczonych środków trwałych 
powinien Pan przyjąć ich wartość rynkową z dnia nabycia 
spadku. Wartość tę należy ustalić na podstawie cen rynko-
wych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego sa-
mego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności 
ich stanu i stopnia zużycia (art. 22g ust. 16 updof).

Metody amortyzacji odziedziczonych środków trwałych
Przepisy updof nie nakładają na spadkobierców obo-

wiązku kontynuacji metody amortyzacji przyjętej przez 
spadkodawcę. Ponieważ z pytania wynika, że Pana wuj 
prowadził warsztat od kilku lat, to zarówno budynek, jak 
i znajdujące się w nim maszyny może Pan uznać za „uży-
wane” w myśl updof.

■	UWAGA!
Środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik 
udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane 
co najmniej przez okres 6 miesięcy (art. 22j ust. 2 pkt 1 
updof).

Budynek. Dla używanego budynku, w którym znajdu-
je się warsztat, może Pan m.in. zastosować indywidualną 
stawkę amortyzacji. Podatnicy mogą bowiem indywidu-
alnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych środ-
ków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewi-
dencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla 
budynków niemieszkalnych, dla których stawka amorty-
zacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5, 
nie może być krótszy niż 40 lat pomniejszone o pełną licz-
bę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierw-
szy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych prowadzonej przez podatnika. Okres amortyzacji 
nie może być w tym przypadku krótszy niż 10 lat (art. 22j 
ust. 1 pkt 4 updof).

Maszyny. Indywidualną stawkę amortyzacji może Pan 
również przyjąć na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 1 dla środ-
ków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji, 
z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

a)  24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekra-
cza 25 000 zł,

b)  36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa 
od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

c)  60 miesięcy – w pozostałych przypadkach.
Jeżeli w związku z odziedziczeniem warsztatu rozpoczął 

Pan w tym roku prowadzenie działalności gospodarczej lub 
jest małym podatnikiem, może Pan skorzystać z jednorazo-
wej amortyzacji. Wówczas może Pan dokonywać jednora-
zowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 
środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, 
z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatko-
wym, w którym środki te zostały wprowadzone przez Pana 
do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej 
wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Spadkobierca może również przyjąć liniową metodę 
amortyzacji (dla budynku i/lub maszyn) lub degresywną 
metodę amortyzacji (dla maszyn) (art. 22i ust. 1 i art. 22k 
ust. 1 updof).

Zaliczenie do kosztów odpisów amortyzacyjnych
W przedstawionej sytuacji nie znajdzie zastosowania 

art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) updof wyłączający z kosztów 
uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartoś-
ci początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie. 
Przepis ten nie dotyczy bowiem środków trwałych nabytych 
w drodze spadku. Dokonywane przez Pana odpisy amorty-
zacyjne będą zatem w całości kosztem uzyskania przycho-
du. Potwierdza to również interpretacja indywidualna Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 września 2011 r., 
sygn. IBPBI/1/415-683/11/KB, w której czytamy: (...) zasa-
dą jest, że do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej po-
zarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć odpisy 
amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej jedynie 
tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych, które zostały nabyte przez podatnika odpłatnie. Wyjątek 
od powyższej zasady stanowią środki trwałe oraz wartości nie-
materialne i prawne nabyte przez podatnika nieodpłatnie, je-
żeli nabycie to nastąpiło w postaci otrzymania spadku lub da-
rowizny. W konsekwencji odpisy amortyzacyjne dokonywane 
od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub daro-
wizny mogą stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzo-
nej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, 
pomimo że podatnik nie poniósł ekonomicznego ciężaru ich 
nabycia (faktycznego wydatku).

Krzysztof Rustecki
ekspert w zakresie podatków dochodowych

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 5a pkt 3, 4, art. 22g ust. 1 pkt 3, ust. 15, 16, art. 22i 

ust. 1, art. 22j, 22k, art. 22h ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 45a 
lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1328,
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■	 art. 551, 922, 924, 925 i 1015 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny – Dz.U. z 2014 r., poz. 121,

■	 art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8, art. 17a ust. 1 ustawy 
z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – j.t. Dz.U 
z 2009 r. Nr 93, poz.768; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1036.

? Czy można amortyzować środki trwałe 
udostępnione kontrahentom

PROBLEM
Spółka w ramach prowadzonej działalności zawiera 
umowy o współpracę z odbiorcami produkowanych 
przez nią wyrobów. Na podstawie tych umów spółka 
– w zamian za zobowiązanie do zakupu określonej iloś-
ci produktów, ich odpowiednią ekspozycję, aktywne 
współdziałanie w zakresie prowadzonych przez spół-
kę akcji promocyjnych, stosowanie jej polityki cenowej 
– udostępnia kontrahentom regały chłodnicze umożli-
wiające realizację zawartych umów związanych z dys-
trybucją wyrobów spółki. Wartość regałów chłodni-
czych przekracza 3500 zł i są one wykorzystywane do 
wskazanych celów przez okresy dłuższe niż rok. Czy 
spółka ma prawo uznać je za środki trwałe i zaliczać do 
kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne 
dokonywane od przedmiotowych urządzeń?

RADA
Tak, spółka może uznać za środki trwałe udostępnia-

ne kontrahentom regały chłodnicze oraz może zaliczać 
do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyza-
cyjne od nich dokonywane.

UZASADNIENIE
Wydatki na nabycie środków trwałych nie stanowią kosz-

tów podatkowych (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b updop). Jest to 
spowodowane tym, że środki trwałe podlegają amortyzacji, 
a więc do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są doko-
nywane od nich odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 updop).

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współ-
własność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym 
zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do 
używania rzeczowe składniki majątku o przewidywanym 
okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez 
podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez nie-
go działalnością gospodarczą albo oddane do używania na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Należy podkreślić, że wykorzystywanie przez podatnika 
na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnoś-
cią gospodarczą może mieć miejsce również w przypadkach, 
gdy środek trwały jest używany na rzecz podatnika przez inny 
podmiot. Jednocześnie w przypadkach takich nie dochodzi 
do oddania środków trwałych do nieodpłatnego używania. 
Oddanie środków trwałych do nieodpłatnego używania wyłą-
cza bowiem możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych 
do kosztów uzyskania przychodów – art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c 
updop. W konsekwencji składniki majątku udostępniane kon-
trahentom do wykonywania określonych czynności na rzecz 

podatnika podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych, co 
potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnie-
niach. Jako przykład można wskazać interpretację indywi-
dualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lutego 
2008 r. (sygn. IBPB3/423-331/07/AK), w której czytamy, 
że: odpisy amortyzacyjne od udostępnionych zleceniobiorcy 
środków trwałych mogą stanowić koszty uzyskania przycho-
dów, pod warunkiem iż dokonywane są zgodnie z przepisami 
art. 16a–16m ustawy podatkowej.

Innym przykładem może być wydana w stanie faktycznym 
analogicznym do przedstawionego w treści pytania inter-
pretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warsza-
wie z 15 listopada 2010 r. (sygn. IPPB5/423- -592/10-2/JC). 
W interpretacji tej organ podatkowy uznał za prawidłowe 
stanowisko spółki, że ma prawo zaliczać do kosztów podat-
kowych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (cho-
dziło właśnie o regały chłodnicze), które na mocy zawar-
tych umów o współpracę udostępni swoim kontrahentom. 
Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpre-
tacji indywidualnej z 11 lutego 2011 r. (sygn. IPPB3/423- 
-792/10-2/GJ) uznał za prawidłowe stanowisko podatni-
ka, że ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych odpisy 
amortyzacyjne dokonywane od udostępnianych kontrahen-
towi na mocy umowy franszyzy środków trwałych.

A zatem w przedstawionej sytuacji spółka może uznać za 
środki trwałe udostępniane kontrahentom regały chłodni-
cze oraz może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 
odpisy amortyzacyjne od nich dokonywane. Udostępnianie 
tych regałów kontrahentom w celach wskazanych w pyta-
niu nie wyłącza ani nie ogranicza tych uprawnień spółki.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15 ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 16 ust. 1 pkt 63 

lit. c oraz art. 16a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 851; ost.zm. Dz.U. poz. 1457.

? Czy można przekwalifikować  
środek trwały na towar handlowy

PROBLEM
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. 
na kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości oraz 
świadczeniu usług zakwaterowania. W lipcu 2014 r. ku-
piłam używany lokal mieszkalny, zakwalifikowałam go 
do środków trwałych i dokonywałam odpisów amorty-
zacyjnych. Chciałam go wykorzystać do świadczenia 
usług zakwaterowania lub najmu, jednak ze względu 
na trudną sytuację na rynku nie doszło do tego. Obec-
nie zmuszona jestem do sprzedaży tego lokalu, do któ-
rej dojdzie w lutym 2015 r. Zależy mi, aby przychód 
z tej transakcji był przychodem z działalności gospo-
darczej, dlatego chcę wycofać lokal z ewidencji i zali-
czyć go do towarów handlowych.
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Czy muszę cofnąć się do lipca 2014 r. i od początku 
zaksięgować lokal jako towar handlowy o takiej sa-
mej wartości jak wartość początkowa środka trwałego 
(a co za tym idzie wyksięgować odpisy amortyzacyjne, 
wykazać wartość towarów w remanencie, skorygować 
zeznania roczne)? Czy też mogę przeksięgować lokal 
na towar handlowy w miesiącu jego sprzedaży?

RADA
Czytelniczka nie może przekwalifikować lokalu 

mieszkalnego, który był u niej do tej pory środkiem 
trwałym, na towar handlowy.

UZASADNIENIE
W opisanym przypadku Czytelniczka podjęła decyzję 

o zaliczeniu nabytego w lipcu 2014 r. lokalu mieszkalnego 
do środków trwałych, przewidując, że okres jego używania 
w prowadzonej działalności gospodarczej będzie dłuższy niż 
rok. Obecnie chciałaby zaliczyć ten lokal do towarów hand-
lowych. Niestety, nie jest to możliwe. Przyjęta przez Czy-
telniczkę kwalifikacja nabytego lokalu mieszkalnego była 
oczywiście prawidłowa. Spełniał on wszystkie warunki do 
uznania go za środek trwały, a nie za towar handlowy. Pod-
jęcie decyzji o jego sprzedaży w lutym 2015 r. nie daje żad-
nych podstaw do przekwalifikowania go na towar handlo-
wy. Również organy podatkowe odmawiają podatnikom 
prawa do przekwalifikowywania środka trwałego na towar 
handlowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w inter-
pretacji indywidualnej z 3 grudnia 2009 r., sygn. IPPB1/415- 
-707/09-4//MT, stwierdził, że: (...) przedmiotowe urzą-
dzenia zostały zakupione w celu powiększenia majątku spół-
ki. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na ele-
ment zależny tylko od woli właściciela, czyli przewidywany 
okres używania nabytego składnika majątku (...). Jak wynika 
z przedstawionego stanu faktycznego, spółka nie potraktowa-
ła nabytych urządzeń jako towarów handlowych przeznaczo-
nych do dalszej odsprzedaży. Przewidywała natomiast, że będą 
one wykorzystywane w działalności gospodarczej przez okres 
dłuższy niż rok, dlatego wprowadziła je do ewidencji środków 
trwałych oraz dokonywała od nich odpisów amortyzacyjnych. 
Jednakże spółka podjęła decyzję o sprzedaży środka trwałego 
innemu podmiotowi. Wobec tego zaprzestanie odpisów na sku-
tek zbycia środka trwałego uzasadnia wykreślenie go z ewiden-
cji środków trwałych, jednakże bez możliwości przekwalifiko-
wania go i potraktowania jako towar handlowy.

Zobacz e-poradnik „Środki trwałe w firmie” dostępny na 
www.inforfk.pl.

Sprzedaż lokalu, o którym mowa w pytaniu, powoduje po 
stronie Czytelniczki powstanie przychodu ze źródła, o któ-
rym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof (tj. odpłatne 
zbycie). Wynika to z tego, że do przychodów z działalności 
gospodarczej nie zalicza się m.in. przychodów z odpłatnego 
zbycia lokali mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby 
działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2c updof).

Ponieważ zbywany przez Czytelniczkę lokal mieszkalny 
został nabyty w 2014 r., to jego opodatkowania należy doko-
nać na podstawie art. 30e updof. Wynika z niego, że podsta-
wą obliczenia podatku jest dochód (przychód minus koszty) 

powiększony o sumę dokonanych odpisów amortyzacyj-
nych. Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nierucho-
mości stanowią udokumentowane koszty jej nabycia lub wy-
tworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które 
zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynio-
ne w czasie ich posiadania. Sam podatek wynosi 19%. Do-
chód z odpłatnego zbycia nieruchomości wykazuje się w od-
rębnym zeznaniu rocznym (PIT-39), składanym do końca 
kwietnia roku następującego po roku, w którym doszło do 
sprzedaży. W tym terminie należy też uiścić podatek.

Warto podkreślić, iż Czytelniczka może skorzystać ze zwol-
nienia od tego podatku, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia 
lokalu mieszkalnego przeznaczy na własne cele mieszkanio-
we w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, 
w którym nastąpiła sprzedaż (art. 21 ust. 1 pkt 131 updof).

Małgorzata Rymarz
prawnik, autorka licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a), art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1328,

? Czy można powtórnie amortyzować 
wycofany środek trwały

PROBLEM
W 2009 r. kupiłem i wprowadziłem do ewidencji środków 
trwałych samochód osobowy. Pojazd ten został całkowi-
cie zamortyzowany, a następnie przekazany na cele oso-
biste. Obecnie chciałbym zatrudnić przedstawicieli han-
dlowych w terenie i samochód byłby znowu potrzebny 
w prowadzonej przeze mnie działalnoś ci. Czy można go 
ponownie wprowadzić do ewidencji środków trwałych?

RADA
Nie ma przeszkód, aby wprowadził Pan ponownie do 

ewidencji środków trwałych pojazd, o którym mowa 
w pytaniu. Pozwoli to rozliczać w kosztach podatko-
wych wydatki związane z jego eksploatacją w pełnej 
wysokości. Nie będzie natomiast możliwa jego powtór-
na amortyzacja. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Podatnik ma prawo w dowolnym momencie podjąć decyzję 

o wycofaniu składnika majątkowego z działalności gospodar-
czej i przeznaczeniu go np. na potrzeby osobiste. Czynność ta 
nie powoduje powstania przychodu. Nie należy też korygować 
dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Jak wyjaśnił Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidu-
alnej z 29 października 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-916/12/  
/WRz: Czynność wycofania składnika majątku (...) z działalnoś-
ci gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste, na grun-
cie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi 
żadnych skutków podatkowych w tym podatku. Majątek osoby 
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fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie 
wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekaza-
nie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej 
na potrzeby osobiste nie powoduje powstania przychodu po stro-
nie Wnioskodawcy. Poprzez tę czynność nie uzyska on żadnego 
przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie 
rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do 
majątku osobistego. (...)

Jeżeli w toku działalności okaże się, że wycofany uprzed-
nio składnik majątkowy może być nadal przydatny gospo-
darczo, podatnik jest uprawniony do ponownego jego za-
ewidencjonowania, pod warunkiem że przedmiot spełnia 
kryteria do uznania go za środek trwały, tzn.:
■	 stanowi przedmiot własności lub współwłasności podat-

nika,
■	 jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do 

używania,
■	 przewidywany okres jego używania będzie dłuższy niż 

rok (art. 22a ust. 1 updof).
Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych daje 

Czytelnikowi możliwość rozliczania w rachunku podatko-
wym wszystkich wydatków związanych z jego eksploatacją.

Zobacz e-poradnik „Samochód w firmie” dostępny na 
www.inforfk.pl.

Ponowne uznanie pojazdu za środek trwały nie wiąże się 
jednak z prawem do powtórnej amortyzacji tego składnika 
(chyba że jego wartość początkowa wzrosła w wyniku ulep-
szenia). Z art. 22h ust. 1 pkt 1 updof wynika bowiem, że 
odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości począt-
kowej środków, począwszy od pierwszego miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono 
do ewidencji (wykazu), do końca tego miesiąca, w którym 
następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego 
wartością początkową. Samochód został już przez Czytel-
nika zamortyzowany w całości, nastąpiło więc zrównanie 
sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową.

Zobacz e-poradnik „Metody amortyzacji środków trwa-
łych” dostępny na www.inforfk.pl.

Małgorzata Rymarz
prawnik, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 22a ust. 1, art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328.

? Jak powiększyć  
wartość początkową środka trwałego  

o sporne kwoty nieuwzględnione pierwotnie

PROBLEM
Wybudowaliśmy magazyn, który obecnie jest naszym 
środkiem trwałym podlegającym amortyzacji. Przy bu-
dowie magazynu zakwestionowaliśmy prace wykona-
ne przez jednego z podwykonawców i nie opłaciliśmy 
wystawionych przez niego faktur. Kosztów wybudowa-

nia magazynu wynikających z tych faktur nie uwzględ-
niliśmy również w wartości początkowej magazynu. 
Obecnie zakończyła się sprawa sądowa wytoczona nam 
przez podwykonawcę. Sąd uznał racje wykonawcy i na-
kazał nam zapłatę za jego usługi. Czy o koszty usług 
podwykonawcy wartość początkową powinniśmy po-
większyć wstecz czy na bieżąco?

RADA
W przedstawionej sytuacji wartość początkową ma-

gazynu (środka trwałego) należy zwiększyć „wstecz”. 
Związana z tym będzie konieczność podwyższenia wy-
sokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych, kosz-
tów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyza-
cyjnych oraz – zapewne – zeznań złożonych za ubiegłe 
lata podatkowe.

UZASADNIENIE
Za wartość środków trwałych w razie wytworzenia ich 

we własnym zakresie należy uważać koszt wytworzenia 
(art. 16g ust. 1 pkt 2 updop). Koszt wytworzenia to war-
tość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków 
trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzysta-
nych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz 
z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości 
wytworzonych środków trwałych (art. 16g ust. 4 updop). 
Do kosztu wytworzenia nie należy zaliczać wartości włas-
nej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, 
kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozo-
stałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finanso-
wych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) 
i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych 
do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zobacz e-poradnik „Środki trwałe w firmie” dostępny na 
www.inforfk.pl.

Koszt wytworzenia jako wartość początkową środków 
trwałych należy obliczyć na dzień przekazania środków trwa-
łych do użytkowania. Inaczej niż w przypadku ceny nabycia 
(zob. art. 16g ust. 3 updop) – ustawodawca nie przewiduje 
(z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem dotyczącym 
odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka 
trwałego do używania), aby na koszt wytworzenia składały 
się tylko koszty naliczone do dnia przekazania środka trwa-
łego do używania. W konsekwencji do kosztów wytworze-
nia środków trwałych zalicza się również koszty naliczone po 
dniu przekazania środków trwałych do użytkowania.

A zatem koszty, o których mowa w pytaniu, stanowią 
koszty wytworzenia magazynu jako środka trwałego. Nie 
jest przy tym możliwa bieżąca korekta (zwiększenie) war-
tości początkowej (np. w dacie uprawomocnienia się wyro-
ku sądowego), gdyż zmiana bieżącej wartości początkowej 
środków trwałych możliwa jest tylko w ściśle określonych 
przepisami przypadkach (np. na skutek ulepszenia środ-
ka trwałego – zob. art. 16g ust. 13 updop). Uwzględnienie 
kosztów, o których mowa, w wartości początkowej magazy-
nu jako środka trwałego jest możliwe wyłącznie w drodze 
wstecznej korekty jej wartości początkowej. Niestety, wiązać 
się z tym będzie, między innymi, konieczność podwyższenia 
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wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych, kosztów 
uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych 
oraz zeznań złożonych za ubiegłe lata podatkowe.

Co istotne, podobne stanowisko reprezentują organy 
podatkowe. Jako przykład wskazać można interpretację 
indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 20 lutego 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1459/12/PP), 
w której czytamy, że: (...) „nadwyżka” wartości początko-
wej środka trwałego ponad pierwotną jego wartość począt-
kową, która to nadwyżka powstanie w związku ze zmianą 
wartości początkowej na skutek zapłaty spornej części wy-
nagrodzenia i zwrotu wydatków na dokumentację technicz-
ną, powinna zwiększyć wstecz pierwotną wartość początko-
wą środka trwałego (...). Konsekwencją powyższego będzie 
również dokonanie korekty wysokości odpisów amortyza-
cyjnych, począwszy od pierwszego odpisu amortyzacyjnego. 
W ten sposób całość „zwiększonego” wydatku zostanie za-
liczona w ciężar kosztów uzyskania przychodów w postaci 
odpisów amortyzacyjnych z zachowaniem okresu amorty-
zacji składnika majątku trwałego.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 16g ust. 1 pkt 2, art. 16g ust. 3 i 4 oraz art. 16g ust. 13 

ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych – Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. 
Dz.U.  poz. 1457.

? Czy elementy środka trwałego,  które 
można zdemontować i wykorzystać 

do prac z innymi urządzeniami, stanowią 
oddzielne środki trwałe

PROBLEM
W maju 2014 r. nabyliśmy urządzenie do wiercenia, któ-
re składa się z kilku elementów. Tworzą one komplet-
ny środek trwały. Wartość urządzenia to 2 500 000 zł. 
Część elementów może być demontowana. W momen-
cie, w którym zakupione urządzenie jest niewykorzys-
tywane, dział techniczny demontuje niektóre elementy 
i przenosi do innych lokalizacji. W tych nowych loka-
lizacjach elementy te współpracują z innego typu ma-
szynami. W jaki sposób powinno być zaksięgowane 
nabycie środka trwałego? Czy można uznać, że jest to 
jeden kompletny środek trwały?

RADA
Każdy istotny dający się wyodrębnić element urzą-

dzenia, który będzie wykorzystywany w innych kon-
figuracjach, powinni Państwo ująć w swoich księgach 
rachunkowych jako osobny środek trwały. Koniecz-
na będzie zatem wycena poszczególnych elementów 
urządzenia. Każdy z nich powinien podlegać amor-
tyzacji według indywidualnej stawki, która będzie 

odzwiercied lać okres jego ekonomicznej przydatności. 
Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Z treści pytania wynika, że mają Państwo wątpliwości, 

czy zakupione urządzenie powinno zostać ujęte w księgach 
rachunkowych jako jeden środek trwały. Należy uznać, że 
takie podejście byłoby nieprawidłowe, gdyż:
■	 jest sprzeczne z treścią ekonomiczną

Urządzenie do wiercenia spełnia co prawda definicję środ-
ka trwałego (przewidywany okres jego ekonomicznej uży-
teczności jest dłuższy niż rok, jest kompletny, zdatny do użyt-
ku i przeznaczony na potrzeby jednostki – art. 3 ust. 1 pkt 15 
uor), jednak w tej sytuacji ujęcie wszystkich elementów urzą-
dzenia jako jednego środka trwałego byłoby z sprzeczne 
z ekonomiczną treścią działań jednostki. Zachodzi kolizja 
pomiędzy zasadą wiernego odzwierciedlenia rzeczywistości 
(rzetelności i jasności przedstawienia w księgach rachunko-
wych rzeczywistości) a zasadą zgodności z przepisami prawa 
(w rozpatrywanym przypadku z definicją środka trwałego). 
Gdy zachodzi taka kolizja, ustawa o rachunkowości nakazu-
je uznać wyższość treści ekonomicznej nad postacią prawną 
zdarzenia gospodarczego. Artykuł 4 ust. 2 ustawy o rachun-
kowości stanowi bowiem, że: Zdarzenia, w tym operacje gospo-
darcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w spra-
wozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W Państwa firmie poszczególne elementy urządzenia 
będą wykorzystywane w różnych konfiguracjach, z innymi 
urządzeniami w różnych lokalizacjach. Ten sposób wyko-
rzystania urządzenia (treść ekonomiczna) przesądza o uję-
ciu w księgach rachunkowych każdego z elementów urzą-
dzenia osobno.
■	 brak będzie możliwości fizycznej lokalizacji i identyfika-

cji urządzenia w trakcie inwentaryzacji
Ustawa o rachunkowości zobowiązuje Państwa do prze-

prowadzenia inwentaryzacji rzeczowych aktywów trwa-
łych (art. 26 uor). Ewidencjonując zakupione urządzenie 
jako jeden środek trwały, trudno będzie Państwu wywią-
zać się z tego obowiązku. W momencie, w którym poszcze-
gólne elementy zakupionego urządzenia do wiercenia 
będą współpracować z innymi, powstanie problem z ich fi-
zyczną lokalizacją i identyfikacją.
■	 nie odzwierciedla faktycznego „ekonomicznego zuży-

cia” poszczególnych elementów urządzenia
W sytuacji opisanej w pytaniu można założyć, że po-

szczególne elementy środka trwałego będą się zużywać 
w różny sposób. Elementy te pracują bowiem w różnych 
warunkach z różnymi urządzeniami. Dlatego też każdy 
z tych elementów powinien zostać wyodrębniony i objęty 
różnymi stawkami amortyzacyjnymi, gdyż okres ich „eko-
nomicznego życia”, który jest podstawą ustalenia okresu 
amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, według pra-
wa bilansowego będzie różny.

Reasumując, w opisanym przez Państwa stanie faktycznym 
istnieje konflikt między definicją środka trwałego a realizacją 
nadrzędnego celu rachunkowości, jakim jest rzetelna prezen-
tacja treści gospodarczej operacji. Spełnienie nadrzędnych 
zasad rachunkowości wymaga rozdzielenia środka trwałego 
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na części składowe. Należy również wskazać, że taki sposób 
prezentacji odpowiada uregulowaniom zawartym w Między-
narodowych Standardach Rachunkowości. Nakazują one sto-
sować odrębne zasady amortyzacji do każdej znaczącej części 
środka trwałego, która ma odmienny okres i tryb użytkowa-
nia (por. § 9 i § 43–49 MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”).

Należy podkreślić, że wskazany wyżej sposób postępo-
wania wynika z regulacji bilansowych, które mogą róż-
nić się (choć niekoniecznie muszą) od przepisów podat-
kowych. Jeśli podatkowo uznają Państwo, że elementy 
dodatkowe wyposażenia są na stałe związane z rozpatry-
wanym urządzeniem do wiercenia, a tym samym zostaną 
„przypisane” na stałe do tego urządzenia poprzez wartość 
początkową, to wówczas należy pamiętać o regulacjach za-
wartych w art. 16g ust. 16–17 updop i art. 22g ust. 20–21 
updof. Dotyczą one korekty wartości początkowej i sposo-
bu dokonywania amortyzacji w sytuacjach trwałego odłą-
czania lub przyłączania do danego środka trwałego części 
składowych lub peryferyjnych.

Maciej Soprych
członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu  

w spółkach kapitałowych

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 4 ust. 2, art. 26 ustawy z 29 września 1994 r. o rachun-

kowości – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1100,

■	 art. 16g ust. 16–17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; 
ost.zm. Dz.U. poz. 1457,

■	 art. 22g ust. 20–21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328.

? Od kiedy amortyzować  
środek trwały

PROBLEM
Spółka 31 grudnia 2014 r. oddała do użytku środek 
trwały (system sterowania), który zaczęła promować 
w styczniu 2015 r. (testy u potencjalnych klientów). 
Przychody pierwsze są planowane w II półroczu 2015 r.
Czy wobec powyższego Spółka może rozpocząć amor-
tyzację od stycznia 2015 r. i czy stanowi ona koszty 
uzyskania przychodów?

RADA
Mając na uwadze opisany stan faktyczny na podstawie 

wskazanych niżej przepisów updop oraz ustawy uor, 
w pierwszej kolejności powiedzieć należy, że środkiem 
trwałym jest taki składnik majątku, który po nabyciu 
lub wytworzeniu będzie w ramach działalności używany 
przez podatnika w okresie dłuższym niż 12 miesięcy dla 
celów jego działalności gospodarczej. W takim przypad-
ku podatnik ma prawo do zaliczania odpisów amortyza-
cyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE
Skoro spółka testuje system sterowania u potencjalnego 

klienta, to niezrozumiałe jest, dlaczego traktowany jest on 
jako środek trwały, chyba że z użyciem tego systemu bę-
dzie świadczyła na rzecz klienta usługi, a testy mają po-
twierdzać jego przydatność do ich świadczenia. Gdyby 
tak było, to okoliczność, w której przychody z tychże usług 
będą osiągane dopiero w przyszłości, nie stoi na przeszko-
dzie do zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów 
uzys kania przychodów. Odpisy amortyzacyjne są bowiem 
kosztem pośrednio związanym z przychodami, których nie 
ma potrzeby ani też obowiązku przypisywać do konkret-
nych przychodów generowanych przez usługi świadczone 
z użyciem środka trwałego. Natomiast gdyby system stero-
wania był w naszym przypadku przeznaczony do sprzeda-
ży, czy to w wersji materialnej wraz z dokumentacją, czy 
też jedynie jako wersja dokumentacyjna (myśl technicz-
na), a testy miałyby jedynie potwierdzać jego przydatność 
handlową, to w takim przypadku nie możemy mówić o nim 
jako środku trwałym, czy też jako wartość niematerialna 
i prawna. W takiej sytuacji nie jest możliwe dokonywanie 
odpisów amortyzacyjnych od tegoż składnika majątku i za-
liczanie ich do kosztów podatkowych.

Marian Szałucki
 doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3–3a; art. 15 ust. 1, ust. 4 e, ust. 6, 

art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.),

■	 art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 32 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

? Koszty uzyskania przychodu 
ze sprzedaży środka trwałego 

sfinansowanego dotacją 
W przypadku sprzedaży środka trwałego, którego za-

kup został sfinansowany dotacją, wątpliwości podat-
ników budzi sposób ustalenia kosztu uzyskania przy-
chodu z takiej sprzedaży. Niestety, w ostatnim czasie 
niektóre organy podatkowe zaczęły zmieniać – na nie-
korzyść podatników – stanowisko prezentowane do-
tychczas w tej sprawie. Z najnowszych interpretacji in-
dywidualnych wynika, że odmawiają one podatnikom 
prawa do zaliczania do kosztów całej niezamortyzo-
wanej wartości początkowej sprzedawanego środka 
trwałego. Twierdzą, że podatnik sprzedający środek 
trwały sfinansowany dotacją może zaliczyć do kosz-
tów wyłącznie wartość niezamortyzowaną tego środ-
ka trwałego, w takiej części, w jakiej jego zakup został 
sfinansowany z własnych środków. Na szczęście dla 
podatników Krajowa Informacja Podatkowa nie po-
twierdza takiej wykładni obowiązujących przepisów 
i w udzielanych wyjaśnieniach nadal podaje, że kosz-
tem ze zbycia środka trwałego sfinansowanego dotacją 
powinna być cała jego niezamortyzowana wartość po-
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czątkowa. Należy spodziewać się wydania interpretacji 
ogólnej w tym zakresie.

Przy sprzedaży środka trwałego kosztem uzyskania przy-
chodu jest różnica między wartością początkową tego środ-
ka trwałego a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych 
– art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) updof. Ponieważ przepisy updof nie 
zawierają szczególnych regulacji w zakresie ustalania kosz-
tu ze zbycia środka trwałego, którego zakup został sfinanso-
wany dotacją, to ustalając ten koszt, należy stosować zasadę 
przewidzianą w przywołanym art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) updof.

Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że do 
kosztów ze sprzedaży środka trwałego, którego zakup sfi-
nansowano dotacją, podatnik mógł zaliczyć całą niezamor-
tyzowaną wartość tego środka trwałego. Inaczej mówiąc, 
kosztem była jego wartość początkowa pomniejszona o do-
konane odpisy amortyzacyjne. Trzeba zaznaczyć, że mimo iż 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45 updof podatnik ma obo-
wiązek wyłączyć z kosztów tę część odpisów amortyzacyj-
nych, która odpowiada dotacji otrzymanej na nabycie środka 
trwałego, to przy ustalaniu kosztu ze sprzedaży takiego środ-
ka trwałego jego wartość początkową podatnik pomniejsza 
o odpisy amortyzacyjne zarówno stanowiące koszt uzyskania 
przychodu, jak i niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 
(patrz przykład w dalszej części tekstu). Taki sposób ustalania 
kosztu ze zbycia środka trwałego sfinansowanego dotacją po-
twierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w inter-
pretacji indywidualnej z 17 grudnia 2012 r., sygn. ILPB3/423-
376/12-2/EK, w której stwierdził, że: (...) kosztem uzyskania 
przychodów ze sprzedaży środka trwałego sfinansowanego czę-
ściowo z dotacji będzie wartość, która odpowiada wydatkom 
poniesionym na jego wytworzenie (niezależnie od źródła ich fi-
nansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji 
środków trwałych, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów 
amortyzacyjnych, bez względu na to czy odpisy te zostały zali-
czone do kosztów uzyskania przychodów.

Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora 
Izby Skarbowej w Łodzi z 26 kwietnia 2012 r., sygn. 
IPTPB1/415-99/12-2/MD, czytamy, że: (...) Wnioskodawca 
mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej 
działalności gospodarczej jedynie odpisy amortyzacyjne od ww. 
środka trwałego w części sfinansowanej własnymi środkami. (...)

Mając na uwadze powyższe, w świetle obowiązujących 
przepisów prawa stwierdzić należy, iż kosztem uzyskania 
przychodu w przypadku zbycia przedmiotowego samocho-
du będzie wartość początkowa tego samochodu pomniejszo-
na o dokonane odpisy amortyzacyjne (zarówno stanowiące 
koszt uzyskania przychodu, jak i niestanowiące kosztu uzy-
skania przychodu). Zatem cała niezamortyzowana część 
wartości początkowej środka trwałego jest kosztem uzyska-
nia przychodów w momencie jego zbycia.

Przykład

Jan Kowalski amortyzuje środek trwały o wartości 
początkowej 80 000 zł. Jego zakup został sfinanso-
wany w 50% dotacją. W związku z tym Jan Kowalski  
 

 
do kosztów zaliczał tylko połowę miesięcznego odpi-
su amortyzacyjnego, tj. 750 zł z 1500 zł. We wrześniu 
br. sprzedał środek trwały za kwotę 50 000 zł. Dotych-
czasowe odpisy amortyzacyjne, zarówno te stanowią-
ce koszt uzyskania przychodu, jak i niestanowiące 
kosztów uzyskania przychodów, wyniosły 54 000 zł. 
W związku z tym przychód ze sprzedaży środka trwa-
łego wyniesie 50 000 zł, zaś koszt 26 000 zł [80 000 zł 
(wartość początkowa) – 54 000 zł (suma odpisów sta-
nowiących koszty uzyskania przychodów i niestano-
wiących kosztów uzyskania przychodów)].

Niestety, niektóre organy podatkowe zaczęły prezento-
wać niekorzystne dla podatników stanowisko w omawia-
nej kwestii. Twierdzą one, że podatnicy nie mają możli-
wości zaliczenia do kosztów całej niezamortyzowanej 
wartości początkowej środka trwałego, lecz tylko tę część, 
która została pokryta ze środków własnych. Przykładowo, 
w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z 29 kwietnia 2013 r., sygn. ITPB1/415- 
-223/13/PSZ, czytamy, że: (...) w zaprezentowanym zda-
rzeniu przyszłym brak jest możliwości zaliczenia w całości 
niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego 
do kosztów uzyskania przychodów. W tej części, w której za-
kup samochodu sfinansowany został dotacją, koszt nabycia 
w opisanej sytuacji nie został bowiem przez Pana poniesio-
ny, wobec czego ta część niezamortyzowanej wartości po-
czątkowej samochodu, która pokryta została z dotacji, nie 
może stanowić kosztu uzyskania przychodu w przypadku 
zbycia samochodu.

Do kosztów uzyskania przychodów – w dacie sprzeda-
ży – może być zaliczona wyłącznie wartość niezamortyzo-
wana środka trwałego, w takiej części, w jakiej zakup tego 
środka trwałego został sfinansowany z własnych środków.

Na szczęście dla podatników Minister Finansów nie 
zmienił stanowiska w omawianej kwestii i z informacji 
uzyskanych w Krajowej Informacji Podatkowej wyni-
ka, że nadal, ustalając koszt ze zbycia środka trwałego 
sfinansowanego dotacją, należy brać pod uwagę jego 
wartość początkową pomniejszoną o dokonane odpi-
sy amortyzacyjne, zarówno stanowiące koszt uzyska-
nia przychodów, jak i niestanowiące takiego kosztu na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 45 updof, a więc całą nie-
zamortyzowaną wartość początkową zbywanego środka 
trwałego. Należy spodziewać się wydania interpretacji 
ogólnej w tym zakresie.

Katarzyna Wojciechowska
prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych,  

redaktor „MONITORA księgowego”

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1328.
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Straty
Poniesione straty w środkach obrotowych podatnik 

może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak 
jak podkreślił NSA w wyroku z 17 grudnia 2002 r. (sygn. 
akt III SA 1152/01) nie w każdej sytuacji straty w środ-
kach obrotowych powinny być uznane za koszt uzyskania 
przychodów. Straty muszą być zawsze rzeczywiste i prawi-
dłowo udokumentowane. NSA za stratę uznał obiektywny 
stan, którego zaistnienie jest pochodną zdarzeń niezależ-
nych od woli podatnika. W tej definicji będą się mieściły 
straty powstałe z powodu wszelkich zdarzeń losowych, 
takich jak pożar, powódź. Podatnik musi jednak zadbać 
o prawidłowe udokumentowanie takiej straty, np. protoko-
łem policyjnym, straży pożarnej czy innej instytucji, która 
zajmowała się wyjaśnianiem okoliczności powstania strat. 
Protokół może również sporządzić we własnym zakresie 
podatnik. Stratami, które podatnik może zaliczyć do kosz-
tów są również niedobory inwentaryzacyjne. Niedobory 
inwentaryzacyjne występują wtedy, gdy stan magazynowy 
towaru jest niższy niż wynikający z rozliczenia ilościowe-
go zakupu-sprzedaży towaru. Kosztem uzyskania przycho-
dów mogą być tylko te niedobory inwentaryzacyjne w to-
warach handlowych:
■	 które zostały uznane za niezawinione oraz
■	 których okoliczności powstania oraz przyczyny zostały 

wyczerpująco udokumentowane. 
Nie stanowią bowiem kosztu uzyskania przychodów 

straty będące wynikiem braku staranności bądź niera-
cjonalnego działania podatnika, nawet jeśli mieszczą się 
w normach ustalonych przez daną jednostkę gospodarczą. 
Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lutego 2009 r. 
(sygn. ILPB1/415-969/08-3/IM): Stwierdzone niedobo-
ry (straty) mogą bowiem zostać zaliczone w ciężar kosztów 
uzyskania przychodów, jeżeli powstały niezależnie od woli 
podatnika, a więc są niezawinione. W tym celu należy odpo-
wiednio udokumentować fakt poniesienia straty, przy czym 
dokumentem takim mogą być na przykład: protokół opisu-
jący zdarzenie, wskazujący datę powstania zdarzenia, jego 
przyczynę oraz dokładne obliczenie wielkości straty, uzupeł-
niony o protokół policji w przypadku kradzieży bądź zgłosze-
nie szkody instytucji ubezpieczeniowej oraz pisemne wyjaś-
nienia osób materialnie odpowiedzialnych.

? Czy można zaliczyć do kosztów  
straty w towarach, które utraciły 

przydatność handlową

PROBLEM
Spółka jawna jest importerem części samochodowych. 
Prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Spółka sta-
le dysponuje zapasami części w odpowiedniej ilości. 
Przyjęte standardy w zakresie dostawy części sprawia-
ją, że pojawiają się nadwyżki części, które nie zostają 
sprzedane. Na koniec roku spółka dokonuje likwida-
cji fizycznej takich zalegających części. Czy spółka ma 

prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stra-
ty wynikłe z zalegających w magazynie części zamien-
nych, które są fizycznie likwidowane?

RADA
Likwidację części ze względu na brak zapotrzebo-

wania rynkowego można uznać za uzasadnioną go-
spodarczo, jeżeli skala likwidacji nie wskazuje na brak 
racjonalności w zamówieniach podatnika. Tylko wte-
dy wartość zlikwidowanych części zamiennych spół-
ka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 
Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Poniesione straty w środkach obrotowych (takimi są to-

wary handlowe) podatnik nie zawsze może zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów. Podkreślał to NSA w wy-
roku z 17 grudnia 2002 r. (sygn. akt III SA 1152/01). Stra-
ty muszą być bowiem zawsze rzeczywiste i prawidłowo 
udokumentowane. NSA za stratę uznał obiektywny stan, 
którego zaistnienie jest pochodną zdarzeń niezależnych 
od woli podatnika. W tej definicji będą się mieściły stra-
ty powstałe z powodu wszelkich zdarzeń losowych, takich 
jak pożar, powódź. Podatnik musi jednak zadbać o pra-
widłowe udokumentowanie takiej straty, np. protokołem 
policyjnym, straży pożarnej czy innej instytucji, która zaj-
mowała się wyjaśnianiem okoliczności powstania strat. 
Protokół może również sporządzić we własnym zakresie 
podatnik.

Stratami, które podatnik może zaliczyć do kosztów, są 
również niedobory inwentaryzacyjne. Niedobory inwen-
taryzacyjne występują wtedy, gdy stan magazynowy towa-
ru jest niższy niż wynikający z rozliczenia ilościowego za-
kupu-sprzedaży towaru. Kosztem uzyskania przychodów 
mogą być tylko te niedobory inwentaryzacyjne w towarach 
handlowych:
■	 które zostały uznane za niezawinione oraz
■	 których okoliczności powstania oraz przyczyny zostały 

wyczerpująco udokumentowane.
Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów straty będą-

ce wynikiem braku staranności bądź nieracjonalnego dzia-
łania podatnika, nawet jeśli mieszczą się w normach usta-
lonych przez daną jednostkę gospodarczą.

Każdy przypadek straty w środkach obrotowych należy 
rozpatrywać indywidualnie, z uwzględnieniem okolicznoś-
ci faktycznych towarzyszących sprawie. Likwidację części 
ze względu na brak zapotrzebowania rynkowego można 
uznać za uzasadnioną gospodarczo, pod warunkiem że 
skala likwidacji nie wskazuje na brak racjonalności w wiel-
kości zamówień dokonywanych przez podatnika.

Zaliczenie strat do kosztów jest możliwe wyłącznie 
w przypadku prawidłowego udokumentowania likwidacji. 
Takim dokumentem jest protokół likwidacji w przypadku 
fizycznej likwidacji części. Stwierdzone straty w towarach 
handlowych należy wystornować z kolumny 10 pkpir. Je-
żeli podatnik uznaje je za niezawinione, to na podstawie 
sporządzonego protokołu strat może je zaliczyć do kosztów 
poprzez wpis w kolumnie 13 pkpir – Pozostałe wydatki.
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Przykład

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części zamiennych do samochodów. 31 grudnia pra-
cownik spółki dokonał likwidacji części na kwotę 300 zł. Na okoliczność likwidacji sporządził protokół likwidacji. 
Podpisali go wspólnik oraz pracownik spółki. Ubytek należy uznać za niezawiniony, ponieważ części zalegały w ma-
gazynie przez kilka lat i nie nadawały się już do sprzedaży. Na dzień 31 grudnia w pkpir należy dokonać zapisu stor-
nującego na kwotę 300 zł w kolumnie 10 pkpir. Kwotę tę należy przenieść do kolumny 13 pkpir jako stratę w towa-
rze handlowym. Wartości tych części nie uwzględnia się już w wartości remanentu końcowego.

Rwetes sp. j. Płock, 31 grudnia 2014 r.
09-400 Płock
ul. Gronowa 7
NIP 4551232344

Protokół likwidacji
Przedmiot likwidacji:
1. Filtry paliwa Filtron PP 838, PP 839
Ilość: 10 sztuk
Cena zakupu: 30 zł za sztukę
Wartość likwidowanego towaru: 300 zł
Przyczyna likwidacji: utrata właściwości handlowych
Sposób likwidacji: mechaniczny

Likwidacji dokonał pracownik Jan Nowak w obecności wspólnika Roberta Nawrockiego.
Jan Nowak, Robert Nawrocki

Zapis w pkpir – grudzień 2014 r.

Lp.
Data  

zdarzenia  
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis  
zdarzenia  

gospodarczego

Zakup towarów i materiałów 
wg cen nabycia Pozostałe wydatki

zł gr zł gr

1 2 3 6 10 13

1473 31.12.2014 Protokół  
likwidacji

Strata  
w towarze 

hand lowym

– 300 00 300 00

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1328.

? Czy strata ze zbycia wierzytelności 
własnych jest kosztem

PROBLEM
W zeszłym roku sprzedaliśmy na rzecz polskiego kon-
trahenta nasze wyroby. Niestety, z powodu problemów 
finansowych kontrahenta nie otrzymaliśmy zapłaty za 
część wystawionych przez nas faktur VAT i prawdopodob-
nie nie otrzymamy jej również w najbliższym czasie. Łącz-
na kwota netto wynikająca z niezapłaconych faktur VAT 

to 200 000 zł (VAT według stawki 23% wynosi 46 000 zł). 
W stosunku do tych należności nie skorzystaliśmy z ulgi 
na złe długi, należności nie są również przedawnione. Po-
nadto kwota netto z niezapłaconych faktur VAT została 
przez nas wykazana jako przychód, a VAT został odpro-
wadzony do urzędu skarbowego. Obecnie zamierzamy 
sprzedać niezapłacone należności firmie faktoringowej. 
Proponowana przez nich cena zakupu to 100 000 zł. Jaka 
kwota w przypadku sprzedaży należności będzie mogła 
zostać uznana przez nas za koszt uzyskania przychodów?
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RADA
Na transakcji sprzedaży wierzytelności własnej spół-

ka rozpozna stratę w wysokości 146 000 zł stanowiącą 
różnicę między uzyskaną ceną ze sprzedaży wierzytel-
ności (w wysokości 100 000 zł) a kwotą brutto zbywa-
nych wierzytelności (w wysokości 246 000 zł). Cała 
kwota straty będzie mogła zostać przez spółkę rozpo-
znana jako koszt uzyskania przychodów. Szczegóły 
– w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów nie są straty z tytułu 

odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność 
ta uprzednio została zarachowana jako przychód należny 
(art. 16 ust. 1 pkt 39 updop). Oznacza to, że w przypad-
ku gdy przedsiębiorca zarachował daną wierzytelność jako 
swój przychód, ale z uwagi na fakt nieotrzymania zapłaty 
zdecydował się ją zbyć zasadniczo po cenie niższej aniżeli 
nominalna wartość wierzytelności, rozpozna z tego tytułu 
stratę na tej transakcji. Celem tej regulacji jest to, aby tak-
że z podatkowego punktu widzenia ograniczyć negatywne 
konsekwencje braku otrzymania zapłaty za wierzytelność. 
Cała transakcja zostanie przez podatnika rozpoznana dla 
celów podatku dochodowego wynikowo. Przedsiębiorca 
nie rozpozna więc odrębnie przychodu ze sprzedaży wie-
rzytelności i odrębnie kosztu jego uzyskania, ale w ra-
chunku podatkowym cała operacja zostanie uwzględniona 
w postaci jednej kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy tymi 
wartościami, czyli straty z tytułu odpłatnego zbycia wie-
rzytelności własnej. Przy kwalifikacji straty z tytułu sprze-
daży wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów na-
leży również mieć na uwadze to, że nie uznaje się za koszty 
podatkowe wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Powstaje tu wątpliwość, co należy uznać za „stratę z ty-
tułu odpłatnego zbycia wierzytelności”. Przepisy updop 
nie wprowadzają szczególnej definicji tego pojęcia. Stąd 
w orzecznictwie, jak również w interpretacjach indywidu-
alnych pojawiały się dwa stanowiska w kwestii rozumienia 
„straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności”:
■	 według pierwszego stratę stanowi różnica między uzy-

skanym przychodem a kwotą netto zbywanych wierzy-
telności,

■	 według drugiego stratę stanowi różnica między uzyska-
nym przychodem a kwotą brutto (obejmującą VAT) zby-
wanych wierzytelności. Zgodnie z tym poglądem dziele-
nie pojęcia „wierzytelność” na przychód należny i VAT 
jest konstrukcją sztuczną i prowadzi do zaniżenia rze-
czywiście poniesionej przez podatnika straty.
Z uwagi na te kontrowersje i dla celów obrony w ewentual-

nym sporze z fiskusem warto wiedzieć, jakie stanowisko w tej 
sprawie zajmują organy podatkowe i sądy administracyjne.

Do niedawna przyjęcie drugiego stanowiska narażało 
podatników na pewny spór z organami podatkowymi. Or-
gany podatkowe w interpretacjach indywidualnych jedno-
licie zajmowały stanowisko niekorzystne dla podatników. 
Uznawały one, że dla celów obliczenia straty, poza uzy-
skanym przychodem ze sprzedaży wierzytelności, należy 
uwzględnić kwotę netto zbywanych wierzytelności.

Stanowisko sądów administracyjnych

Wyroki sądów administracyjnych nie były jednak tak jed-
nolite. Niekorzystny dla podatników był m.in. wyrok NSA 
z 23 czerwca 2009 r. (sygn. akt II FSK 349/08). Zdarzały 
się jednak także wyroki na korzyść podatników, np. wyrok 
NSA z 31 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2272/10) i wyrok 
NSA z 22 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1948/09).

W obliczu powyższych rozbieżności w orzecznictwie 
11 czerwca 2012 r. NSA zdecydował się podjąć uchwa-
łę w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 3/11). 
W uchwale NSA zajął stanowisko korzystne dla podatni-
ków, zgodnie z którym zaliczenie do kosztów uzyskania 
przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelnoś-
ci na podstawie ustaw o podatku dochodowym następuje 
przy uwzględnieniu wartości wierzytelności z należnym 
podatkiem od towarów i usług. W uchwale NSA przytoczył 
sporo argumentów przemawiających za takim podejściem. 
W jego ocenie między innymi: (...) strata (w ujęciu ekono-
micznym), jaką w tej sytuacji ponosi (przyp. aut.: podatnik), 
obejmuje zatem nie tylko nieuzyskaną wartość netto wierzy-
telności, tożsamą z przychodem należnym w podatkach do-
chodowych, ale wartość wierzytelności brutto, czyli przychód 
należny powiększony o należny podatek od towarów i usług. 
(...) Ponadto, ponieważ przedmiotem sprzedaży jest wierzy-
telność, a nie tylko przychód należny, za uzasadniony należy 
uznać wniosek, że stratę powstałą wskutek takiej sprzedaży 
odnosić należy także do tej wierzytelności, a nie tylko do sta-
nowiącego jej część przychodu należnego.

Zmiana stanowiska organów podatkowych
Stanowisko zajęte przez NSA, jednoznacznie pozytywne 

dla podatników, spowodowało, że wielu z nich zdecydowa-
ło się wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wyda-
nie interpretacji indywidualnej, licząc, że organy zmienią 
swoje podejście. Okazało się jednak, że fiskus nadal wy-
dawał interpretacje niekorzystne, np. interpretacja wyda-
na przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 grud-
nia 2012 r. (sygn. ILPB4/423-408/12-2/ŁM) i Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2012 r. (sygn. 
IPPB3/423-713/12-2/KK). W tej ostatniej organ wskazał, 
że: (...) odnosząc się zaś do przywołanej przez Spółkę uchwa-
ły NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 11 czerwca 2012 r., 
sygn. akt I FPS 3/11, organ zauważa, iż nie ma ona charakte-
ru bezwzględnie wiążącego. Uchwała składu siedmiu sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego powzięta na skutek py-
tania prawnego w konkretnej sprawie jest wiążąca jedynie 
w danej sprawie (por. art. 187 § 2 p.p.s.a.). Moc wiążąca 
w sposób bezpośredni rozciąga się zatem jedynie nad sprawą, 
której uchwała dotyczy. Uchwała siedmiu sędziów wydana 
w konkretnej sprawie wiąże pozostałe sądy jedynie w sposób 
pośredni.

Co prawda, trudno nie zgodzić się z tym, co napisał or-
gan (uchwały nie stanowią źródeł prawa w Polsce, przez co 
nie mają mocy powszechnie obowiązujących i wiążących), 
ale istnieje wiele innych argumentów przemawiających za 
tym, że treść uchwał NSA powinna wpływać na linię inter-
pretacyjną fiskusa w wydawanych interpretacjach.
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Minister Finansów fakt ten dostrzegł, gdyż w kilku ostat-
nio wydanych interpretacjach indywidualnych opowie-
dział się za stanowiskiem wynikającym z treści uchwały 
(tj. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warsza-
wie z 8 marca 2013 r., sygn. IPPB3/423-55/13-2/MS1, lub 
z  kwietnia 2013 r., sygn. IPPB3/423-108/13-4/MS1). 

Paweł Kamil
prawnik, konsultant podatkowy,  

ekspert podatkowy w zakresie podatku dochodowego

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 851; ost.zm. Dz.U. poz. 1457.

? Czy straty na opcjach walutowych 
można zaliczyć do kosztów  

uzyskania przychodów
Przedsiębiorcy często decydują się na zawieranie z ban-

kami umów opartych na tzw. pochodnych kontraktach 
walutowych (opcji walutowych). Umowy te są elementem 
zabezpieczającym ich przed ryzykiem kursowym wynika-
jącym z umów zawieranych z zagranicznymi kontrahen-
tami. W związku z zawieraniem umów opcji walutowych 
przedsiębiorcy narażeni są na ryzyko poniesienia straty 
wynikającej z niekorzystnego kursu walut. To, czy takie 
straty stanowią koszty podatkowe w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, stanowi przedmiot sporu mię-
dzy podatnikami a organami podatkowymi. Korzystne 
dla podatników stanowisko zajął w tej sprawie NSA.

Opcje walutowe to bankowy instrument często wykorzy-
stywany do zabezpieczenia stron transakcji przed ryzykiem 
walutowym. Przykładowo, zapłata za produkt polskiego 
przedsiębiorcy została ustalona w euro. Płatność za ten pro-
dukt nastąpi za określony czas. Kurs waluty z dnia wpływu 
należności do przedsiębiorcy jest zatem nieznany. Sprze-
dawca nie zna więc wartości należności w przeliczeniu na 
złote. Jeżeli kurs euro w dniu płatności będzie znacząco niż-
szy od kursu z dnia zawarcia umowy, polski przedsiębior-
ca straci. Przedsiębiorca zawiera więc umowę z bankiem. 
Zgodnie z nią bank zobowiązuje się do zakupu od przedsię-
biorcy określonej kwoty waluty, stosując kurs ustalony przez 
strony w momencie zawarcia umowy. Przedsiębiorca jest za-
bezpieczony przed wahaniami kursów walut, gdy sprzedaje 
bankowi uzyskaną od kontrahenta walutę, stosując znany, 
uniezależniony od wahań, kurs umowny. Oczywiście, moż-
liwa jest też sytuacja, w której wynikiem takiej transakcji bę-
dzie strata po stronie przedsiębiorcy.

MF Strata na kontraktach walutowych  
a koszty podatkowe – stanowisko fiskusa

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że przychody, któ-
re podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych osią-
gają z tytułu instrumentów pochodnych, stanowią przychody 
z kapitałów pieniężnych. Innymi słowy – zdaniem większości 
organów podatkowych możliwość podatkowego rozliczenia 

opcji walutowych w przychodach i kosztach działalności go-
spodarczej mają jedynie osoby fizyczne, których działalność 
obejmuje również lub wyłącznie pośrednictwo finansowe 
(por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 13 stycznia 2009 r., nr IPPB1/415-1147/08-5/ES, oraz inter-
pretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 wrześ-
nia 2008 r., sygn. ITPB1/415-346/08/WM).

Jeżeli więc przedsiębiorca nie zgłosił usług finanso-
wych jako przedmiotu działalności gospodarczej, straty na 
opcjach nie rozliczy w ramach pozarolniczej działalnoś-
ci gospodarczej. Dla organów podatkowych nie ma przy 
tym znaczenia, że umowę z bankiem podpisał przedsię-
biorca i jej rozliczenie było dokonywane na podstawie ra-
chunków bankowych prowadzonych dla jego przedsiębior-
stwa. Także niektóre z sądów administracyjnych podzielały 
argumentację organów podatkowych (m.in. wyrok NSA 
z 5 października 2011 r., sygn. akt II FSK 277/11, wyrok 
WSA w Krakowie z 14 września 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 
767/10, wyrok WSA we Wrocławiu z 16 listopada  2011  r., 
sygn. akt I SA/Wr 1310/11, i wyrok WSA w Olsztynie 
z 10 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 149/10). Stanowi-
sko fiskusa sprawiało, że instrumenty pochodne jako for-
ma zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym stały się 
nieatrakcyjnym podatkowo rozwiązaniem dla podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych kwe-
stionowali przedstawione stanowisko fiskusa, podnosząc, że 
opcje walutowe jako forma zabezpieczenia przed ryzykiem 
kursowym są związane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą. Transakcje te bezpośrednio służą działalności gospo-
darczej, gdyż zabezpieczają przed ryzykiem walutowym, co 
ma istotne znaczenie np. przy sprzedaży towarów, za które 
dokonywane są płatności w walutach obcych. Dodatkowo, 
skoro ewentualne przychody z opcji walutowych są uznawa-
ne za przychody z działalności gospodarczej, to konsekwent-
nie także strata z nich powinna być zaliczona do kosztów 
podatkowych. Niektóre z organów podatkowych akcepto-
wały takie stanowisko. Przykładowo – Dyrektor Izby Skar-
bowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 19 kwiet-
nia 2010 r., sygn. ILPB1/415-228/09/10-S/AG, stwierdził, 
że:  (...) wnioskodawczyni, w celu zabezpieczenia stanu posia-
dania środków pieniężnych zapewniających ciągłość prowa-
dzenia działalności gospodarczej, zawarła umowy terminowe 
transakcji walutowych. Umowy te zatem zawarto w celu za-
bezpieczenia istnienia źródła przychodu, jakim jest w przed-
miotowej sprawie pozarolnicza działalność gospodarcza. Jed-
nocześnie zauważa się, że straty na terminowych transakcjach 
walutowych nie zostały ujęte w art. 23 updof jako niestanowią-
ce kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym, 
w przypadku terminowych transakcji walutowych zawiera-
nych w ceu zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest po-
zarolnicza działalność gospodarcza, poniesione straty na tych 
transakcjach wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzy-
skania przychodów związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. (...)

Dobrą wiadomością dla podatników, którzy ponieśli stra-
tę na opcjach walutowych, jest stanowisko zajęte przez NSA 
w wyroku z 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1984/10. 
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Sąd administracyjny zauważył, że w omawianych przy-
padkach kontrakty walutowe nie były samodzielnym źród-
łem przychodów dla przedsiębiorcy, ale były powiązane 
z jego działalnością gospodarczą. Zawarcie umowy z ban-
kiem służyło przecież podtrzymaniu opłacalności transak-
cji z kontrahentami. W związku z tym strata, jaką podatnik 
poniósł w wyniku rozwiązania z bankiem umowy doty-
czącej terminowych kontraktów walutowych, jest kosztem 
uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Nie ma 
tu znaczenia, że przedmiotem działalności przedsiębior-
cy nie był obrót instrumentami finansowymi. Stanowisko 
NSA oznacza, że podatnicy podatku dochodowego od osób 
fizycznych mogą zaryzykować zaliczenie straty z tytułu za-
bezpieczenia transakcji walutowych do kosztów podatko-
wych. W przypadku sporu z fiskusem po tym wyroku mają 
szanse na pozytywne jego rozstrzygnięcie przed NSA.

Sławomir Biliński
redaktor „Monitora księgowego” 

ekspert w dziedzinie podatków dochodowych

PODSTAWA PRAWNA
■	 ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. 
poz. 1457,

■	 ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1328.

? Czy straty powstałe w wyniku  
braku możliwości sprzedaży  

wyprodukowanych wyrobów mogą zostać 
zaliczone do kosztów podatkowych

PROBLEM
Jesteśmy spółką, której przedmiotem działalności jest 
m.in. produkcja uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 
Przygotowując się do produkcji nowego wyrobu, pono-
simy koszty, które dotyczą okresów przyszłych. Koszty 
te, zgodnie z ustawą o rachunkowości, są ewidencjo-
nowane na koncie rozliczeń międzyokresowych czyn-
nych. Są to tzw. koszty przygotowania nowej produkcji. 
Zaliczamy do nich koszty: zakupu materiałów, płac wy-
działów uczestniczących w przygotowaniach, delega-
cji, wydziałowe oraz innych usług związanych z przy-
gotowywanym wyrobem. Koszty te, zgodnie z ustawą 
o podatku dochodowym od osób prawnych, jako kosz-
ty bezpośrednie są potrącane w roku podatkowym, 
w którym zostaną osiągnięte odpowiadające im przy-
chody, tj. przy sprzedaży wyrobu.
Z racji specyfiki naszej działalności zdarza się, że wy-
konujemy wyroby pod indywidualne, określone potrze-
by kontrahenta. Obecnie zostaliśmy zmuszeni z powo-
du braku zamówień do rezygnacji z produkcji jednego 
z takich wyrobów. Mamy uzasadnione podstawy, że nie 
znajdziemy innego nabywcy zarówno w kraju, jak i na 
rynkach zagranicznych. Pozostałe nierozliczone jesz-

cze koszty przygotowania ww. wyrobu zostały spisane 
w pozostałe koszty operacyjne i zakwalifikowane jako 
niestanowiące kosztu uzyskania przychodów. Czy rze-
czywiście są to koszty niepodatkowe?

RADA
Wydatki poniesione na wytworzenie i opracowanie 

wyrobów, które z powodów niezależnych od spółki nie 
będą mogły być w przyszłości sprzedane, można zali-
czyć do kosztów podatkowych w dacie sporządzenia 
protokołu likwidacji tych wyrobów. W takim przypad-
ku należy pamiętać, że odpłatne zbycie złomu powsta-
łego po likwidacji wyrobów będzie stanowiło przychód 
podatkowy dla spółki. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Kosztami podatkowymi są wszelkie racjonalnie i gospo-

darczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, za-
bezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Wydatki 
muszą być zatem związane z wykonywaną działalnością 
gospodarczą i poniesione w celu uzyskania przychodów 
z tej działalności. Nie mogą być też wymienione w katalo-
gu wydatków nieuznawanych za taki koszt. Niespełnienie 
choćby jednej z powyższych przesłanek uniemożliwia za-
liczenie wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów 
prowadzonej działalności gospodarczej.

W katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podat-
kowe (art. 16 ust. 1 updop) nie wymieniono strat w środ-
kach obrotowych – a z takimi mamy właśnie do czynienia 
w sytuacji Czytelnika. Należy zatem uznać, że brak wyłą-
czenia takich strat w art. 16 ust. 1 updop wskazuje na to, że 
można je uznać za koszty uzyskania przychodów.

Co do zasady, poniesienie wydatków na nabycie środków 
obrotowych, np. towarów handlowych, materiałów itp., 
ma na celu osiągnięcie przychodów, stanowiąc tym samym 
koszt bezpośrednio związany z przychodami.

Zdarzają się jednak sytuacje, że pomimo racjonalnego dzia-
łania podatnika, nie ma on możliwości dokonania sprzedaży 
wyrobów przygotowanych pod indywidualne/specyficzne za-
mówienia, np. z powodu zbankrutowania odbiorcy wyrobów. 
W przypadku Czytelnika nie ma możliwości sprzedaży wyro-
bów innym kontrahentom ze względu na ich określoną spe-
cyfikę. Nie oznacza to jednak, że wydatki poniesione na wy-
tworzenie danej ilości wyrobów, z uwagi na brak możliwoś ci 
ich sprzedaży, nie będą mog ły zostać zaliczone do kosztów 
podatkowych. Straty takie mogą zostać zaliczone do kosz-
tów podatkowych, ale wyłącznie wtedy, gdy nie są zawinio-
ne przez podatnika. Stanowisko to znajduje potwierdzenie 
w interpretacjach organów podatkowych. I tak, na przykład 
– Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indy-
widualnej z 20 maja 2010 r., nr IBPBI/1/415-249/10/BK, po-
twierdził, że: Stwierdzone straty mogą bowiem zostać zaliczone 
w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jeżeli powstały nieza-
leżnie od woli podatnika, a więc są niezawinione. W tym celu na-
leży odpowiednio udokumentować fakt poniesienia straty, przy 
czym dokumentem takim może być np. protokół opisujący zda-
rzenie, wskazujący datę powstania zdarzenia, jego przyczynę, 
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dokładne obliczenie wielkoś ci straty oraz pisemne wyjaśnienia 
osób materialnie odpowiedzialnych. Zatem kosztem uzyskania 
przychodów mogą być tylko straty w materiałach produkcyj-
nych, w tej części, w jakiej zostały uznane za niezawinione i któ-
rych okoliczności powstania oraz przyczyny zostały wyczerpu-
jąco udokumentowane. Nie stanowią bowiem kosztu uzyskania 
przychodów straty będące wynikiem braku staranności bądź 
nieracjonalnego działania podatnika, nawet jeśli mieszczą się 
w normach ustalonych przez podmiot gospodarczy.

Stanowisko to podzielają także sądy administracyjne. 
W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kra-
kowie z 21 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1826/06, 
stwierdzono: (...) nie może być uznana za koszt uzyskania 
przychodów strata w środkach obrotowych będąca następ-
stwem niewłaś ciwego działania podatnika czy też innych 
osób z nim powiązanych (...).

Z uwagi na to, że zdarzenia takie stanowią szczegól-
ny obszar zainteresowań ze strony organów podatko-
wych, konieczne jest, aby do czynności tych podejść bar-
dzo ostrożnie, z naciskiem na dokładne udokumentowanie 
przyczyn wystąpienia straty. Na temat udokumentowania 
straty wypowiadał się Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji indywidualnej z 2 października 2007 r., 
sygn. ILPB3/423-13/07-4/MC: Stwierdzone niedobory 
(straty) mogą bowiem zostać zaliczone w ciężar kosztów uzy-
skania przychodów, jeżeli powstały niezależnie od woli po-
datnika, a więc są niezawinione. W tym celu należy odpo-
wiednio udokumentować fakt poniesienia straty, przy czym 
dokumentem takim mogą być na przykład: protokół opisu-
jący zdarzenie, wskazujący datę powstania zdarzenia, jego 
przyczynę oraz dokładne obliczenie wielkości straty, uzupeł-
niony o protokół policji w przypadku kradzieży bądź zgłosze-
nie szkody instytucji ubezpieczeniowej oraz pisemne wyjaś-
nienia osób materialnie odpowiedzialnych.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Po-
znaniu w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2010 r., 
nr ILPB3/423-231/10-4/MC: Reasumując, straty powstałe 
w wyniku braku możliwoś ci sprzedaży wyprodukowanych wy-
robów mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, pod wa-
runkiem zachowania staranności, braku zawinienia ich powsta-
nia i prawidłowego udokumentowania tego zdarzenia (art. 9 
ust. 1 updop w związku z art. 20 i art. 27 ustawy o rachunkowo-
ści). Nie będą zatem mogły zostać zaliczone do kosztów podat-
kowych straty powstałe w sytuacji, gdy do sprzedaży nie doszło 
z winy Państwa spółki. Straty w środkach obrotowych stanowią 
koszty pośrednie uzyskania przychodów, wobec czego są potrą-
calne w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który ujęto koszt 
w księgach rachunkowych spółki na podstawie dowodu księgo-
wego. W Państwa przypadku za datę poniesienia należy przyjąć 
datę likwidacji wyrobów określoną w protokole likwidacji.

Sebastian Woźniak
księgowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851;  
ost.zm. Dz.U. poz. 1457.

NSA Stratę z likwidacji inwestycji  
w obcych środkach trwałych  

można zaliczyć w koszty
Jest możliwość zaliczenia do kosztów straty powsta-

łej ze względu na likwidację nie w pełni zamortyzowa-
nej inwestycji w obcych środkach trwałych (potwier-
dził to NSA w składzie siedmiu sędziów w wyroku 
z 25 czerwca 2012  r., sygn. akt. II FPS 2/12). Oczywiś-
cie musi to być likwidacja ekonomicznie uzasadniona, 
której celem jest zwiększenie, zabezpieczenie albo za-
chowanie źródła przychodów.

Pełną treść wyroku można znaleźć na www.inforfk.pl 
w zakładce Orzecznictwo.

Koszty pożyczek
Mimo różnic cywilnoprawnych pomiędzy pożyczką a kre-

dytem, skutki podatkowe tych umów w podatku dochodo-
wym są najczęściej identyczne. Obie ustawy podatkowe 
(updof i updop) zakładają neutralność podatkową otrzy-
manego kapitału pożyczki czy kredytu. Skutki podatkowe 
w postaci przychodów i kosztów wiążą się zasadniczo z od-
setkami i prowizjami płaconymi od pożyczek i kredytów. 

Przykład

Pan Nowak zaciągnął kredyt o wartości 20 000 zł na za-
kup towarów. Od kredytu zapłacił 2% prowizję, czyli 400 
zł, oraz spłacił odsetki wynoszące 8000 zł. Pan Nowak do 
kosztów uzyskania przychodów zaliczy wartość zapłaco-
nych odsetek i prowizję, razem 8400 zł. Do kosztów nie 
zaliczy wartości samego kapitału kredytu (20 000 zł), 
chociaż kosztem jest zakupiony za ten kredyt towar.

Istnieją jednak przypadki, w których również kapitał po-
życzki czy kredytu może spowodować powstanie przycho-
du albo kosztu.

Przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. wartość 
umorzonych, przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu 
zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzo-
nych pożyczek z Funduszu Pracy (art. 14 ust. 2 pkt 6 updof, 
art. 12 ust. 1 pkt 3 updop). Na podstawie tych przepisów 
przychodem kredytobiorcy ( pożyczkobiorcy) jest wartość 
kapitału kredytu (pożyczki) umorzonego przez kredytodaw-
cę (pożyczkobiorcę). Jeżeli kredyt (pożyczka) jest związana 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, to jego umorzenie 
powoduje powstanie przychodu z tej działalności. Do przy-
chodów należy zaliczyć również wartość niezapłaconych 
odsetek, które zostały umorzone przez kredytodawcę (po-
życzkodawcę). W przypadku umorzenia odsetek karnych, 
które zastrzegane są w umowach kredytu, wykazanie przy-
chodu zależy od postanowień samej umowy. Jak stwier-
dził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji 
z 21 sierpnia 2008 r. (sygn. ITPB2/415-619/08/MM): Zwol-
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nienie dłużnika od zapłaty części wierzytelności rodzi ten sku-
tek, że dłużnik nie musi ponosić wydatków, które na nim ciążą. 
W sensie podatkowym stanowi to realne przysporzenie, mające 
konkretny wymiar finansowy, a tym samym oznacza powsta-
nie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych. Natomiast tzw. odsetki karne, 
czyli przypadające od nieterminowo regulowanych zobowią-
zań wynikających z umowy należy rozpatrywać w zależności 
od treści umowy i szczegółowego określenia sposobu ich nali-
czania. Jeżeli umowa kredytowa jednoznacznie określa zasa-
dy naliczania podwyższonych odsetek od nieterminowych spłat 
rat kredytu i wiąże nimi strony umowy, wówczas odsetki te na-
leży traktować w sposób analogiczny jak odsetki wymagalne. 
Natomiast, jeżeli umowa kredytowa daje wierzycielowi jedno-
stronne prawo do naliczania podwyższonych odsetek od nie-
terminowych spłat kredytu – z którego może skorzystać lub nie 
– wówczas odstąpienie przez wierzyciela od naliczania takich 
odsetek nie stanowi przysporzenia dla kredytobiorcy.

Przedawnienie roszczenia powoduje, że dłużnik nie musi 
spełnić zobowiązania, chociaż dalej ono istnieje. Jest to jed-
nak zobowiązanie naturalne, które dłużnik może, ale nie 
musi spełnić. Podobnie jak umorzenie, również przedawnie-
nie kredytu (pożyczki) powoduje powstanie przychodu dla 
kredytobiorcy (pożyczkobiorcy). Potwierdza to m.in. Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 15 stycz-
nia 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-340/07-2/JB):  Reasumując, 
przedawnienie zobowiązań oznacza zmniejszenie lub zlikwi-
dowanie zobowiązania pieniężnego. Skutkiem takiej sytuacji 
jest wystąpienie po stronie dłużnika określonej korzyści. Osiąg-
nięcie tej korzyści nie jest obojętne podatkowo, albowiem sta-
nowi ono przysporzenie majątkowe, które jest przychodem.

? Kiedy skapitalizowane odsetki  
mogą być zaliczane do kosztów 

podatkowych

PROBLEM
Część z umów pożyczek zawartych przez spółkę przewi-
duje, że odsetki naliczane od pożyczek są doliczane do 
kapitału pożyczki. Kiedy skapitalizowane odsetki mogą 
być przez spółkę zaliczane do kosztów podatkowych?

RADA
Skapitalizowane odsetki od pożyczek i kredytów 

mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów 
w momencie ich kapitalizacji.

UZASADNIENIE
Kosztów uzyskania przychodów nie stanowią wydatki na 

spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych 
odsetek od tych pożyczek (kredytów) – art. 16 ust. 1 pkt 10 
lit. a) updop. Tym samym fakt skapitalizowania odsetek po-
zwala zaliczyć te odsetki do kosztów uzyskania przychodów.

Efekt kapitalizacji odsetek jest identyczny jak bezpośredniej 
spłaty naliczonych odsetek, a następnie zaciągnięcia pożyczki 
w kwocie spłaconych odsetek. W obu przypadkach pożyczko-
dawca uzyskuje spłatę odsetek. W przypadku kapitalizacji od-

setki spłacone w jej wyniku wykorzystywane są ekonomicz-
nie przez pożyczkodawcę do powiększenia kwoty udzielonej 
pożyczki. Pozwala to stronom umowy pożyczki uniknąć wią-
żącego się z dodatkowymi kosztami fizycznego przeniesienia 
pieniędzy od pożyczkobiorcy do pożyczkodawcy, a następnie 
zwrotnie od pożyczkodawcy do pożyczkobiorcy.

Podkreślić należy, że kapitalizacja odsetek stanowi w isto-
cie ich zapłatę. Jest to o tyle istotne, że art. 16 ust. 1 pkt 11 
updop wyłącza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania 
przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzo-
nych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek 
(kredytów). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 marca 2010 r. 
(sygn. ITPB3/423-829a/09/DK): (...) kapitalizację odsetek 
– tj. operację polegającą na dopisaniu/dodaniu kwoty odse-
tek do kwoty pożyczki (kwoty głównej albo kapitału pożyczki) 
– należy traktować na równi z ich zapłatą (dochodzi bowiem 
w ten sposób do „uregulowania” odsetek). W wyniku kapita-
lizacji odsetek zobowiązanie pożyczkobiorcy z tytułu odsetek 
wygasa z zaspokojeniem pożyczkodawcy, a oprocentowanie 
liczone jest od kwoty głównej pożyczki powiększonej o kwotę 
skapitalizowanych (tj. dopisanych/dodanych) odsetek.

Tym samym skapitalizowane odsetki od pożyczek i kre-
dytów mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przycho-
dów w momencie ich kapitalizacji. Co istotne, stanowisko 
takie reprezentują również organy podatkowe. Jako przy-
kład wskazać można interpretację indywidualną Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lutego 2009 r. (sygn. 
ITPB3/423-663a/08/MT), interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 września 2010 r. 
(sygn. IBPBI/2/423-830/10/CzP) czy interpretację indywi-
dualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 paździer-
nika 2012 r. (sygn. IPPB3/423-524/12-2/DP). W drugiej ze 
wskazanych interpretacji czytamy, że: (...) kapitalizacja odse-
tek polega na przekształceniu zobowiązania z tytułu spłaty od-
setek w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożycz-
ki czy też kredytu, czyli zobowiązanie z tytułu odsetek dopisane 
zostaje do zobowiązania głównego. Po dokonaniu kapitalizacji 
oprocentowanie liczone jest od nowej, wyższej podstawy, na któ-
rą składa się pożyczony kapitał i doliczone do tego kapitału od-
setki. W ten sposób, pomimo braku przepływu naliczonych odse-
tek na rachunek pożyczkodawcy, w dniu kapitalizacji następuje 
postawienie tych odsetek do jego dyspozycji. Natomiast art. 16 
ust. 1 pkt 11 ww. ustawy określa, iż do kosztów uzyskania przy-
chodów nie zalicza się naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek 
od pożyczki. W konsekwencji zapłacone lub skapitalizowane 
odsetki od kredytu (pożyczki), który został zaciągnięty w celu 
zwiększenia możliwości produkcyjnych i dystrybucyjnych fir-
my na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 
lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy, można zaliczyć do kosz-
tów uzyskania przychodu.

Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku odsetek od 
pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie lub wytwo-
rzenie środków trwałych albo nabycie wartości niematerial-
nych i prawnych. Ich wartość początkową stanowią, między 
innymi, odsetki naliczone do dnia przekazania do używania 
środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (zob. 
art. 16g ust. 3 i 4 updop). W konsekwencji odsetki skapitali-
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zowane do dnia przekazania środka trwałego (wartości nie-
materialnej i prawnej) do używania powiększają wartość 
początkową tego środka trwałego (wartości niematerialnej 
i prawnej). Natomiast odsetki naliczone i skapitalizowane 
później mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przycho-
dów w momencie kapitalizacji na wskazanych powyżej za-
sadach. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych 
wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 paź-
dziernika 2012 r. (sygn. IPPB3/423-524/12-2/DP).

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a), art. 16 ust. 1 pkt 11 oraz art. 16g 

ust. 3 i 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. 
Dz.U. poz. 1457.

? Czy ubezpieczenie kredytu  
stanowi koszt uzyskania przychodów

PROBLEM
Wzięłam kredyt w rachunku firmowym. Czy kosztem 
będzie ubezpieczenie tego kredytu? Co z odsetkami 
i prowizją?

RADA
Może Pani zaliczyć do kosztów odsetki zapłacone od 

kredytu zaciągniętego w rachunku firmowym. Kosztem 
uzyskania przychodów będą dla Pani również wydatki 
na ubezpieczenie tego kredytu oraz prowizja. Szczegó-
ły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych wyłączają wprost z kosztów uzyskania przychodów 
wydatki na spłatę pożyczek i kredytów (art. 23 ust. 1 pkt 8 
lit. a) updof). Oznacza to, że pozostałe koszty ponoszone 
w związku z zaciąganiem oraz spłatą pożyczek i kredytów 
związanych z działalnością gospodarczą można zaliczać do 
kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to nie tylko kosz-
tów odsetek od takich pożyczek i kredytów (z wyjątkiem 
odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych lub umorzonych 
– art. 23 ust. 1 pkt 32 updof, jak również odsetek, które po-
większają wartość początkową środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych), ale również opłat innego 
rodzaju, np. prowizji za ich udzielenie czy kosztów ubezpie-
czeń zaciągniętych pożyczek i kredytów. W związku z tym 
może Pani zaliczyć do kosztów zarówno zapłacone odsetki, 
jak i koszty ubezpieczenia zaciągniętego kredytu.

Zobacz e-poradnik „Środki trwałe w firmie” dostępny na 
www.inforfk.pl.

Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
odsetek zapłaconych od pożyczek i kredytów zaciąganych 
na cele działalności gospodarczej potwierdzają również or-

gany podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, np. Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidual-
nej z 19 stycznia 2011 r., sygn. IPPB1/415-1035/10-2/RS, czy 
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidual-
nej z 25 listopada 2011 r., sygn. IPTPB1/415-143/11-4/DS. 
W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że: (...) 
gdy zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami 
uzyskiwanymi przez Wnioskodawczynię z prowadzonej przez 
nią działalności gospodarczej, to odsetki od tego kredytu – o ile 
nie zwiększają kosztów inwestycji – powinny być zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty.

Organy podatkowe potwierdzają również możliwość za-
liczania do kosztów uzyskania przychodów innych opłat 
związanych z zaciąganiem oraz spłatą pożyczek i kredy-
tów zaciągniętych na cele związane z działalnością gospo-
darczą. Przykładowo – Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2008 r., sygn. 
ILPB1/415-172/07-4/IM, potwierdził prawidłowość stano-
wiska podatnika: (...) kredyt refinansowy na spłatę kredytu 
wykorzystanego wcześniej niewątpliwie ma na celu zachowa-
nie lub utrzymanie źródła przychodu. Tym samym wszelkie 
wydatki związane z jego uzyskaniem stanowią koszt uzyska-
nia przychodu i obsługą, w tym prowizja bankowa, ubezpiecze-
nie oraz płacone odsetki będą mogły być, na podstawie art. 22 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zali-
czone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2012 r., 
sygn. IPTPB1/415-187/12-4/DS, Dyrektor Izby Skarbowej 
w Łodzi potwierdził nie tylko prawo do zaliczania do kosz-
tów zapłaconych odsetek od kredytów, ale również prowizji. 
W piś mie tym czytamy, że: (...) prowizje oraz odsetki od kre-
dytu (pożyczki) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu 
prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz za-
ciągnięty kredyt (pożyczka) musi pozostawać w związku z uzy-
skiwanymi z tego źródła przychodami, przy czym odsetki od 
kredytu (pożyczki) w celu ich zaliczenia w ciężar kosztów uzy-
skania przychodu muszą zostać faktycznie zapłacone. Odsetki 
i prowizja nie mogą również zwiększać kosztów inwestycji.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz art. 23 ust. 1 

pkt 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1328.

? Czy karne odsetki od kredytu 
mogą stanowić koszt podatkowy

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

RADA
Nie ma przeszkód, aby wydatki ponoszone na spłatę 

karnych odsetek, które wynikają z umowy kredytowej 
łączącej spółkę z bankiem, zaliczyć do kosztów uzyska-
nia przychodów. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Odsetki od kredytu wykorzystywanego na potrzeby pro-

wadzenia działalności gospodarczej stanowią koszt uzy-
skania przychodów, jeżeli zostały zapłacone. Należy jednak 
pamiętać, że kosztów uzyskania przychodów nie stanowią 
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zo-
bowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) – art. 16 
ust. 1 pkt 11 updop.

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

Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Łodzi z 15 maja 2012 r., sygn. 
IPTPB3/423-104/12-2/PM: Odsetki od kredytu inwestycyjne-
go naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania 
zgodnie z art. 16g ust. 4 updop winny zwiększać jego wartość 
początkową, a w konsekwencji poprzez odpisy amortyzacyjne 
będą uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów. Nato-
miast odsetki od ww. kredytu zapłacone po dniu oddania bu-
dynku do używania Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów na podstawie ogólnej zasady wyrażonej 
w art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop.

Badając możliwość uznania za podatkowy koszt prowa-
dzonej działalności spłaty karnych odsetek, które wynikają 
z wiążącej bank i spółkę umowy kredytowej, należy stwier-
dzić, że nie ma podstaw do odmówienia podatnikowi po-
datku dochodowego od osób prawnych możliwości zalicze-
nia takich należności – jeżeli zostały spłacone – do kosztów 
uzyskania przychodów.

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

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

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

dowiska,
b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru 

i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy (art. 16 ust. 1 pkt 19 updop);

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

do którejkolwiek z wymienionych grup. Tym samym, jeśli speł-
niają pozostałe przesłanki dla uznania ich za koszt podatko-
wy (art. 15 ust. 1 updop), nie ma ku temu żadnych przeszkód. 
W szczególności należy zauważyć, że samo oznaczenie dane-
go zobowiązania jako „karnego” (np. użycie w umowie kre-
dytowej określenia „karne odsetki”) nie może stanowić o jego 
ustawowo karnym charakterze. Nie jest to zatem świadczenie, 
które można zrównać z grzywną czy karą pieniężną wymie-
rzaną przez organ administracji. Nie obowiązują więc tu ogra-
niczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów.

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

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

Grzegorz Gębka
doradca podatkowy, autor publikacji 

z zakresu prawa podatkowego 

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

ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. 
poz. 1457.

? Czy można zaliczyć do kosztów 
prowizję za wcześniejszą spłatę 

kredytu inwestycyjnego

PROBLEM
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przycho-
du zapłaconą bankowi prowizję za wcześniejszą spła-
tę kredytu inwestycyjnego, który został zaciąg nięty na 
zakup środka trwałego dla prowadzonej działalności?

RADA
Tak, prowizja zapłacona z tytułu wcześniejszej spłaty 

kredytu jest kosztem podatkowym, jeżeli kredyt został 
wykorzystany na cele związane z działalnością gospo-
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darczą kredytobiorcy. Jeśli kredytem tym został sfinan-
sowany zakup środka trwałego, a prowizję uiszczono 
przed dniem przekazania tego składnika majątkowego 
do używania, to powinna ona zostać rozliczona poprzez 
odpisy amortyzacyjne. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Prawem kredytobiorcy, jeśli wykorzystanie kredytu ma 

związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest 
zaliczenie do kosztów podatkowych zapłaconych prowi-
zji, odsetek i innych opłat, których poniesienie warunku-
je pozyskanie środków finansowych w drodze kredytu 
(np. kosztów analizy zdolności kredytowej lub kosztów 
ustanowienia zabezpieczenia kredytu).

Należy jednak zaznaczyć, że w art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) 
updof zawarty jest zapis mówiący, iż z katalogu kosztów uzy-
skania przychodów wyłącza się wydatki na spłatę pożyczek 
(kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 
pożyczek (kredytów). Treść tego przepisu może być dla po-
datników myląca. W związku z tym należy wyjaśnić, że użyty 
zwrot „wydatki na spłatę pożyczek (kredytów)” odnosi się do 
spłaty samej kwoty zaciągniętego kredytu, a nie do zapłaty, 
jaką kredytobiorca jest winien bankowi za używanie pożyczo-
nych od banku pieniędzy. Wobec tego prowizja uiszczana na 
rzecz banku z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu może być 
ujęta przez kredytobiorcę w rachunku podatkowym.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za koszto-
wym charakterem omawianego wydatku jest to, że prowi-
zja niejako zastępuje i rekompensuje kredytodawcy odsetki, 
jakie uzyskałby, gdyby kredyt nadal spłacano według umó-
wionego harmonogramu. Na okoliczność tę zwracał uwagę 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indy-
widualnej z 22 maja 2007 r., nr 1401/BP-II/4210-13/07/KO: 
dodatkowa opłata związana z wcześniejszą spłatą kredytu jest 
tożsama w swojej istocie z odsetkami, jakie Spółka musiałaby 
zapłacić, gdyby nie skorzystała ze swojego umownego upraw-
nienia do wcześniejszej spłaty kredytu. Zapłacone odsetki od 
pożyczek stanowią na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy 
koszt uzyskania przychodu. Poniesienie dodatkowej opłaty 
związanej z wcześniejszą spłatą kredytu należy uznać za koszt 
uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy.

Zacytowana interpretacja powstała wprawdzie na pod-
stawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, ale tożsamość przepisów obydwu ustaw regu-
lujących podatek dochodowy w tej kwestii sprawia, że ma 
ona zastosowanie także w omawianym przypadku.

Ponieważ opisany przez Czytelnika kredyt ma charak-
ter inwestycyjny, może to oznaczać, że prowizja z tytułu 
jego wcześniejszej spłaty zostanie rozliczona w kosztach 
podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Wynika to 
z brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 33 updof, zgodnie z którym 
odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredy-
tów), zwiększające koszty inwestycji w okresie realizacji 
tych inwestycji, nie mogą zostać bezpośrednio uwzględ-
nione w rachunku podatkowym.

Na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych 
przyjmuje się, że inwestycjami są środki trwałe w budo-
wie w myśl ustawy o rachunkowości – art. 5a pkt 1 updof. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości środki 
trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środ-
ki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już 
istniejącego środka trwałego. Jeżeli zatem kredyt inwesty-
cyjny służył sfinansowaniu zakupu środka trwałego, a opi-
sana prowizja została co najmniej naliczona przez bank 
przed dniem przekazania środka trwałego do używania, to 
powiększa wartość początkową tego składnika majątkowe-
go. Potwierdza to również brzmienie art. 22g ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 3 updof, z którego wynika, że za wartość począt-
kową zakupionego środka trwałego uważa się cenę nabycia, 
czyli kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane 
z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego 
do używania, w tym m.in. koszty odsetek i prowizji.

Małgorzata Rymarz
prawnik, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 5a pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 23 ust. 1 pkt 8 

lit. a), pkt 33 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328,

■	 art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1100.

? Czy koszty obsługi kredytu  
w rachunku bieżącym powinny 

powiększać wartość początkową środka 
trwałego wytwarzanego we własnym zakresie

PROBLEM
Jesteśmy spółką kapitałową. Od stycznia 2014 r. budu-
jemy halę fabryczną. Przewidywany okres zakończenia 
budowy to 31 sierpnia 2015 r. Budowa jest finansowa-
na ze środków pochodzących z bieżącej działalności 
spółki. Nie posiadamy kredytu inwestycyjnego. Wyko-
rzystujemy natomiast kredyt w rachunku bieżącym, 
który przeznaczamy na finansowanie bieżącej działal-
ności. Dotychczas koszty związane z obsługą kredytu 
w rachunku bieżącym odnosiliśmy w koszty finansowe. 
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

RADA
Postępowanie Państwa nie jest prawidłowe. Do momen-

tu oddania środka trwałego do używania koszty ponoszo-
ne na jego wytworzenie ewidencjonuje się jako środki 
trwałe w budowie. Koszty finansowania zewnętrznego, 
a więc te związane z obsługą kredytu przeznaczonego na 
finansowanie budowy środka trwałego i ponoszone do 
momentu przyjęcia środka trwałego do używania, stano-
wią koszty bezpośrednio związane z jego wytworzeniem. 
Powinny zatem powiększać wartość początkową środka 
trwałego. Zasady wyznaczania kosztów obsługi kredytu 
w rachunku bieżącym, które podlegają aktywowaniu, zo-
stały przedstawione w uzasadnieniu.
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UZASADNIENIE
Proces budowy wielu środków trwałych wymaga znacz-

nego czasu oraz istotnych środków inwestycyjnych. Cena 
nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw-
nych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jed-
nostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulep-
szenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. 
Do kosztów tych zalicza się koszt obsługi zobowiązań za-
ciągniętych w celu ich finansowania oraz związane z nimi 
różnice kursowe (art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości).

Przykład

Koszty pożyczki celowej powiększają wartość po-
czątkową środka trwałego
Spółka A finansuje budowę środka trwałego za pomo-
cą pożyczki udzielonej przez spółkę matkę. 1 stycznia 
2014 r. wpłynęły środki pieniężne na rachunek ban-
kowy spółki A. Pierwsza transza wydatków przewi-
dziana jest na 8 stycznia 2014 r. W okresie od 1 do 
7 stycznia spółka inwestuje środki w lokatę bankową. 
W jaki sposób ująć otrzymane z tytułu lokaty banko-
wej środki pieniężne?
Rozwiązanie:
Odsetki od pożyczki udzielonej przez spółkę matkę 
w okresie budowy środka trwałego powinny powięk-
szać wartość początkową aktywa. Odsetki otrzymane 
w związku z inwestycją niewykorzystanych kwot po-
życzki w lokaty bankowe powinny pomniejszać koszt 
odsetek podlegających aktywowaniu.

W analizowanym problemie sytuacja jest nieco inna. 
Różnica polega na tym, że inwestycja nie jest finansowana 

za pomocą kredytu celowego. Budowa hali fabrycznej jest 
finansowana ze środków wygenerowanych z działalności 
operacyjnej, natomiast kredyt w rachunku bieżącym jest 
przeznaczony na finansowanie działalności operacyjnej. 
Aby w tej sytuacji prawidłowo ująć koszty związane z ob-
sługą kredytu w rachunku bieżącym, należy przeanalizo-
wać definicję kosztu wytworzenia środka trwałego.

Koszt wytworzenia środka trwałego to ogół kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z wytwarzanym 
środkiem trwałym (art. 28 ust. 3 uor). Ustawodawca zde-
finiował koszty bezpośrednie na potrzeby wyceny produk-
tów wytwarzanych we własnym zakresie. Należy ją jednak 
stosować również do wyceny środków trwałych. Kosz-
ty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów 
bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia zwią-
zane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione 
w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejs-
ca, w jakich znajduje się w dniu wyceny. Do kosztów bez-
pośrednich zalicza się koszty finansowania zewnętrznego 
zaciągniętego w celu sfinansowania budowy aktywa.

Należy zatem uznać, że aktywowaniu podlegają tylko te 
koszty finansowania, których można by uniknąć, gdyby Pań-
stwa spółka nie rozpoczęła budowy hali fabrycznej. Spółka 
generuje środki pieniężne, które wystarczają na sfinansowa-
nie działalności bieżącej, jednak przeznacza je w całości na 
finansowanie inwestycji. Działalność operacyjną finansuje 
natomiast ze środków pochodzących z kredytu w rachunku 
bieżącym. Oznacza to, że gdyby Państwa spółka nie rozpo-
częła inwestycji, to nie korzystałaby z kredytu w rachunku 
bieżącym. Koszty kredytu w rachunku bieżącym zostały po-
niesione w celu sfinansowania inwestycji i stanowią koszty 
bezpośrednio związane z budową hali fabrycznej. Powinny 
zatem powiększać wartość początkową środka trwałego. Sy-
tuacja nieco komplikuje się, gdy spółka wykorzystuje kredyt 
bieżący zarówno do finansowania bieżącej działalności, jak 
i budowy środka trwałego.

Przykład

Podział kosztów kredytu w rachunku bieżącym, w sytuacji gdy spółka wykorzystuje go do sfinansowania 
działalności bieżącej oraz inwestycji
Spółka A wykorzystuje do finansowania działalności (bieżącej oraz inwestycyjnej) kredyt w rachunku bieżącym. 
Przyznany limit wynosi 10 000 000 zł, a oprocentowanie kredytu wynosi 6%. W czerwcu 2014 r. spółka rozpoczęła 
budowę środka trwałego, a jego zakończenie jest planowane na grudzień 2015 r. W jaki sposób należy ująć koszty 
finansowania w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.?

Tabela 1. Nakłady inwestycyjne poniesione na wytwarzany środek trwały
Lp. Okres Nakłady poniesione w miesiącu Nakłady narastająco
1 2014-06-30 2 000 000,00 2 000 000,00
2 2014-07-31 2 000 000,00 4 000 000,00
3 2014-08-31 1 200 000,00 5 200 000,00
4 2014-09-30 530 000,00 5 730 000,00
5 2014-10-31 620 000,00 6 350 000,00
6 2014-11-30 1 250 000,00 7 600 000,00
7 2014-12-31 400 000,00 8 000 000,00
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Tabela 2. Wykorzystanie limitu kredytowego oraz koszt odsetkowy

Lp.
 

Okres
 

Średni poziom limitu  
wykorzystanego  

w miesiącu

Koszt odsetkowy 
 za miesiąc Koszt odsetkowy 

narastająco
A A × 6% : 365 × liczba dni 

w miesiącu

1 2014-06-30 5 000 000,00 24 657,53 24 657,53

2 2014-07-31 2 000 000,00 10 191,78 34 849,32

3 2014-08-31 9 500 000,00 48 410,96 83 260,27

4 2014-09-30 150 000,00 739,73 84 000,00

5 2014-10-31 9 500 000,00 48 410,96 132 410,96

6 2014-11-30 9 500 000,00 46 849,32 179 260,27

7 2014-12-31 9 500 000,00 48 410,96 227 671,23

Rozwiązanie:
W omawianym przykładzie spółka A wykorzystuje jedynie część kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie 
działalności inwestycyjnej. Pozostała część kredytu jest przeznaczana na finansowanie działalności operacyjnej. Za-
tem koszty finansowania zewnętrznego należy podzielić na koszty ponoszone w celu finansowania budowy środka 
trwałego oraz na koszty ponoszone w celu finansowania działalności operacyjnej. Wyznaczając kwoty kredytu wy-
korzystane na sfinansowanie budowy środka trwałego, należy zastosować zasadę, że w pierwszej kolejności kredyt 
ten finansuje działalność inwestycyjną. Wykorzystany kredyt w części przewyższającej nakłady inwestycyjne finan-
suje działalność operacyjną.
Zgodnie z tabelą 1 w czerwcu 2014 r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 2 000 000 zł, w tym okre-
sie wykorzystała kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 000 000 zł (tabela 2). Oznacza to, że wydatki inwesty-
cyjne zostały w pełni sfinansowane z kredytu w rachunku bieżącym. W lipcu spółka poniosła wydatki inwestycyj-
ne w kwocie 2 000 000 zł (tabela 1), kredyt wykorzystany był na poziomie 2 000 000 zł. W związku z tym wydatki 
inwestycyjne w tym miesiącu zostały sfinansowane w całości z kredytu w rachunku bieżącym. W sierpniu, paź-
dzierniku, listopadzie i grudniu sytuacja jest podobna. Kwota wykorzystanego kredytu przekracza wartość inwesty-
cji, w związku z tym cała wartość inwestycji została sfinansowana kredytem w rachunku bieżącym. Nieco inaczej 
wygląda sytuacja we wrześniu, gdy wydatki inwestycyjne wyniosły 530 000 zł, a wykorzystany kredyt 150 000 zł. 
Oznacza to, że jedynie wydatki inwestycyjne w kwocie 150 000 zł zostały sfinansowane kredytem w rachunku bie-
żącym, pozostała część 380 000 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z działalności operacyjnej. W ta-
beli 3 zostały przedstawione wartości kredytu wykorzystanego na finansowanie działalności inwestycyjnej oraz od-
powiadający im koszt odsetkowy.

Tabela 3. Koszt odsetkowy od kredytu przeznaczonego na finansowanie wytworzenia środka trwałego

Lp.
 

Okres
 

Kredyt w rachunku bie-
żącym przeznaczony na 

finansowanie działalności 
inwestycyjnej

Koszt odsetkowy  
za miesiąc Koszt odsetkowy  

narastająco

A A × 6%/365 × liczba dni 
w miesiącu 

1 2014-06-30 2 000 000,00 9863,01 9863,01

2 2014-07-31 2 000 000,00 10 191,78 20 054,79

3 2014-08-31 1 200 000,00 6115,07 26 169,86

4 2014-09-30 150 000,00 739,73 26 909,59

5 2014-10-31 620 000,00 3159,45 30 069,04

6 2014-11-30 1 250 000,00 6164,38 36 233,42

7 2014-12-31 400 000,00 2038,36 38 271,78
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Wartość odsetek, która powiększa wartość początkową środka trwałego, nie może przekroczyć łącznego kosztu ob-
sługi finansowania zewnętrznego. Łączny koszt odsetkowy wynosi 227 671,23 zł, zaś kwota odsetek podlegających 
aktywowaniu za 2014 r. – 38 271,78 zł.

Maciej Soprych
dyrektor finansowy, członek zarządu w spółkach kapitałowych,  

członek stowarzyszenia biegłych rewidentów – ACCA

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 28 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1100.

? Czy odsetki od kredytu  
zaciągniętego na zwrot dopłat  

mogą zostać zaliczone do kosztów

PROBLEM
Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt w celu sfinansowania 
zwrotu dopłat wniesionych przez udziałowców (osoby 
fizyczne). Dopłaty były przeznaczone na pokrycie po-
trzeb inwestycyjnych spółki. Czy odsetki od zaciągnię-
tego kredytu spółka może zaliczyć do kosztów uzyska-
nia przychodów?

RADA
Niestety, odsetek od kredytu zaciągniętego na zwrot 

dopłat spółka nie może zaliczyć do podatkowych kosz-
tów uzyskania przychodów (tak zgodnie uważają orga-
ny podatkowe oraz sądy administracyjne). Szczegóły 
– w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Przychodów nie stanowią dopłaty wnoszone do spół-

ki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach (art. 12 ust. 4 pkt 11 
updop). W przypadku spółek z o.o. oznacza to dopłaty 
wniesione w trybie i na zasadach określonych w art. 177 
i nast. Kodeksu spółek handlowych. Jak rozumiem, dopła-
ty, o których mowa w pytaniu, zostały wniesione w trybie 
i na zasadach określonych tymi przepisami. Z kolei art. 16 
ust. 1 pkt 53 updop stanowi, że nie uważa się za koszty 
uzyskania przychodów dopłat, o których mowa w art. 12 
ust. 4 pkt 11 updop, oraz ich zwrotu.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wydatki ponoszone 
przez spółki kapitałowe (w tym spółki z o.o.) na zwrot do-
płat nie stanowią kosztów podatkowych. Wątpliwości moż-
na mieć w przypadku ponoszenia przez podatników wydat-
ków innych niż na zwrot dopłat związanych z ich zwrotem, 
np. odsetek od kredytu zaciągniętego na zwrot dopłat.

Organy podatkowe reprezentują w tej kwestii stanowisko 
niekorzystne dla podatników. Jako przykład można wska-
zać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 29 września 2009 r. (sygn. IPPB3/423- 
-337/09-6/ER), w której czytamy, że: (...) odsetki od kre-
dytu przeznaczonego na zwrot dopłat do kapitału w try-

bie art. 177 ustawy – Kodeks spółek hand lowych, jako ściśle 
związane z kategorią kosztów niebędących kosztami uzyska-
nia przychodów, nie mogą być uznane za koszty uzyskania 
przychodów.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w in-
terpretacji indywidualnej z 18 lutego 2010 r. (sygn. 
ITPB3/423-690/09/MT) uznał, że: (...) w analizowanym 
przypadku kredyt został zaciąg nięty dla potrzeb sfinansowa-
nia zwrotu dopłat wniesionych do Spółki przez udziałowców. 
Dokonanie tego zwrotu nie wywołuje skutków w podatku 
dochodowym od osób prawnych. Koszty uzyskania kredytu 
w postaci przedmiotowych odsetek i prowizji mają zatem na 
celu realizację tej neutralnej podatkowo operacji, a nie uzy-
skanie przychodów podatkowych. Nie służą również zacho-
waniu ani zabezpieczeniu źródła uzyskiwania przychodów. 
Oznacza to, że odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego 
na zwrot dopłat nie spełniają podstawowej przesłanki uzna-
nia ich za koszty uzyskania przychodów, określonej w art. 15 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
tj. przesłanki celowości poniesienia.

Niestety, niekorzystne dla podatników stanowisko po-
dzielają w tej kwestii także sądy administracyjne. Stano-
wisko takie zajął, przykładowo, Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Szczecinie w wyroku z 14 października 2010 r. 
(sygn. akt I SA/Sz 448/10). Wyrok ten został zaskarżony 
skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go, który również stanął po stronie organów podatkowych. 
W wyroku NSA z 25 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 
447/11) czytamy, że: (...) skoro dopłaty nie są przychodem, 
to tym samym związanych z nimi powinności finansowych 
nie można uznać za koszty uzyskania przychodów, stosow-
nie do reguły a minori ad maius. Wydatki te nie mogą być 
bowiem postrzegane jako poniesione „w celu uzyskania przy-
chodu”, jeśli pozostają one w związku z czymś, co z woli usta-
wodawcy za przychód nie zostało uznane.

W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny odmówił 
możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 
odsetek od kredytu zaciągniętego na zwrot dopłat. Warto 
dodać, że także wcześniej NSA w zbliżonych stanach fak-
tycznych zajmował podobne stanowisko. Jako przykład 
można wskazać uchwałę NSA z 12 grudnia 2011 r. (sygn. 
akt II FPS 2/11), w której czytamy, że: (...) odsetki oraz 
inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy na-
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leżnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(...), nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki.

Takie stanowisko zajął także NSA w wyroku z 3 lipca 
2012 r. (sygn. akt II FSK 2620/10). Można w tej sytuacji 
mówić o pewnej linii orzeczniczej. Jej istnienie oznacza, że 
mają Państwo niewielkie szanse na wygranie sporu z orga-
nami podatkowymi odnośnie do możliwości zaliczania do 
kosztów podatkowych odsetek od kredytu zaciągniętego 
na zwrot dopłat.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 12 ust. 4 pkt 11, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 53 usta-

wy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. 
poz. 1457, 

■	 art. 177 i nast. ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spó-
łek handlowych – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1161.

?  Czy dłużnik może zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów  

odsetki zapłacone przez gwaranta pożyczki

PROBLEM
Spółka zawarła z bankiem umowę pożyczki. Zabez-
pieczeniem umowy pożyczki była zawarta umowa 
gwarancyjna między bankiem a podmiotem trzecim. 
W wyniku trudności finansowych spółka nie była 
w stanie płacić swych zobowiązań. Zobowiązania zo-
stały jednak zapłacone przez gwaranta wraz z odset-
kami. Czy tak zapłacone odsetki są kosztem podatko-
wym spółki?

RADA
Nie, zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapła-

tą dokonaną przez spółkę w rozumieniu art. 16 ust. 1 
pkt 11 updop. Spółka nie będzie mogła zatem zakwali-
fikować odsetek zapłaconych przez gwaranta do kosz-
tów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE
Do kosztów podatkowych nie należą m.in. naliczone, 

lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, 
w tym również od pożyczek (kredytów) – art. 16 ust. 1 
pkt 11 updop. Za koszty będą zatem uznane odsetki, które 
zostały zapłacone. Odsetki (oczywiście pod warunkiem ist-
nienia związku z przychodami) są u pożyczkobiorcy kosz-
tem uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. Dla celów 
podatkowych kapitalizacja odsetek także traktowana jest 
na równi z ich zapłatą. Z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) updop 
wynika bowiem, że kosztów uzyskania przychodów nie 
stanowią wydatki na spłatę pożyczek, z wyjątkiem skapita-
lizowanych odsetek od tych pożyczek.

Z pytania wynika, że spółka rozważa, czy jest możliwe 
uznanie odsetek za koszt w momencie, w którym zostały 
one zapłacone przez gwaranta. Oczywiście, w momencie 
zapłaty wygasa roszczenie banku, a powstaje regresowe 
roszczenie gwaranta w stosunku do spółki. Zapłata odse-
tek jednak nastąpiła. Co więcej, brak jest w art. 16 ust. 1 
pkt 11 updop wyraźnego zaznaczenia, że zapłaty musi do-
konać sam podatnik. Czy zatem zapłata odsetek przez oso-
bę trzecią pozwala na zaliczenie ich do kosztów spółki?

Nie, generalną zasadą jest, że zarówno przychody, jak 
i koszty muszą być przychodami i kosztami samego podat-
nika. Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapłatą do-
konaną przez spółkę. W konsekwencji spółka nie będzie 
mogła zakwalifikować odsetek zapłaconych przez gwaran-
ta do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich za-
płacenia przez gwaranta.

Takie stanowisko zajął także Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 marca 2011 r. (sygn. 
I SA/Gl 18/11). WSA w Gliwicach stwierdził m.in., że: (...) 
każdy wydatek, aby mógł być zaliczony do kosztów uzyskania 
przychodów, musi być poniesiony przez podatnika. Nie zmie-
nia tej regulacji podatkowoprawnej fakt, że na gruncie prawa 
cywilnego wykonanie zobowiązania przez gwaranta wywiera 
określone skutki w sferze stosunków pomiędzy kredytodawcą 
(pożyczkodawcą) a kredytobiorcą (pożyczkobiorcą).

Sławomir Biliński
redaktor „Monitora księgowego” 

ekspert w dziedzinie podatków dochodowych

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 851; ost. zm. Dz.U.  poz. 1457. 

? Czy jest kosztem prowizja  
za możliwość korzystania z kredytu 

w ramach rachunku firmowego

PROBLEM
Bank pobiera ode mnie raz w roku prowizję za możli-
wość korzystania z kredytu w firmowym rachunku bie-
żącym. Czy taka prowizja może zostać zaliczona do 
kosztów uzyskania przychodów?

RADA
Tak, prowizja za możliwość korzystania z kredy-

tu w ramach rachunku firmowego może zostać przez 
Pana zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE
Kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów 

z działalności gospodarczej są m.in. koszty zapewnienia fi-
nansowania tej działalności. W szczególności są to koszty od-
setek i prowizji bankowych. Nie zostały one przy tym wymie-
nione wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania 
przychodów (z nieistotnym w omawianej sytuacji wyjątkiem 
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dotyczącym odsetek naliczonych, lecz niezapłaconych albo 
umorzonych – art. 23 ust. 1 pkt 32 updof). Oznacza to, że tego 
rodzaju wydatki mogą być przez podatników zaliczane do 
kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również prowizji 
za przyznanie czy utrzymanie limitu kredytowego w ramach 
rachunku firmowego. Koszt takiej prowizji stanowi zatem dla 
Pana koszt uzyskania przychodów. Potwierdzają to organy 
podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może 
być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 26 marca 2012 r., sygn. ILPB1/415-11/12-4/AG, 
w której czytamy, że: (...) nie ulega (...) wątpliwości, że prowi-
zja bankowa (przygotowawcza) z tytułu corocznego odnowie-
nia kredytu obrotowego nie będzie miała bezpośredniego od-
zwierciedlenia w osiąganych przychodach, lecz jej poniesienie 
warunkuje możliwość korzystania ze środków finansowych wy-
datkowanych na bieżącą działalność, a więc warunkuje pośred-
nio uzyskanie przychodu. W świetle powyższego, w przypadku 
kosztu związanego z uiszczeniem prowizji bankowej (odnawia-
nej systematycznie co roku) w związku z odnowieniem kredytu 
zaciągniętego na finansowanie bieżącej działalności firmy, może 
on być zarachowany w całoś ci w dacie poniesienia, czyli zgodnie 
z art. 22 ust. 5d cytowanej ustawy w dniu, w którym ujęto koszt 
w księgach rachunkowych (zaksięgowano).

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328. 

? Jak traktować podatkowo 
przewalutowanie  

niespłaconej części kredytu

PROBLEM
W 2007 r. spółka zaciągnęła kredyt w euro. Zgodnie 
z zawartą umową kredytu, w czasie trwania umowy 
kredytu spółka ma prawo do przewalutowania nie-
spłaconej części kredytu z euro na PLN. W związku ze 
znacznymi wahaniami kursów walut spółka rozważa 
przewalutowanie niespłaconej części kredytu. Do prze-
liczania różnic kursowych stosuje przepisy podatkowe. 
Czy w związku z przewalutowaniem kredytu powstaną 
różnice kursowe?

RADA
Nie, spółka nie będzie zobowiązana do rozpozna-

nia różnic kursowych w następstwie przewalutowania 
niespłaconej części kredytu z euro na PLN. Szczegóły 
– w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pienięż-

ne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 
updop). Z uwagi na fakt, że spółka do przeliczania różnic 

kursowych stosuje przepisy podatkowe, zastosowanie znaj-
dą przepisy art. 15a updop.

Dodatnie oraz ujemne różnice kursowe zwiększają od-
powiednio przychody lub koszty uzyskania przychodów 
(art. 15a ust. 1 updop). W odniesieniu do różnic kursowych 
powstałych w przypadku pożyczki lub kredytu w walucie 
obcej właściwe będą przepisy art. 15a ust. 2 pkt 5 i art. 15a 
ust. 3 pkt 5 updop. I tak, zgodnie z powołanymi przepisami:
■	 dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredy-

tu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest 
wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego 
spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego 
kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 2 pkt 5 updop);

■	 ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kre-
dytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzy-
mania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) 
w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie za-
stosowanego kursu waluty z tych dni (art. 15a ust. 3 
pkt 5 updop). Przy czym dzień zapłaty, o którym mowa 
w art. 15a ust. 2 i 3 updop, to dzień uregulowania zobo-
wiązań w jakiejkolwiek formie, w tym – w wyniku potrą-
cenia wierzytelności (art. 15a ust. 7 updop).
Jak wynika z powyższych przepisów, różnice kursowe 

w przypadku zaciągnięcia kredytu w walucie obcej powsta-
ną jedynie wówczas, gdy dojdzie do uregulowania całości lub 
części kredytu w jakiejkolwiek formie. Tymczasem w wyniku 
przewalutowania kredytu nie dojdzie do uregulowania za-
dłużenia w jakiejkolwiek formie. Zobowiązanie między pod-
miotami nadal będzie istnieć. W wyniku przewalutowania 
dojdzie wyłącznie do zmiany waluty, w jakiej jest wyrażone 
zobowiązanie. Należy zatem uznać, że przewalutowanie nie-
spłaconej części kredytu będzie dla spółki operacją neutralną 
podatkowo. W konsekwencji w wyniku przewalutowania nie 
dojdzie do powstania różnic kursowych.

Przedstawione stanowisko potwierdzają interpretacje in-
dywidualne prawa podatkowego wydawane przez organy 
podatkowe oraz ugruntowana linia orzecznicza sądów ad-
ministracyjnych.

Przykładowo – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w in-
terpretacji indywidualnej z 4 marca 2009 r., nr ILPB3/423- 
-829/08-2/EK, stwierdził: (... ) przewalutowanie pożyczki 
skutkuje jedynie zmianą waluty, w której jest ona wyrażona; 
nie powoduje ono spłaty pożyczki. Innymi słowy, różnice kur-
sowe dla celów podatkowych nie powstaną.

Także zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (in-
terpretacja indywidualna z 19 grudnia 2008 r., sygn. ITPB3/ 
/423-545A/08/AM): w przypadkach dotyczących przewaluto-
wania pożyczki (kredytu) nie dojdzie do uregulowania zobowią-
zania. Po przewalutowaniu pożyczki pożyczkobiorca nadal jest 
zobowiązany ją spłacić, a pożyczkodawca nadal może się doma-
gać zwrotu tej pożyczki. Tak więc dokonanie przewalutowania 
pożyczki nie ma wpływu na wygaśnięcie zobowiązania wynika-
jącego z jej zaciągnięcia. (...) Wobec tego dokonanie przez Spół-
kę przewalutowania pożyczki jest neutralne pod względem po-
datkowym, tj. nie wywołuje skutków ani po stronie przychodów, 
ani po stronie kosztów ich uzyskania.

Analogicznie uznał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 marca 
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2009 r., sygn. IPPB5/423-288/08-2/IŚ, oraz Dyrektor Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej 
z 18 sierpnia 2008 r., sygn. ITPB3/423-296/08/MT.

Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie 
w orzeczeniach sądów administracyjnych. I tak np. w uza-
sadnieniu wyroku z 28 października 2010 r., sygn. akt 
I SA/Gd 722/10, WSA w Gdańsku wskazał, iż samo prze-
walutowanie kredytu jest neutralne pod względem podat-
kowym, a tym samym nie wywołuje skutków po stronie 
przychodów ani po stronie kosztów uzyskania przychodu. 
Jak podkreślił sąd, różnice kursowe mające wpływ na pod-
stawę opodatkowania mogą powstać dopiero w dniu spła-
ty kredytu, który został udzielony i jest spłacany w walucie 
obcej, co wynika z art. 15a ust. 2 updop. Takie różnice kur-
sowe powstaną jedynie w przypadku faktycznego transfe-
ru środków finansowych.

Andrzej Hajto
konsultant podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15a ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku docho-

dowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; 
ost.zm. poz. 1457. 

Wierzytelności
Zaległości w otrzymywaniu zapłaty za dostarczone to-

wary czy wykonane usługi to problem, z którym boryka się 
cała rzesza przedsiębiorców. Sądowa droga egzekwowa-
nia zaległych należności jest długa i kosztowna. Czy kosz-
ty związane z windykacją wierzytelności możemy rozliczyć 
w rachunku podatkowym? A co z wierzytelnoś ciami nie-
ściągalnymi? 

Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów 
wierzytelności nieściągalnych

W dochodzeniu roszczeń w trybie egzekucyjnym 
szczególnie istotne znaczenie mają zasady prowadze-
nia egzekucji komorniczej, zasady naliczania kosztów 
postępowania egzekucyjnego i podmioty zobowiąza-
ne do ich pokrycia, zasady zaskarżania czynności egze-
kucyjnych przez wierzyciela/dłużnika. Należy pamię-
tać, że tylko poprawnie przeprowadzone dochodzenia 
mogą ostatecznie skutkować zaliczaniem należności 
nieściągalnych w koszty uzyskania przychodów nie-
ściągalnych wierzytelności. Podatnik ma prawo odpi-
sać te wierzytelności, co do których zostało wydane po-
stanowienie o nieściągalności.

Zasady prowadzenia egzekucji sądowej

Krok 1. Dokonanie wyboru właściwego komornika

Sprawy egzekucyjne (z zakresu tzw. egzekucji sądowej) 
należą do właściwości sądów rejonowych i działających 
przy tych sądach komorników. Czynności egzekucyjne wy-

konywane są przez komorników, z wyjątkiem czynności 
zastrzeżonych dla sądów.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym 
działającym przy sądzie rejonowym, zasadniczo w obsza-
rze swego rewiru. Rewirem komorniczym jest obszar właś-
ciwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik sądowy nie jest stroną postępowania egzeku-
cyjnego, lecz organem egzekucyjnym (tak m.in. Sąd Naj-
wyższy – Izba Cywilna w postanowieniu z 14 marca 2000 r., 
sygn. akt II CKN 496/00; opubl.: Orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego Izba Cywilna, rok 2000, nr 9, poz. 168, str. 73). 
Status komorników został uregulowany w ustawie o komor-
nikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z jej przepisami ko-
mornik jest funkcjonariuszem pub licznym działającym przy 
sądzie rejonowym, który przy wykonywaniu czynności pod-
lega orzeczeniom tego sądu i prezesowi tego sądu.

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorni-
czego.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję 
z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzeku-
cji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypad-
ku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru 
komorniczego.

Wierzyciel ma zasadniczo prawo wyboru komornika, 
z wyjątkiem jednak spraw o egzekucję z nieruchomości 
oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomoś-
ci stosuje się odpowiednio, które to sprawy należą zawsze 
do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu 
nieruchomość jest położona. Dopiero gdy nieruchomość 
byłaby położona w okręgu kilku sądów, wybór komornika 
będzie należeć do wierzyciela – zawsze jednak w ramach 
tego okręgu.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz 
z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piś mie, 
że korzysta z prawa wyboru komornika. Z kolei komornik 
nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji 
lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, 
do przeprowadzenia których jest właś ciwy zgodnie z prze-
pisami lub jeżeli został wybrany przez wierzyciela, a czyn-

Gdzie szukać wykazu komorników
Wykaz komorników wraz ze wskazaniem rewirów komor
niczych położonych w obszarach właściwości poszcze
gólnych sądów apelacyjnych, imion i nazwisk komorników 
działających w tych rewirach oraz siedzib i adresów ich 
kancelarii prowadzi Minister Sprawiedliwości na stronach 
internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: 
http://ms.gov.pl/pl/listakomornikowsadowych/) oraz pre
zes danego sądu rejonowego na stronach internetowych 
sądu (np. http://www.poznannowemiasto.sr.gov.pl/att/
komornicy.pdf). Ten ostatni wykaz prowadzony jest z ogra
niczeniem do komorników działających przy danym sądzie 
rejonowym i udostępnia się go do publicznej wiadomości 
również na tablicy informacyjnej w budynku danego sądu 
rejonowego.
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ności mają być prowadzone na obszarze właściwości sądu 
apelacyjnego obejmującego jego rewir, chyba że (zastrze-
żenie to dotyczy komornika z wyboru) w zakresie prowa-
dzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć 
miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw nieza-
łatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięcz-
ny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy 
o egzekucję świadczeń powtarzających się.

W przypadku odmowy wszczęcia egzekucji, wykonania 
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia 
innych czynności wchodzących w zakres ustawowych za-
dań komornika komornik wydaje postanowienie, które do-
ręcza się tylko wierzycielowi.

Komornik właściwy do prowadzenia egzekucji zgodnie 
z przepisami w chwili wszczęcia postępowania egzeku-
cyjnego pozostaje właściwy aż do jego ukończenia, nawet 
gdyby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy.

■	UWAGA!
Prawo wyboru komornika nie ma zastosowania do eg-
zekucji z nieruchomości.

Krok 2. Ustalenie tytułu egzekucji

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wy-
konawczym jest co do zasady tytuł egzekucyjny zaopatrzo-
ny w klauzulę wykonalności.

Tytuł egzekucyjny jest dokumentem urzędowym stwier-
dzającym istnienie i zakres nadającego się do egzekucji 
roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie oraz zakres 
obowiązku prawnego dłużnika.

Tytułami egzekucyjnymi są:
■	 orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natych-

miastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta 
przed sądem (np. zasądzający wyrok sądowy),

■	 orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podle-
gające natychmiastowemu wykonaniu (np. nakaz sądowy),

■	 inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy pod-
legają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej (np. ban-
kowy tytuł egzekucyjny),

■	 akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i któ-
ry obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wyda-
nia rzeczy oznaczonych co do gatunku, iloś ciowo w akcie 
określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie ozna-
czonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiąz-
ku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie,

■	 akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji 
i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do 
wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za 
pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano 
zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obo-
wiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może 
wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności,

■	 akt notarialny (którykolwiek z dwóch powyżej wskaza-
nych), w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, 
której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipo-
teką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego 
przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pienięż-
nej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

■	UWAGA!
Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może 
być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

Do przeprowadzenia egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników spółki cywilnej konieczne jest uzyskanie przez 
wierzyciela tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko 
wszystkim jej wspólnikom.

Z kolei gdy egzekucja przeciwko spółce osobowej pra-
wa handlowego (tj. przeciwko spółce jawnej, partnerskiej, 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) okazałaby się 
bezskuteczna, wierzyciel może żądać, by sąd zaopatrzył ty-
tuł egzekucyjny wydany przeciwko takiej spółce w klauzu-
lę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu od-
powiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem 
za zobowiązania spółki.

Może to nastąpić nawet wtedy, gdyby stało się oczywi-
ste, że egzekucja będzie bezskuteczna, ponieważ na żąda-
nie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem 
wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, komornik, który 
prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadze-
nia według przepisów kodeksu, ma obowiązek udzielenia 
informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez 
niego postępowanie egzekucyjne, jakimi sposobami i z ja-
kim skutkiem oraz jaka jest wysokość egzekwowanych rosz-
czeń. Oznacza to, że już na tym etapie, tj. jeszcze przed skie-
rowaniem przez wierzyciela sprawy na drogę postępowania 
egzekucyjnego, może się okazać, że ewentualna egzekucja 
byłaby z całą pewnością bezskuteczna (np. ze względu na 
brak majątku nadającego się do egzekucji).

Podstawą egzekucji, oprócz tytułu wykonawczego (tj. ty-
tułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności), mogą być również dokumenty niezaopatrzone 
w klauzulę wykonalności, jeżeli taką możliwość dopuszcza 
ustawa. Są to:
■	 prawomocne postanowienie sądu lub komornika o uka-

raniu grzywną (na zasadzie art. 1053 § 1 k.p.c.),
■	 prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie 

kosztów egzekucji (na zasadzie art. 7701 k.p.c.),
■	 orzeczenia sądów administracyjnych co do kosztów 

i grzywien, które podlegają egzekucji sądowej (na zasa-
dzie art. 228 PrPostAdm).
Oznacza to, że postępowanie egzekucyjne może zostać 

wszczęte i być prowadzone na podstawie tych dokumentów, 
bez potrzeby zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Krok 3. Przebieg egzekucji  
– wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się, stosownie do właś-
ciwości, sądowi lub komornikowi. W sprawach, które mogą być 
wszczęte z urzędu, egzekucja może być wszczęta z urzędu na 
żądanie sądu I instancji, który sprawę rozpoznawał, skierowa-
ne do właściwego sądu lub komornika. Egzekucja może być 
również wszczęta na żądanie uprawnionego organu.

We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji 
z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być speł-
nione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania na-
leży dołączyć tytuł wykonawczy.
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Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za 
wynagrodzeniem majątku dłużnika, jak również może 
w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji 
przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku spo-
sobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej 
uciążliwy dla dłużnika.

Podstawę do prowadzenia egzekucji, o całe objęte nim 
roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, stano-

wi tytuł wykonawczy, chyba że z treści tytułu wynika co in-
nego, np. ograniczenie egzekucji wyłącznie do oznaczonej 
nieruchomości stanowiącej własność dłuż nika.

■	UWAGA!
Organ egzekucyjny (komornik) nie jest uprawniony do 
badania zasadności i wymagalności obowiązku objęte-
go tytułem wykonawczym.

Wzór 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji 

Poznań, 3 czerwca 2014 r.

 Do
 Komornika Sądowego
 przy Sądzie Rejonowym
 w Kościanie

WIERZYCIEL:  „Batory” Sp. z o.o. 
 ul. Promienna 8
 61-302 Poznań 
DŁUŻNIK:  Krzysztof Gurda
 zam. ul. Popiela 2/3
 64-030 Śmigiel

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI
W imieniu Wierzyciela, zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS, wnosimy o:
1.  Wszczęcie w stosunku do Dłużnika egzekucji na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy 

w Poznaniu, XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie, z 21 marca 2014 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności, i wyegzekwowanie:

 a) kwoty 100 000,00 zł tytułem należności głównej,
 b) kwoty 1650,00 zł tytułem  zwrotu kosztów procesu,
 c) kwoty 3600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
 d) kwoty 12,00 zł tytułem kosztów związanych z nadaniem klauzuli wykonalności.
2. Wyegzekwowanie od Dłużnika kosztów niniejszego postępowania egzekucyjnego.
 Wyegzekwowane kwoty prosimy przekazać na niżej wskazany rachunek Wierzyciela:
 nr 96 8997 0034 0000 0012 9090 0030.
3. Wnosimy o:
 a)  przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości położonej w Śmiglu, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 42621.

Uzasadnienie
Wierzyciel jest w posiadaniu tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Poz-

naniu, XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie, z 21 marca 2014 r., sygn. XIII Nc 8/14/3, zasądzającego od Dłużnika 
na rzecz Wierzyciela kwotę 100 000,00 zł tytułem należności głównej wynikającej z  umowy dostawy nr 24/14, z ograni-
czeniem odpowiedzialności Dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego do wartości hipoteki kaucyjnej ustanowionej 
na nieruchomości położonej w Śmiglu, tj. do kwoty 100 000,00 zł,  numer ewidencyjny działki 312/19 o powierzchni 
0,0775 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 42621. 

W związku z nieuregulowaniem powyższej kwoty Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie tych należności ze wskaza-
nego majątku Dłużnika.

 
 Jacek Butny Elwira Preis
 Butny    Preis
 Prezes Zarządu   Prokurent 
Załączniki:
1. Tytuł wykonawczy
2. Odpis z KRS Wierzyciela
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Krok 4. Zawieszenie i umorzenie/zakończenie egzekucji
Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu:

■	 jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności 
procesowej ani przedstawiciela ustawowego (jednak na 
wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została 
wszczęta z urzędu – bez takiego wniosku, sąd ustanowi 
dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora 
na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego);

■	 w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika – zawieszo-
ne postępowanie egzekucyjne podejmuje się wówczas 
z udziałem spadkobierców zmarłego (jeżeli spadkobier-
cy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma 
kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi 
dla nich kuratora).
Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie także na 

wniosek wierzyciela, a na wniosek dłużnika postępowanie 
ulega zawieszeniu, jeżeli:
■	 sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub 

wstrzymał jego wykonanie albo
■	 dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne, według orze-

czenia sądowego, do zwolnienia go od egzekucji.
Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego 

prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynnoś-
ci potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub 
nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin 
ten biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzeku-
cyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania 
przyczyny zawieszenia.

Ponadto postępowanie egzekucyjne umarza się w całości 
lub w części z urzędu, jeżeli:
■	 okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych,
■	 wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo 

gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę 
dłużnika jest niedopuszczalna (umorzenie wskutek bra-
ku zdolności sądowej może nastąpić dopiero wówczas, 
gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny 
brak ten nie zostanie usunięty),

■	 jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyż-
szej od kosztów egzekucyjnych.
Z kolei na wniosek organ egzekucyjny umorzy postępo-

wanie w całości lub w części, jeżeli:
■	 tego zażąda wierzyciel (jednak w sprawach, w których 

egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnio-
nego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępo-
wania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, 
który zażądał wszczęcia egzekucji);

■	 prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został 
pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym 
oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub 
utraciło moc;

■	 egzekucję skierowano przeciwko osobie, która wed ług 
klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprze-
ciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadze-
nie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej 
sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

■	 wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego 
pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba 
że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;

■	 w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytu-
łu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności tytułu egzekucyjnego dłużnik przedstawi 
przewidziane w odrębnych przepisach zaświadczenie 
o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wy-
nika, że tytuł nie jest już wykonalny.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchy-

lenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozba-
wia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, 
chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania 
organ egzekucyjny (komornik) wysłuchuje wierzyciela 
i dłużnika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonal-
ne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania 
lub prawomocne orzeczenie uzasadniające umorzenie po-
stępowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastą-
pić z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

Komornik sądowy, kończąc postępowanie egzekucyjne 
w sprawie, wydaje postanowienie o ustaleniu jego kosztów 
oraz wskazuje, kto winien je uiścić.

■	UWAGA!
Skuteczna egzekucja zostaje zakończona wówczas, gdy 
komornik wyegzekwuje całość roszczenia (tytuł wyko-
nawczy komornik pozostawia wówczas w aktach spra-
wy egzekucyjnej).

Koszty postępowania egzekucyjnego

Zapłaty gotówkowe
Komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych 

poniesionych w toku egzekucji. Do wydatków tych zali-
czają się:
■	 należności biegłych (np. za opis i oszacowanie rucho-

mości, nieruchomości);
■	 koszty ogłoszeń w pismach (np. za ogłoszenia o licytacji 

nieruchomości, ruchomości);
■	 koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza 

miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowy-
wania i ubezpieczania zajętych ruchomości;

■	 należności osób powołanych, na podstawie odrębnych 
przepisów, do udziału w czynnościach;

■	 koszty działania komornika poza terenem rewiru ko-
morniczego (dot. komornika wybranego przez wierzy-
ciela podejmującego czynności poza swoim rewirem 
komorniczym – tj. diety przysługujące osobom zatrud-
nionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych 
czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komorni-
ka i tych osób oraz koszty transportu specjalistyczne-
go – koszty te obciążają wierzyciela, i to niezależnie od 
przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych, 
a zatem nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciąża-
jących dłużnika);

■	 koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub 
przelewem bankowym;

■	 koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowa-
dzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania po-
stanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
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■	 koszty doręczenia korespondencji, z wyjątkiem kosztów 
doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egze-
kucji bądź postępowania zabezpieczającego.
Na pokrycie tych wydatków komornik może żądać za-

liczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który 
wniósł o dokonanie czynności, uzależniając jednocześnie 
podjęcie wnioskowanej czynności egzekucyjnej od uiszcze-
nia zaliczki.

Jeżeli strona postępowania egzekucyjnego została uprzed-
nio zwolniona od kosztów sądowych, sąd rejonowy, przy któ-
rym działa komornik, przekazuje temu komornikowi sumy 
niezbędne na pokrycie tych wydatków (czyli w takim przy-
padku tymczasowo zaliczki te wykłada Skarb Państwa).

Komornik obowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie 
miesiąca od dnia poczynienia wydatków, na które była prze-
znaczona, i zwrócić jej niewykorzystaną część. Jeżeli skut-
kiem wcześniejszego ukończenia postępowania lub z innych 
przyczyn opłacona zaliczkowo czynność w ogóle nie została 
dokonana, termin miesięczny biegnie od dnia ukończenia po-
stępowania lub zaistnienia przyczyn niedokonania czynnoś-
ci. W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym 
okreś la w szczególności: stronę lub innego uczestnika po-
stępowania, który uiścił zaliczkę, i jej wysokość, czynności, 
na poczet których pobrano zaliczkę, ze wskazaniem daty ich 
dokonania, kwoty zaliczki zaliczone na pokrycie poszczegól-
nych czynności, z jednoczesnym wskazaniem sposobu i pod-
staw ich wyliczenia, oraz kwotę podlegającą zwrotowi i ozna-
czenie osoby, na rzecz której zwrot ma nastąpić.

Zaliczki przekazane komornikowi przez sąd (obciążające 
tymczasowo Skarb Państwa) komornik zwraca po ich wy-
egzekwowaniu z pierwszeństwem przed wszelkimi innymi 
należnościami.

Wydatki poniesione przez komornika są pokrywane 
z wyegzekwowanych świadczeń. Jeżeli jednak postępowa-
nie egzekucyjne okaże się w całości lub w części bezsku-
teczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie 
zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, ob-
ciążają wierzyciela.

Ewidencja księgowa kosztów postępowanie egzekucyj-
nego:
1. Ujęcie kosztów w księgach:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne”
Ma „Pozostałe rozrachunki”

2. Zapłata kosztów egzekucji:
Wn „Pozostałe rozrachunki”
Ma „Rachunek bankowy”

Opłaty egzekucyjne
Za prowadzenie egzekucji komornik pobiera opłaty eg-

zekucyjne. Opłata egzekucyjna ustalana jest na podstawie 
wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczone-
go roszczenia.

Do wartości egzekwowanego świadczenia lub zabezpie-
czonego roszczenia:
■	 wlicza się odsetki, koszty i inne należności podlegające eg-

zekucji lub zabezpieczeniu wraz ze świadczeniem głów-
nym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji,

■	 nie wlicza się kosztów toczącego się postępowania eg-
zekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzielenie 
zabezpieczenia ani kosztów zastępstwa egzekucyjnego 
(adwokackiego lub radcowskiego).
W sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się 

wartość egzekwowanego roszczenia, będąca podstawą usta-
lenia opłaty stosunkowej w dniu wszczęcia egzekucji, stano-
wi suma świadczeń za jeden rok oraz suma świadczeń zaleg-
łych. Jeżeli zaś przedmiotem egzekucji są świadczenia za 
okres krótszy niż rok, wartość egzekwowanego roszczenia 
stanowi suma świadczeń za cały czas ich trwania.

■	UWAGA!
Przy oznaczaniu wartości egzekwowanego świadczenia 
każde rozpoczęte 10 zł liczy się jak pełne.

Świadczenia pieniężne
W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komor-

nik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 
15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie 
niższą niż 1/10 i nie wyższą niż trzydziestokrotna wyso-
kość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek 
skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku ban-
kowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubez-
pieczenia społecznego, jak również wypłacanych na pod-
stawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy: zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywiza-
cyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komor-
nik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 
8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie 
niższą niż 1/20 i nie wyższą niż dziesięciokrotna wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przy-
padku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek 
wierzyciela oraz z mocy prawa komornik pobiera od dłużni-
ka opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia 
pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższą niż 1/20 
i nie wyższą niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego. W razie umorzenia postępowania 
egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed do-
ręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji 
komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokoś-
ci 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W celu uzyskania tych opłat komornik wydaje postano-
wienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należnoś-
ci z tego tytułu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia 
postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się 
podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywa-
nia go w klauzulę wykonalności.

W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egze-
kucyjnego (np. dłużnik uiścił zasądzone roszczenie wierzy-
cielowi przed wszczęciem egzekucji) ww. opłaty uiszcza wie-
rzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, 
w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego 
tytułu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postano-
wienia. Analogicznie jak w przypadku dłużnika postanowie-
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nie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze 
egzekucji bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

Świadczenia niepieniężne
Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych i wyko-

nanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń 

niepieniężnych uzależnione jest od uiszczenia przez wie-
rzyciela tzw. opłaty stałej. 

Nieuiszczenie tej opłaty (w terminie siedmiu dni od 
otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty) auto-
matycznie powoduje zwrot wniosku lub odmowę dokona-
nia czynności.

 
Tabela. Czynności i wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Czynność Wyszczególnienie

Odebranie rzeczy Za egzekucję odebrania rzeczy komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 50% przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego.

Wprowadzenie  
w posiadanie,  
zarząd, eksmisja 

Za wprowadzenie w posiadanie,  zarząd,  eksmisję pobierana jest opłata stała w wysokoś-
ci 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku:
■	 wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypad-

ku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby 
składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa,

■	 wprowadzenia zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wpro-
wadzenie dozorcy w dozór nieruchomości,

■	 opróżnienia lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.
Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń sta-
nowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podob-
nych.
Z kolei przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, 
stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.

Spis inwentarza  
lub majątku

Za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wy-
sokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę.

Poszukiwanie  
majątku dłużnika 

Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik po-
biera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika 
(w razie nieuiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania, komornik 
zwraca wniosek zawierający zlecenie).
W razie odnalezienia majątku dłużnika w trybie określonym powyżej komornik pobiera 
opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 
100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Wprowadzenie  
w posiadanie 

Za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie pobiera się opłatę stałą w wysokości 25% 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a w razie podjęcia egzekucji na skutek dal-
szych naruszeń posiadania opłatę zwiększa się każdorazowo o 100%.

Opieczętowanie Za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci, bez dokonywania równoczesnego spisu inwenta-
rza/majątku, pobiera się opłatę stałą w wysokości 4% przeciętnego wynagrodzenia mie-
sięcznego od każdej opieczętowanej izby lub innego pomieszczenia.

Inne koszty (koszty zastępstwa egzekucyjnego)
Dłużnik powinien także zwrócić wierzycielowi kosz-

ty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji 
(np. koszty zastępstwa egzekucyjnego). Koszty ściąga się 
wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji usta-
la postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie eg-
zekucji należy do niego. Na postanowienie sądu stronom 
oraz komornikowi przysługuje zażalenie.

Prawomocne postanowienie komornika w sprawie kosz-
tów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez po-
trzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Zwol-
nienie od kosztów sądowych, przyznane stronie przez sąd 
w postępowaniu rozpoznawczym lub z którego strona ko-
rzysta z mocy ustawy, rozciąga się także na postępowanie 
egzekucyjne.

Zaskarżanie czynności egzekucyjnych

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejono-
wego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także za-
niechania przez komornika dokonania czynności (tzw. skar-
ga na bezczynność komornika). Do rozpoznania skargi na 
czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa 
komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany 
komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, 
który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Podmiotem uprawnionym do złożenia skargi jest strona 
lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub 
zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość 
wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskar-
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żoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak rów-
nież wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności 
wraz z uzasadnieniem.

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od 
dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zosta-
ło przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, 
była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawia-
domiona, w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia 
o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zo-
stało przez czynności komornika naruszone bądź zagro-
żone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się 
przez skarżącego o dokonanej czynności.

Odpis skargi jest przesyłany przez sąd komornikowi, któ-
ry w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie 

dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zanie-
chania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, 
do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości 
uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz za-
interesowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. 
Opłata od skargi wynosi 100 zł.

Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Zażalenie 
należy składać w terminie tygodniowym od dnia doręcze-
nia odpisu postanowienia.

■	UWAGA!
Skargę na zaniechanie przez komornika czynności 
wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym 
czynność powinna być dokonana.

Wzór 2. Skarga na czynności komornika 

Poznań, 6 czerwca 2014 r.

 Do
 Sądu Rejonowego
 w Żarach
 Wydział Cywilny

Wierzyciel: „Bezpieczna Przyszłość”
 Towarzystwo Ubezpieczeń
 z siedzibą w Poznaniu
 ul. Akacjowa 18
 zastępowane przez
 radcę prawnego 
 Stefana Iksińskiego
 adres dla doręczeń:
 Kancelaria Radców Prawnych
 „Kowalski i Iksiński” s.c.
 ul. Wrzosowa 23/18
 61-723 Poznań

Dłużniczka: Barbara Tygiel
 ul.  Koralowa 5
 Żary

Sygn.  KM 1709/13

SKARGA WIERZYCIELA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

W imieniu Wierzyciela, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, na podstawie art. 767 § 1 k.p.c. składam skargę na czyn-
ność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żarach  (imię i nazwisko Komornika) i wnoszę o:
1)  uchylenie postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żarach, wydanego w sprawie  KM 1709/13 

z dnia 30 maja 2014 r., doręczonego 2 czerwca 2014 r., w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z nie-
ruchomości dłużniczki  KW 14141 i KW 1415;

2)  zasądzenie od Dłużniczki na rzecz Wierzyciela kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadnienie
Postępowanie egzekucyjne w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek Wierzyciela z dnia 8 października 2012 r., a na-
stępnie rozszerzone na wniosek Wierzyciela z dnia 4 grudnia 2012 r. W toku czynności egzekucyjnych Komornik Sądo-
wy przy Sądzie Rejonowym w Żarach pismem z 17 lutego 2014 r. powiadomił Wierzyciela, iż postępowanie egzekucyjne 
z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę i z wierzytelności jest bezskuteczne. Jednocześnie Komornik poinformował, 
iż Dłużniczka wraz z mężem jest współwłaścicielką w udziale 1/2 nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych 
KW 14141, KW 1415, KW 24164, co do których skierowano egzekucję z wniosku innych wierzycieli.
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W związku z powyższym Wierzyciel pismem z 24 lutego 2013 r. przyłączył się do egzekucji z ww. nieruchomości oraz 
uiścił zaliczkę na konto Komornika na dokonanie wpisu wzmianek o toczącej się  egzekucji.
Pismem z 18 marca 2013 r. (data wpływu 21 marca 2013 r.) Komornik zawiadomił Wierzyciela o zajęciu nieruchomości 
ułamkowej, dla której Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW 14141, KW 1415, KW 24164.
Od 21 marca 2013 r. Wierzyciel nie otrzymał żadnych pisemnych informacji o stanie sprawy od Komornika. 
Z informacji telefonicznych uzyskiwanych w sekretariacie Komornika wynikało, że termin licytacji ww. nieruchomoś-
ci ma być wyznaczony niebawem. Poinformowano również Wierzyciela telefonicznie, iż otrzyma pisemną informację 
o stanie sprawy.
Dnia 14  kwietnia 2013 r. Wierzyciel wysłał do Komornika pisemne zapytanie o stan sprawy i zażądał przesłania pisem-
nej informacji o stanie sprawy i czynnościach podjętych przez Komornika wraz z kserokopiami protokołów dokonanych 
czynności.  Pismo zostało odebrane w Kancelarii Komornika 17 kwietnia 2013 r.
Wierzyciel, pomimo kolejnych ponagleń i zapytań telefonicznych, nie otrzymał jednak od Komornika żadnej informacji 
o stanie sprawy.
W dniu 30 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) Komornik wydał postanowienie, na mocy którego umorzył 
egzekucję z nieruchomości Dłużniczki zapisanych w KW 14141 oraz KW 1415, uzasadniając, iż Wierzyciel w ciągu roku 
nie dokonał czynności potrzebnych do dalszego prowadzenia postępowania z ww. nieruchomości. 

Zgodnie z art. 809 k.p.c. komornik ma obowiązek sporządzenia protokołu z każdej dokonanej czynności, a na podsta-
wie art. 763 k.p.c. ma również obowiązek zawiadamiania strony o każdej czynności, o której terminie strona nie była 
powiadomiona i przy której nie była obecna, jak również ma obowiązek udzielania informacji o stanie sprawy na każde 
żądanie strony.

W przedmiotowej sprawie Wierzyciel wielokrotnie zwracał się do Komornika telefonicznie oraz pisemnie z zapytaniami 
o stan sprawy. Do dnia dzisiejszego Komornik nie udzielił takich informacji Wierzycielowi. Bezzasadne jest zatem umo-
rzenie przez Komornika postępowania egzekucyjnego z nieruchomości na podstawie art. 823 k.p.c. 

W tym stanie rzeczy powyższa skarga okazała się konieczna i uzasadniona. 

 Stefan Iksiński
      Iksiński 
 Radca prawny 

Załączniki:
1.  Pismo wierzyciela (zapytanie o stan sprawy) z 14 kwietnia 2013 r. wraz z potwierdzeniem nadania oraz potwierdze-

niem odbioru
2. Postanowienie Komornika z 30 maja 2014 r.
3. Pełnomocnictwo
4. Pełny odpis z KRS wierzyciela
5.  Znaczki opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł tytułem uiszczanie opłaty sądowej od niniejszej skargi
6. Odpisy skargi

Skargi formalne
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orze-

czeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym 
działa.

Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik, 
sprawuje nadzór nad jego działalnością, a w szczególności:
■	 ocenia szybkość, sprawność i rzetelność postępowania 

poprzez badanie, czy w konkretnych sprawach nie za-
chodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu 
czynności,

■	 kontroluje prawidłowość prowadzenia biurowości i ra-
chunkowości kancelarii komorniczej,

■	 bada kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych 
terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz 

utrzymywanie kancelarii komorniczej na poziomie od-
powiednim do godności urzędu i posiadanych środków,

■	 zawiadamia sąd o potrzebie wydania komornikowi za-
rządzeń w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cy-
wilnego.
W zakresie nadzoru prezes sądu rejonowego działa 

w szczególności poprzez kontrolę kancelarii komornika, 
przeprowadzaną w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 
co cztery lata, sprawowaną osobiście lub przez wyznaczo-
nego sędziego i przy pomocy księgowego, a w zakresie kon-
troli finansowej przez upoważnioną osobę, oraz w ramach 
rozpatrywania skarg i zażaleń niestanowiących przedmio-
tu rozpoznania sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego.
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Skargi i zażalenia niestanowiące przedmiotu rozpozna-
nia sądu w trybie art. 767 Kodeksu postępowania cywilne-
go prezes sądu rejonowego rozpatruje w terminie siedmiu 
dni. W tym samym terminie podlegają przekazaniu właści-
wemu sądowi skargi stanowiące przedmiot rozpoznania 
sądu.

Z kolei skargi na postępowanie komornika niedotyczące 
czynności egzekucyjnych i nieobjęte nadzorem prezesa sądu 
rejonowego rozpatrują organy samorządu komorniczego.

■	UWAGA!
Prezes sądu rejonowego uprawniony jest do żądania od 
komornika wyjaśnień oraz do wydawania zarządzeń, 
których nieprzestrzeganie może stanowić podstawę 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub odwoła-
nia komornika z zajmowanego stanowiska.

Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
nieściągalnych wierzytelności

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione 
w celu osiągnięcia przychodów, przy czym nie uważa się za 
koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych 
jako nieściągalne. Od tej zasady ustawodawca przewidział 
jednak wyjątek. Do kosztów uzyskania przychodów można 
zaliczyć wierzytelności, które uprzednio zostały zaracho-
wane jako przychody należne i których nieściągalność zo-
stała udokumentowana w sposób określony w przepisach 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Możli-
wość zaliczenia określonej nieściągalnej wierzytelności do 
kosztów uzyskania przychodów jest uzależniona jednak od 
spełnienia następujących warunków:
■	 wierzytelność musi być wcześniej zarachowana jako 

przychód należny;
■	 nieściągalność wierzytelności powinna zostać udoku-

mentowana:
–  postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez 

wierzyciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, 
wydanym przez właściwy organ postępowania egze-
kucyjnego,

–  postanowieniem sądu o:
a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obej-

mującej likwidację majątku, gdy majątek niewy-
płacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokoje-
nie kosztów postępowania,

lub
b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obej-

mującego likwidację majątku
– protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdza-
jącym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne 
związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe 
albo wyższe od jej kwoty.

■	UWAGA!
Ustawodawca dokonał ścisłego i wyczerpującego wyli-
czenia w kwestii, jakimi środkami można dokumento-
wać nieściągalność wierzytelności. Jakikolwiek inny 
dokument niż wymieniony w przepisach updop nie 

może skutecznie udokumentować faktu nieściągalnoś-
ci wierzytelności.

Terminem zaliczenia wierzytelności odpisanej przez po-
datnika jako nieściągalna do kosztów uzyskania przycho-
dów jest termin, w którym ta nieściągalność została udo-
kumentowana. Odpowiednio terminem granicznym, kiedy 
wierzytelności odpisane jako nieściągalne podatnik może 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jest moment 
uzyskania przez niego odpowiedniego postanowienia lub 
sporządzenia stosownego protokołu, z tym jednak zastrze-
żeniem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 
wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Emilia Bartkowiak
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 758, 759, 7591, 7601, 767, 770, 7701, 776–7781,  

796–7971, 799, 803–804, 818–8201, 823–827, 1053 § 1 usta-
wy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
– j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. poz. 1296,

■	 art. 1, 3, 7–8, 39–40, art. 41 ust. 2, art. 43, 46–47, 49 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
– j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 993,

■	 art. 12 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 20 i 25, art. 16 
ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. 
Dz.U. poz. 1457.

? Czy dłużnik może zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów koszty 

windykacji, którymi obciążyła go  
firma windykacyjna

PROBLEM
Firma windykacyjna wystawiła nam fakturę za dodat-
kowe koszty windykacji dotyczącej niezapłaconej przez 
nas faktury zakupu. Zapłaciliśmy te koszty. Czy może-
my je zaksięgować w koszty uzyskania przychodu?

RADA
Ponieważ z pytania nie wynika, aby istniała podsta-

wa prawna do obciążania Państwa kosztami przez fir-
mę windykacyjną, to nie mają Państwo możliwości za-
liczenia wydatków poniesionych na ten cel do koszów 
uzyskania przychodów. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone 

przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wy-
jątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosz-
tów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop oraz 
art. 22 ust. 1 updof). Do kosztów wymienionych jako nie-
stanowiące kosztów uzyskania przychodów zalicza się 
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m.in.: koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zo-
bowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 17 updop oraz art. 23 ust. 1 
pkt 14 updof).

Kosztami egzekucji są koszty egzekucji komorniczej (pro-
wadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego) oraz koszty egzekucji administracyjnej (pro-
wadzonej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji). Potwierdził do Dyrektor 
Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 21 kwietnia 2010 r., sygn. ILPB3/423-828/08/10-S/DS, 
w której stwierdził, że: (...) przepis art. 16 ust. 1 pkt 17 doty-
czy kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zo-
bowiązań cywilnoprawnych (np. koszty egzekucji należności 
za wykonanie umowy o dzieło) oraz kosztów egzekucyjnych 
związanych z niewykonaniem zobowiązań publicznopraw-
nych (np. koszty egzekucji podatku). Kosztami egzekucyjny-
mi są koszty poniesione bezpośrednio w toku postępowania 
egzekucyjnego, związane z tym postępowaniem i orzeczone 
przez organ egzekucyjny.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 17 updop oraz art. 23 
ust. 1 pkt 14 updof nie jest zatem wyłączona możliwość 
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów po-
stępowań sądowych ponoszonych przez pozwanych podat-
ników (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 31 lipca 2003 r., sygn. akt I SA/Wr 710/02), 
a w konsekwencji koszty takie mogą być, co do zasady, za-
liczane do kosztów uzyskania przychodów. A zatem gdy-
by Państwo mieli spór sądowy z wierzycielem, ewentu-
alne wydatki z tym związane stanowiłyby dla Państwa 
koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem wykazania 
ich związku z osiąganymi przychodami. W interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 19 kwietnia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-121/11/AP, czy-
tamy, że: (...) uzasadnione i udokumentowane wydatki, po-
niesione przez Wnioskodawcę w związku z postępowaniem 
sądowym, mogą być, co do zasady, rozpoznane jako kosz-
ty podatkowe, w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem nie-
zbędnym jest oczywiście wykazanie, że między wydatkami 
a zamierzonym przychodem istniał związek przyczynowo-
-skutkowy w tym znaczeniu, że wydatki te były uzasadnio-
ne z ekonomicznego punktu widzenia i że w rezultacie ich po-
niesienia Wnioskodawca mógł oczekiwać zwiększenia swoich 
przychodów, względnie zachowania lub zabezpieczenia źró-
dła przychodu. Konieczne zatem będzie wykazanie, że były 
one – obiektywnie rzecz ujmując – racjonalne co do zasady 
i co do wielkości.

Tym bardziej przepisy art. 16 ust. 1 pkt 17 updop oraz 
art. 23 ust. 1 pkt 14 updof nie mają zastosowania do kosz-
tów pozasądowego (pozaegzekucyjnego) dochodzenia 
należności, np. do kosztów windykacji. Nie ma na pew-
no żadnych wątpliwości w kwestii zaliczania tego rodza-
ju wydatków do kosztów przez wierzycieli korzystających 
z usług tego rodzaju firm.

Wątpliwość budzi możliwość zaliczenia wydatków po-
niesionych na rzecz firm windykacyjnych przez dłużni-
ków, tak jak ma to miejsce w opisanej przez Państwa sy-
tuacji. Z treści pytania nie wynika, aby istniała podstawa 

do obciążenia Państwa tymi kosztami przez firmę windy-
kacyjną. Trudno zresztą sobie wyobrazić, aby zawarli Pań-
stwo z firmą windykacyjną umowę przewidującą obciąża-
nie Państwa kosztami windykacji włas nego długu. A zatem 
należy uznać, że jednostronne obciążenie Państwa przed-
miotowymi kosztami windykacji przez firmę windykacyjną 
było bezpodstawne. Prowadzi to do wniosku, że nie mie-
li Państwo obowiązku zapłacenia tego kosztu. Kosztu tego 
nie sposób uznać za poniesiony w celu osiągnięcia przy-
chodu, co prowadzi do wniosku, że nie jest to podatkowy 
koszt uzyskania przychodów. Z uwagi na złożoność proble-
mu zalecamy wystąpienie o wydanie interpretacji indywi-
dualnej w tej sprawie. Nie można bowiem wykluczyć, że 
organy podatkowe zajmą korzystne dla Państwa stanowi-
sko w tej sprawie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że organy podatkowe do-
puszczają możliwość zaliczania kosztów usług firm win-
dykacyjnych do kosztów podatkowych dłużników, w przy-
padku gdy koszty te są pierwotnie ponoszone przez 
wierzyciela, a następnie refakturowane przez niego na 
dłużnika. W takiej sytuacji dochodzi do refakturowa-
nia tego rodzaju kosztów na podstawie umowy zawartej 
między dłużnikiem a wierzycielem i to ten ostatni obcią-
ża dłużnika kosztami windykacji jego długu, a nie bezpo-
średnio firma windykacyjna. W postanowieniu z 31 sierp-
nia 2005 r., sygn. 1425/033/415/16/2005/MB, Naczelnik 
Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził, że: 
(...) Firma (...) zawarła umowę leasingu operacyjnego doty-
czącą zakupu samochodu osobowego. W wyniku chwilowej 
utraty płynności nie była w stanie regulować rat leasingo-
wych. W związku z tym Leasingodawca skorzystał z usług fir-
my windykacyjnej. Na podstawie faktury wystawionej przez 
Windykatora Leasingodawca wystawił refakturę za usługi 
windykacyjne. (...)

Ponoszone przez Pana koszty związane z windyka-
cją należności mają związek z prowadzoną przez Pana 
działalnoś cią gospodarczą i pośrednio z osiąganymi przy-
chodami, w związku z powyższym stanowią koszty uzyska-
nia przychodów.

Cytowany przez Pana art. 23 ust. 14 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych nie ma w tym przypadku 
zastosowania, ponieważ koszty czynności windykacyjnych 
nie zaliczają się do kosztów egzekucyjnych.

Koszty czynności windykacyjnych nie zostały także wy-
mienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych jako wydatki nieuznawane za koszty uzy-
skania przychodu.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U.  poz. 1457,

■	 art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328.
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? Jak traktować podatkowo  
opłaty windykacyjne  

wynikające z umowy leasingu

PROBLEM
Wskutek braku uzyskania płatności od kluczowych 
kontrahentów spółka nie była w stanie opłacać rat 
leasingowych od samochodów wykorzystywanych 
w ramach prowadzonej działalności. Jednocześnie 
pojazdy nie zostały zwrócone leasingodawcy, a po od-
zyskaniu płynności finansowej wszystkie zaległości 
zostały spłacone. Niemniej jednak spółka została ob-
ciążona przez leasingodawcę również tzw. opłatami 
windykacyjnymi. Wysokość tych opłat została okreś-
lona w Ogólnych Warunkach Umów (dalej: OWU), 
które stanowiły załącznik do umowy leasingu. Czy 
opłaty windykacyjne możemy zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów?

RADA
Opłata windykacyjna poniesiona przez spółkę z ty-

tułu opóźnień przy regulowaniu rat leasingowych, któ-
rej wysokość określają OWU, stanowi koszt podatkowy. 
Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Opłata windykacyjna jest ponoszona w związku z pro-

wadzoną działalnością. Występuje tu zatem związek przy-
czynowo-skutkowy. Wątpliwości nie powinno budzić rów-
nież to, czy opłata została faktycznie poniesiona i w jakim 
terminie oraz czy została udokumentowana (w tym przy-
padku będzie to z pewnością faktura VAT). Oznacza to, 
że opłaty windykacyjne spełniają podstawowe warunki 
do bycia uznanymi za koszty podatkowe. By zatem zba-
dać, czy wydatek ten jest kosztem podatkowym, pozostaje 
sprawdzić, czy nie został wyszczególniony w katalogu wy-
datków nieuznawanych za koszty podatkowe (art. 16 ust. 1 
updop).

We wspomnianym katalogu należy przede wszystkim 
wskazać na art. 16 ust. 1 pkt 17, 18, 19 i 22 updop. Prawo-
dawca uznaje, że nie stanowią kosztów podatkowych:
■	 koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobo-

wiązań;
■	 grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowa-

niu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym 
i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzy-
wien i kar;

■	 kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobo-
wiązań z tytułu:
a)  nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony śro-

dowiska,
b)  niewykonania nakazów właściwych organów nadzo-

ru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy;

■	 kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczo-
nych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwło-
ki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki 
w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Wydatków z tytułu umownych opłat windykacyjnych 
nie można zaliczyć do żadnej z wymienionych grup. Nie 
są to koszty egzekucyjne, które są naliczane w przypadku 
egzekucji cywilnej czy administracyjnej prowadzonej na 
podstawie tytułów wykonawczych będących skutkiem za-
kończenia określonej procedury weryfikującej istnienie/  
/nieistnienie zobowiązania (np. proces sądowy, postępo-
wanie administracyjne, podatkowe). Opłaty windykacyj-
nej wynikającej z umowy leasingu (czy OWU) nie można 
traktować również jako kary w rozumieniu przepisów pra-
wa karnego – nawet wówczas, gdyby same strony umowy 
tak nazwały to świadczenie.

Co istotne, stanowisko to potwierdzają także orga-
ny podatkowe. Przykładowo w interpretacji Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 marca 2012 r., sygn. 
ILPB1/415-1390/11-4/AA: (...) opłaty z tytułu windyka-
cji należności nie zostały wymienione w katalogu wydat-
ków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, okre-
ślonym w art. 23 ww. ustawy. Tak więc możliwość zaliczenia 
wydatków z tych tytułów do kosztów uzyskania przychodów 
prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzależ-
niona jest od spełnienia przesłanek ogólnych zaliczania wy-
datków do kosztów uzyskania przychodów, wynikających 
z art. 22 ust. 1 tej ustawy.

Przedstawiona interpretacja dotyczy co prawda regulacji 
updof, ale powinniśmy odczytywać ją analogicznie na po-
trzeby updop.

Reasumując, opłata windykacyjna poniesiona przez 
spółkę z tytułu opóźnień przy regulowaniu rat leasingo-
wych stanowi koszt podatkowy.

Grzegorz Gębka
doradca podatkowy, autor publikacji 

z zakresu prawa podatkowego 

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15 ust. 1, 4d, art. 16 ust. 1 pkt 17–19 i 22 ustawy 

z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. 
poz. 1457.

? Czy wartość  
umarzanych wierzytelności  

zaliczyć do kosztów podatkowych   
w kwocie brutto

PROBLEM
Spółka prowadzi działalność usługową. W związku 
z trudnościami płatniczymi niektórych z jej kontra-
hentów zadecydowano o umorzeniu pewnych wierzy-
telności, zaliczonych wcześniej do przychodów spółki 
(wierzytelności te nie są jeszcze przedawnione). Umo-
rzeniu ulegają na tej podstawie albo całe należności 
względem określonych kontrahentów, albo ich okreś-
lone (w ramach wzajemnych rokowań) części.
Spółka z tytułu świadczenia usług jest podatnikiem 
VAT, dlatego przy umarzaniu należności (w części czy 
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też w całości) dochodzi do swoistego umorzenia po-
datku należnego VAT, który powinien w ramach ceny 
za usługę opłacić kontrahent. Czy w takim przypadku 
do kosztów podatkowych spółka może zaliczyć wartość 
umarzanych wierzytelności w kwotach netto (bez VAT) 
czy brutto (tj. wraz z VAT)?

RADA
W przypadku umarzania wierzytelności nieprzedaw-

nionej, którą wcześniej zaliczono do przychodów, po-
wstaje koszt uzyskania przychodu. Kosztem tym bę-
dzie wyłącznie wartość netto „darowanych” długów. 
Należny podatek od towarów i usług, który spółka była 
zobowiązana rozliczyć, będzie w tej sytuacji neutralny 
podatkowo, nawet w przypadku umorzenia wierzytel-
ności, której faktycznie dotyczy.

UZASADNIENIE
Powstanie wierzytelności powoduje jednocześnie po-

wstanie przychodu po stronie podatnika podatku do-
chodowego. Wskazuje na to regulacja art. 12 ust. 1 pkt 1 
updop, zgodnie z którą przychodami są w szczególności 
otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również 
różnice kursowe. Przychody związane z działalnością 
gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, 
osiągnięte w roku podatkowym, stanowią także należne 
przychody. Jest tak, choćby przychody te nie zostały jesz-
cze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwró-
conych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 
ust. 3 updop).

Dlatego też do rozpoznania przychodu nie jest koniecz-
ne uregulowanie wierzytelności przez dłużnika. Potwier-
dzają to także sądy administracyjne, przykładowo Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 
z 27 stycznia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1478/11. Czyta-
my w nim: „Należne przychody” zatem to te, które wynika-
ją z danego źródła przychodów, w tym przypadku z działal-
ności gospodarczej, i stały się w jej następstwie należnością 
(wierzytelnością), tyle tylko, że jeszcze faktycznie nieuzy-
skaną.

Jednocześnie z opisanego stanu faktycznego sprawy wy-
nika, że spółka rozpoznała takie wymagalne (należne), 
choć nieotrzymane przychody. W takiej sytuacji prawo-
dawca umożliwia również (w przypadku umorzenia takich 
nieściągniętych wierzytelności) podatnikowi rozpoznanie 
kosztu podatkowego, jeśli spełni on określone przesłanki.

Należy przy tym pamiętać, że kosztów podatkowych nie 
stanowią umorzone wierzytelności, z wyjątkiem tych, któ-
re uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 tej ustawy zostały 
zarachowane jako przychody należne (art. 16 ust. 1 pkt 44 
updop).

Samo umorzenie wierzytelności jest jednym ze sposo-
bów, które prowadzą do wygaśnięcia zobowiązania cy-
wilnego. Zobowiązanie wygasa bowiem, gdy wierzyciel 
zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik przyjmuje zwolnienie 
(art. 508 k.c.). Tak więc dla umorzenia wierzytelności ko-
nieczna jest zgoda dłużnika (np. uzyskana w wyniku ugo-
dy, zawartego układu, czy też poprzez oświadczenie).

■	UWAGA!
Dla celów dowodowych należy uzyskać oświadczenie 
dłużnika o przyjęciu umorzenia.

Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 mar-
ca 2012 r., sygn. akt II FSK 1659/10: Umorzenie zaległości, 
określane mianem wygaśnięcia nieefektywnego, nieprowa-
dzącego do zaspokojenia wierzyciela podatkowego, należy 
traktować jak zwolnienie z długu, bowiem obie te instytucje 
prawne powodują taki sam skutek, to jest wygaśnięcie zobo-
wiązania.

Pełną treść wyroku znajdziesz na www.inforfk.pl w za-
kładce Orzecznictwo.

Podsumowując, w przypadku, w którym zarachowali 
Państwo nieopłaconą wierzytelność do przychodów spółki, 
a następnie będzie ona umorzona, istnieje możliwość zali-
czenia jej wartości do kosztów podatkowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wy-
roku z 30 lipca 2007 r. (sygn. akt I SA/Gl 165/07) wska-
zał: Zarachowanie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 39 
i 44 ustawy podatkowej, a więc dokonanie przez podatnika 
stosownego zapisu odzwierciedlającego przychód należny 
w księgach rachunkowych, stanowi niezbędną czynność wa-
runkującą możliwość uznania opisanych tam wierzytelności 
za koszt uzyskania przychodu. Zarachowanie musi nastąpić 
przed dniem sprzedaży bądź umorzenia wymienionych wyżej 
wierzytelności.

VAT od umarzanych wierzytelności a koszty
W pytaniu wskazują Państwo, że spółka z tytułu wykony-

wanych usług rozlicza podatek od towarów i usług. Jedno-
cześnie kontrahenci, nie opłacając należności, nie regulu-
ją również tej części wierzytelności, która odpowiada VAT. 
Czy oznacza to, że umarzając wierzytelność, spółka może 
rozpoznać w kosztach wartość brutto dotychczasowego 
długu?

Nie, należy bowiem pamiętać, że przychodów nie sta-
nowi należny VAT (art. 12 ust. 4 pkt 9 updop). Na tej pod-
stawie należy stwierdzić, że należny podatek od towarów 
i usług, który wynika z dokonania określonej czynności 
opodatkowanej, jest neutralny podatkowo dla celów po-
datku dochodowego. Nie będzie więc można zaliczyć do 
kosztów prowadzonej działalności umorzonych wierzy-
telności w kwotach brutto. Takie stanowisko potwier-
dzają także organy podatkowe. Przykładowo – Dyrektor 
Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej 
z 17 grudnia 2012 r., sygn. IPTPB3/423-333/12-5/PM 
stwierdził: (...) do kosztów uzyskania przychodów kwa-
lifikuje się tylko wartość netto umorzonych wierzytelnoś-
ci, gdyż kosztem uzyskania przychodów nie jest podatek 
od towarów i usług. Podatek ten nie jest również przycho-
dem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, w związku z czym nie podlega uprzedniemu za-
rachowaniu jako przychód. Jednakże należy pamiętać, że 
podatek od towarów i usług jest elementem całości zobowią-
zania dłużnika. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, 
że część, która nie jest umarzana, odpowiada kwocie stano-
wiącej równowartość podatku od towarów i usług.
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(...) A zatem, w przypadku gdy Wnioskodawca umarza 
wierzytelność, zaliczoną uprzednio przez niego do przychodu 
należnego, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć 
taką część umarzanej wierzytelności, w jakiej pozostawał za-
rachowany uprzednio w kwocie netto przychód do kwoty wie-
rzytelności brutto, w której zawarty był podatek od towarów 
i usług niebędący przychodem należnym. Kosztem uzyskania 
przychodu nie będzie więc ta część umorzonej wierzytelności, 
która proporcjonalnie odpowiada kwocie należnego podatku 
od towarów i usług.

Reasumując, spółka, umarzając wierzytelności (jeszcze 
nieprzedawnione), które wcześniej zaliczyła do przycho-
dów, może rozpoznać na podstawie regulacji art. 16 ust. 1 
pkt 44 updop jako koszty uzyskania przychodów. Kosztem 
będzie jednak w tym przypadku wyłącznie wartość netto 
„darowanych” długów. Należny VAT, który spółka była zo-
bowiązana rozliczyć, będzie neutralny nawet w przypadku 
umorzenia wierzytelnoś ci, której faktycznie dotyczy. Warto 
jednak zaznaczyć, że ustawa o VAT przewiduje szczególny 
mechanizm „odzyskiwania” VAT należnego w przypadku, 
w którym kontrahent nie opłacił faktury (wierzytelności) 
– tzw. ulga na złe długi regulowana w art. 89a i następnym 
ustawy o VAT. To wskazuje również na brak podstaw za-
liczenia do kosztów podatkowych kwot brutto (tj. z VAT) 
umarzanych wierzytelności.

Zobacz wideo-szkolenie „Ulga na złe długi od 1 stycznia 
2013” dostępne na www.inforfk.pl.

Grzegorz Gębka
doradca podatkowy, autor publikacji 

z zakresu prawa podatkowego 

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 4 pkt 9, art. 15 ust. 1, art. 15b, 

art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 851; ost.zm. Dz.U. poz. 1457,

■	 art. 89a i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1171.

? Czy ogłoszenie upadłości  
zagranicznego kontrahenta  

pozwala na zaliczenie odpisu 
aktualizacyjnego wierzytelności 
do kosztów podatkowych

PROBLEM

W 2013 r. firma handlowa (Omega Sp. z o.o.) sprze-
dała towary brytyjskiej firmie A. w ramach dostawy 
wewnątrzwspólnotowej. Spółka Omega nie otrzyma-
ła należności za sprzedane towary. W 2014 r. właści-
wy sąd brytyjski, działając na podstawie brytyjskich 
przepisów, ogłosił upadłość kontrahenta, tj. firmy A. 
Spółka Omega posiada w stosunku do firmy A. wie-
rzytelności objęte tym postępowaniem. Na przedmio-

tową wierzytelność spółka Omega utworzyła w 2014 r. 
odpis aktualizacyjny zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowoś ci. Czy dokonany odpis aktualizacyjny 
może stanowić koszt uzyskania przychodów?

RADA
Tak, spółka Omega ma prawo zaliczyć utworzony od-

pis aktualizacyjny do kosztów podatkowych, jeżeli wie-
rzytelność została uprzednio wykazana jako przychód 
należny. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Sposobem zaliczenia nieuregulowanej wierzytelności do 

kosztów uzyskania przychodów jest uprawdopodobnienie 
ich nieściągalności i dokonanie odpisu aktualizacyjnego.

Zasadniczo ustawodawca wyłącza odpisy aktualizują-
ce z kategorii kosztów podatkowych. Wyjątkiem są odpisy 
spełniające łącznie następujące warunki:
■	 są odpisami aktualizującymi wartość należności, okreś-

lonymi w ustawie o rachunkowości,
■	 zostały dokonane od należności bądź części należności 

uprzednio zaliczonej do przychodów należnych, na pod-
stawie art. 12 ust. 3 updop,

■	 nieściągalność należności została uprawdopodobnio-
na, zgodnie z art. 16 ust. 2a pkt 1 updop (art. 16 ust. 1 
pkt 26a updop).
Dla spółki Czytelnika ważne jest to, że prawidło-

we ujęcie odpisów aktualizujących należności w księ-
gach rachunkowych jest niezbędne w celu zaliczenia ich 
w momencie uprawdopodobnienia do kosztów uzyska-
nia przychodów. Koszt podatkowy nie wystąpi bowiem 
w sytuacji uprawdopodobnienia nieściągalności należ-
ności, jeżeli nie został dokonany odpis aktualizujący tę 
należność. Kosztem tym jest odpis aktualizujący, a nie 
wierzytelność czy należność, której nieściągalność zo-
stała uprawdopodobniona (zob. interpretację indywidu-
alną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 marca 
2010 r., sygn. ITPB3/423-28/10/AW).

Uprawdopodobnienie należności
Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopo-

dobnioną w przypadku określonym w art. 16 ust. 1 pkt 26a 
updop, w szczególności jeżeli m.in:
a)  została ogłoszona upadłość dłużnika obejmująca likwi-

dację majątku, albo
b)  zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z moż-

liwością zawarcia układu w myśl przepisów prawa 
upad łościowego i naprawczego lub na wniosek dłuż-
nika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozu-
mieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przed-
siębiorstw i banków (art. 16 ust. 2a pkt 1 updop).

Katalog możliwości uprawdopodobnienia nieściągalnoś-
ci wierzytelności ma charakter otwarty. Są zatem możliwe 
sytuacje, gdy wierzyciel w inny sposób uprawdopodobni, 
że dana wierzytelność jest nieściągalna. Istotne jest jedy-
nie, aby inne przesłanki takiego uprawdopodobnienia 
miały charakter przesłanek o znaczeniu prawnym równo-
rzędnym w stosunku do wskazanych w przepisie. Upraw-
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dopodobnienie nieściągalności jest środkiem zastępczym 
dowodu, a więc środkiem nie dającym pewności, lecz tyl-
ko prawdopodobieństwo twierdzenia o fakcie. Chodzi więc 
nie o przeprowadzenie dowodu czyniącego fakt absolut-
nie pewnym, lecz o wskazanie okoliczności wystarczają-
cych do powzięcia przekonania o prawdopodobieństwie 
faktu. To spółka Czytelnika jako podatnik musi wykazać, 
że prawdopodobnie nie ściąg nie długu (zob. interpreta-
cję indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
z 23 marca 2010 r., sygn. ITPB3/423-28/10/AW). Dowody, 
które pozwolą wyciąg nąć wniosek, że istnieje duże praw-
dopodobieństwo nieściągalności, muszą istnieć w chwili 
tworzenia odpisu aktualizacyjnego.

Co ważne dla spółki Czytelnika, organy podatkowe uznają 
za równorzędne z polskimi orzeczenia sądów zagranicznych 
stwierdzające upadłość dłużnika. Potwierdził to Dyrektor 
Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 29 maja 2008 r., sygn. ILPB3/423-154/08-2/ŁM: (...) prze-
pis odnoszący się do postanowień sądu, które stanowią podsta-
wę dla uznania za udokumentowaną nieściągalność wierzy-
telności, nie ogranicza jego stosowania tylko do postanowień 
wydawanych przez sądy polskie. Podstawą zastosowania 
art. 16 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych jest uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytel-
ności. Nie ma natomiast znaczenia, czy postanowienie objęte 
katalogiem zostało wydane przez sąd polski czy zagraniczny. 
Spółka dla celów dowodowych powinna jednak dysponować 
oryginalnym dokumentem wydanym przez właściwy sąd, 
przetłumaczonym na język polski. (...)

Podsumowując, należy przyjąć, że jeśli charakter prawny 
postanowienia zagranicznego sądu o ogłoszeniu upad łości, 
którym dysponuje podatnik, jest równorzędny do okoliczno-
ści wskazanych w cytowanym art. 16 ust. 2a updop, to po-
datnik jest uprawniony do zaliczenia utworzonego odpisu 
aktualizującego do kosztów podatkowych. Zostały bowiem 
wówczas spełnione przesłanki przewidziane w art. 16 ust. 1 
pkt 26a w związku z art. 16 ust. 2a pkt 1 updop (zob. inter-
pretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
cach z 5 stycznia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1314/10/CzP).

Dysponując postanowieniem brytyjskiego sądu o ogłosze-
niu upadłości dłużnika, tj. firmy A. (na potrzeby ewentualnej 
kontroli podatkowej warto dokonać jego tłumaczenia) – spół-
ka Omega ma prawo zaliczyć utworzony odpis aktualizacyj-
ny do kosztów uzyskania przychodów. Należy bowiem sądzić, 
że przedmiotowa wierzytelność została uprzednio wykazana 
jako przychód należny stosownie do art. 12 ust. 3 updop.

Trzeba zastrzec, że kosztów podatkowych nie stanowią 
wierzytelności odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 
pkt 20 updop). Oznacza to, że w przypadku przedawnienia 
wierzytelności, na którą wierzyciel utworzył odpis aktuali-
zacyjny, nie ma on prawa zaliczyć tego odpisu do kosztów 
uzyskania przychodów.

Odpis aktualizacyjny  
jako pośredni koszt podatkowy

Odpis aktualizacyjny z uwagi na swój charakter stanowi 
pośredni koszt podatkowy (zob. interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 marca 2010 r., 

sygn. ITPB3/423-809/09/PS). Moment jego potrącenia 
u podatników prowadzących księgi rachunkowe należy za-
tem ustalić zgodnie z art. 15 ust. 4d updop. Na podstawie 
tego przepisu koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty 
bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w da-
cie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekra-
czającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka 
ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przy-
padku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjo-
nalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Dzień poniesienia kosztu, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4a 
i 4f–4h updop, to dzień, na który ujęto koszt w księgach 
rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej 
faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na 
podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (ra-
chunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych 
jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokreso-
wych kosztów (art. 15 ust. 4e updop).

Oznacza to, co do zasady, że odpis aktualizujący jest po-
trącalny w dacie, na którą został prawidłowo ujęty w księ-
gach rachunkowych podatnika.

Należy jednak mieć na uwadze, że jak wyjaśnił Dyrektor 
Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej 
z 29 grudnia 2009 r., IPPB3/423-736/09-2/JB: (...), w świe-
tle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych do powstania kosztu podatkowego konieczne jest wystą-
pienie obu przesłanek, tj. zarówno podatkowych okoliczności 
uprawdopodobnienia nieściągalności, jak i rachunkowego do-
konania odpisu aktualizującego. Poza dyskusją pozostaje rów-
nież fakt, że taka wierzytelność nie może być przedawniona. 
Gdy warunki te zostaną spełnione w różnych latach podatko-
wych, zaliczenie odpisu aktualizującego wartość należności 
do kosztów uzyskania przychodów będzie możliwe w roku po-
datkowym, w którym spełniony zostanie drugi z warunków. 
Jednakże gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdo-
podobniona wcześniej, niż dokonano jej ewidencyjnego odpi-
sania, to odpis aktualizujący zalicza się do kosztów uzyskania 
przychodów w roku, w którym został dokonany. (...)

Oznacza to, że odpisy aktualizacyjne zaliczamy do kosz-
tów uzyskania przychodów w dacie ich utworzenia, jeśli 
wcześniej zostanie udokumentowane uprawdopodobnie-
nie nieściągalności wierzytelności. Natomiast w sytuacji 
gdy to udokumentowanie miałoby miejsce już po utworze-
niu odpisu, do kosztów uzyskania podatnik będzie mógł 
zaliczyć dokonany odpis amortyzacyjny dopiero w dacie 
tego udokumentowania.

W przypadku spółki Omega przedmiotowy odpis aktu-
alizacyjny został dokonany w 2014 r. i w tym roku została 
uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności. Zatem 
zakładając, że rokiem podatkowym spółki Omega jest rok 
kalendarzowy, można przyjąć, iż dokonany odpis aktualiza-
cyjny stanowi koszt uzyskania przychodów w roku 2014 r.

Powstanie przychodu...
Należy mieć na uwadze, że rozpoznanie odpisu aktuali-

zującego wartość należności jako kosztu uzyskania przy-
chodu ma charakter przejściowy, gdyż w momencie ustania 
przyczyn, dla których dokonano tych odpisów, podatnik 
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zobowiązany jest do wykazania przychodu podatkowego, 
zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4e updop. Analogicznie, w myśl 
art. 12 ust. 4d updop, należy postąpić w przypadku umo-
rzenia lub przedawnienia wierzytelności, od której doko-
nane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz 
art. 14 updop, są w szczególności:
■	 równowartość odpisów aktualizujących wartość na-

leżności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania 
przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których 
dokonano tych odpisów (art. 12 ust. 1 pkt 4e updop),

■	 wartość należności umorzonych, przedawnionych lub 
odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której do-
konane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczo-
ne do kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 1 
pkt 4d updop).

■	UWAGA!
W przypadku należności umorzonych lub odpisanych 
jako nieściągalne wprawdzie należy rozpoznać przy-
chód podatkowy, lecz jednocześnie podatnik ma prawo 
rozpoznania kosztu uzyskania przychodów na podsta-
wie art. 16 ust. 1 pkt 44 updop (w stosunku do należnoś-
ci umorzonych) lub art. 16 ust. 1 pkt 25 updop (w sto-
sunku do należności odpisanych jako nieściągalne).

Przykład

W 2011 r. podatnik utworzył odpis aktualizacyjny 
w stosunku do wierzytelności za sprzedane towary, 
po uprzednim uprawdopodobnieniu nieściągalnoś ci 
wierzytelności. Dokonany odpis aktualizacyjny został 
ujęty w kosztach uzyskania przychodów roku 2011 r. 
jako pozostałe koszty operacyjne. W 2014 r. sąd ogło-
sił upadłość kontrahenta obejmującą likwidację mająt-
ku dłużnika. W wyniku postępowania upadłościowego 
należność podatnika nie została zaspokojona. Po ukoń-
czeniu postępowania upadłościowego i uzyskaniu sto-
sownego odpisu postanowienia sądu upadłościowego 
podatnik rozwiązał dokonany odpis aktualizacyjny, 
a wierzytelność odpisał jako nieściągalną. Równowar-
tość odpisu aktualizacyjnego wartość tej należności 
będzie stanowić przychód stosownie do art. 12 ust. 1 
pkt 4d updop. Jednocześnie wartość wierzytelności 
odpisanej jako nieściągalna będzie stanowić koszt po-
datkowy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 updop.

Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 12 ust. 4e, ust. 4d, art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lu-

tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
– j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851; ost.zm. Dz.U. poz. 1457.

?  Czy wierzytelność przedawnioną 
można zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodów

PROBLEM
Czy można zaksięgować do kosztów podatkowych 
w grudniu 2014 r. przedawnioną należność, która nie 
miała odpisu aktualizacyjnego? Wierzytelność ta zo-
stała wcześniej uznana za przychód należny. Termin 
płatności tej faktury upłynął 10 października 2011 r. 
Czy wierzytelność przedawniła się po dwóch, czy po 
trzech latach?

RADA
Wierzytelność ta najprawdopodobniej przedawni-

ła się po trzech latach, tj. z końcem 10 października 
2014  r. Wierzytelność ta jako przedawniona nie może 
zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, ter-

min przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń 
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata 
(art. 118 Kodeksu cywilnego). Jeżeli zatem w przedsta-
wionej sytuacji przepis szczególny nie stanowi inaczej, 
wierzytelność, o której mowa, przedawniła się z upły-
wem trzech lat (treść pytania sugeruje bowiem, że jest 
to wierzytelność związana z prowadzoną działalnością 
gospodarczą) od 10 października 2011 r. (tj. od dnia, 
w którym roszczenie stało się wymagalne, a więc z koń-
cem 10 października 2014 r.

Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów wierzytelnoś-
ci odpisane jako przedawnione. Brzmienie tego przepisu 
powoduje, że przedawnienie się wierzytelności skutkuje 
bezwzględną niemożnością zaliczenia jej do kosztów uzy-
skania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 17 updof). Ograni-
czenie to dotyczy również wierzytelności, które uprzednio 
zostały zarachowane jako przychody należne. Jak czytamy 
w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 11 października 2011 r., sygn. ILPB1/415- 
-888/11-2/TW: (...) z informacji przedstawionych we wnios-
ku wynika, że na skutek niemożności wyegzekwowania środ-
ków finansowych od dłużników Wnioskodawca zamierza 
sprzedać wierzytelności firmie windykacyjnej. Wierzytelno-
ści zostały zarachowane jako przychód należny na podstawie 
art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Jednakże podkreślić należy, iż – jak wynika z opisu infor-
macji przedstawionych we wniosku, przedmiotowe wierzy-
telności uległy przedawnieniu. Zatem Wnioskodawca nie bę-
dzie mógł do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć strat 
z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, bowiem kosztem 
uzyskania przychodów – w myśl postanowień art. 23 ust. 1 
pkt 17 cyt. ustawy nie mogą być wierzytelności, które uległy 
przedawnieniu – co nastąpiło w przedmiotowej sprawie.

Oznacza to, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów 
uzyskania przychodów wierzytelności, o której mowa 
w pytaniu.
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Odpowiadając na pytanie, należy zauważyć, że niewie-
le zmieniłoby dokonanie odpisu aktualizacyjnego przed 
przedawnieniem się przedmiotowej wierzytelności. Pozwo-
liłoby to, co prawda, na zaliczenie tego odpisu do kosztów 
uzyskania przychodów (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 21 
updof), lecz z upływem przedawnienia przedmiotowej wie-
rzytelności konieczne byłoby uznanie odpowiadającej temu 
odpisowi kwoty za podlegający opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych przychód z pozarolniczej 
działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 7b updof).

Inaczej byłoby, gdyby przed przedawnieniem wierzytel-
ności, o której mowa, została ona zaliczona do kosztów 
uzyskania przychodów jako wierzytelność odpisana jako 
nieściągalna (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 20 updof; 
możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne jest uzależ-
niona od uprawdopodobnienia ich nieściągalności w spo-
sób określony przepisami art. 23 ust. 2 updof). W takim 
przypadku przedawnieniu się przedmiotowej wierzytel-
ności nie towarzyszyłby obowiązek rozpoznania żadnego 
przychodu.

Przykład

Termin płatności wierzytelności na kwotę 10 000 zł 
netto upłynął 10 października 2011 r., a więc z koń-
cem tego dnia wierzytelność stała się wymagalna. 
Wierzytelność ta nie została zapłacona do 10 paź-
dziernika 2014 r. (do tego dnia nie nastąpiło również 
przerwanie ani zawieszenie biegu przedawnienia), 
a więc z końcem tego dnia uległa przedawnieniu. Je-
żeli:
1)  odpis aktualizujący tę wierzytelność w kwocie 

10 000 zł został zaliczony do kosztów uzyska-
nia przychodów przed końcem 10 października 
2014 r., po upływie przedawnienia podatnik obo-
wiązany jest rozpoznać 10 000 zł jako swój podle-
gający opodatkowaniu przychód,

2)  wierzytelność została zaliczona do kosztów uzy-
skania przychodów jako nieściągalna przed koń-
cem 10 października 2014 r., po upływie przedaw-
nienia podatnik nie jest obowiązany rozpoznać 
żadnego przychodu,

3)  podatnik przed końcem 10 października 2014 r. 
nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów ani 
odpisu aktualizującego, ani wierzytelności jako 
nieściągalnej, po upływie przedawnienia podat-
nik nie jest obowiązany rozpoznać żadnego przy-
chodu.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 117–125 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

– Dz.U. z 2014 r., poz. 121, 

■	 art. 14 ust. 2 pkt 7b updof oraz art. 23 ust. 1 pkt 17, 20 i 21 
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1328.

?  Czy zabezpieczenie hipoteczne 
na nieruchomości dłużnika  

wyklucza możliwość zaliczenia  
wierzytelności nieściągalnej do kosztów

PROBLEM
Z uwagi na występujące zadłużenie u odbiorcy w kwo-
cie około 4000 zł uzyskaliśmy nakaz zapłaty. Następnie 
sprawa została przekazana do egzekucji komorniczej. 
Komornik postanowieniem umorzył postępowanie eg-
zekucyjne, wyjaśniając, że dłużnik nie pracuje, nie po-
biera świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych 
przez ZUS, jest zarejestrowany jako bezrobotny bez 
prawa do zasiłku, nie prowadzi działalności gospodar-
czej, korzysta z pomocy MOPS. W tym czasie uzyska-
liśmy informację, że dłużnik jest współużytkownikiem 
wieczystym nieruchomoś ci. Nieruchomość jest zadba-
na, dom murowany wielorodzinny położony na działce 
o powierzchni 0,0540  ha. Skierowano wniosek o wpis 
do hipoteki. Czy posiadanie zabezpieczenia hipoteczne-
go na nieruchomości dłużnika (wpis hipoteki do księ-
gi wieczystej) przez wierzyciela uniemożliwia spisanie 
należności w wartości netto w koszty uzyskania przy-
chodu, pomimo że egzekucja z tej nieruchomoś ci była-
by bezskuteczna lub koszty egzekucji z nieruchomoś ci 
przewyższyłyby kwotę wierzytelności?

RADA
Jeżeli są spełnione określone przepisami warunki, 

możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przycho-
dów wierzytelności nieściągalnych, w sytuacji gdy wie-
rzyciel posiada zabezpieczenie hipoteczne na nieru-
chomości dłużnika. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane 

wierzytelności uprzednio zarachowane jako przychody na-
leżne, których nieściągalność została udokumentowana 
– art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) updop. Sposób udokumento-
wania nieściągalności określa art. 16 ust. 2 updop. Z prze-
pisów podatkowych nie wynika, aby posiadanie zabez-
pieczenia hipotecznego na nieruchomości dłużnika miało 
jakiekolwiek znaczenie dla możliwości zaliczenia do kosz-
tów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych. 
A zatem, skoro przepisy nie stanowią inaczej, możliwe jest 
zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelno-
ści nieściągalnych, nawet jeżeli takie zabezpieczenie istnie-
je. Aby można było zaliczyć wierzytelności nieściągalne do 
kosztów uzyskania przychodów, muszą być jednak spełnio-
ne wskazane na wstępie warunki, tzn.:
■	 wierzytelność powinna być uprzednio zarachowana jako 

przychód należny,
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■	 nieściągalność tej wierzytelności powinna być udoku-
mentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 updop.
Nieściągalność wierzytelności może być udokumento-

wana m.in. postanowieniem o nieściągalności, uznanym 
przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktyczne-
mu, wydanym przez właściwy organ postępowania egze-
kucyjnego (art. 16 ust. 2 pkt 1 updop).

Postanowieniem o nieściągalności jest przede wszyst-
kim postanowienie o bezskutecznej egzekucji wydawane 
na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania 
cywilnego. Przepis ten stanowi, że postępowanie egze-
kucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli 
jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej 
od kosztów egzekucyjnych. Takie też postanowienie – jak 
wynika z treś ci pytania – zostało w przedstawionej sytu-
acji wydane.

Trzeba jednak podkreślić, że w art. 16 ust. 2 pkt 1 updop 
mowa jest o postanowieniu o nieściągalności, uznanym 
przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktyczne-
mu. W przedstawionej sytuacji otrzymane postanowienie 
może zostać przez Państwa uznane za odpowiadające sta-
nowi faktycznemu, jeżeli wydając je, komornik uwzględ-
nił fakt, że dłużnik jest współużytkownikiem wieczystym 
gruntu (oraz najprawdopodobniej współwłaścicielem 
domu wybudowanego na tym gruncie). W takim przypad-
ku na podstawie tak wydanego postanowienia mogą Pań-
stwo zaliczyć nieściągalną wierzytelność do kosztów uzy-
skania przychodów.

W przeciwnym razie postanowienie o nieściągalności 
nie może zostać uznane przez Państwa za odpowiadające 
stanowi faktycznemu, a więc za stanowiące podstawę do 
uznania wierzytelności nieściągalnej za koszt uzyskania 
przychodów. Należy ponownie złożyć wniosek o wszczęcie 
egzekucji, w którym zostanie wskazany powyższy majątek 
dłużnika (tj. udział w użytkowaniu wieczystym). Dopiero 
ewentualne ponowne postanowienie o bezskuteczności eg-
zekucji będzie stanowić dokument pozwalający na zalicze-
nie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności jako 
nieściągalnej na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) w zw. 
z art. 16 ust. 2 pkt 1 updop.

W przedstawionej sytuacji ryzykowne jest też zalicze-
nie do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowej 
wierzytelności jako nieściągalnej na podstawie protokołu 
stwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i eg-
zekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności były-
by równe albo wyższe od jej kwoty – art. 16 ust. 1 pkt 25 
lit. a) w zw. z art. 16 ust. 2 pkt 3 updop. Wysokość długu 
(4000 zł) powoduje bowiem, że istnieje realna szansa na 
to, że koszty egzekucyjne nie przekroczą tej kwoty.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a), art. 16 ust. 1 pkt 26a oraz art. 16 

ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. 
Dz.U. poz. 1457,

■	 art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego – Dz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. 
Dz.U. poz. 1296.

?  Czy można zaliczyć do kosztów 
wierzytelność z tytułu zwrotu zapłaty  

za wadliwy towar

PROBLEM
Firma budowlano-usługowa (osoba fizyczna pro-
wadząca pełne księgi rachunkowe) zakupiła towar, 
za który zapłaciła w terminie. Po sprawdzeniu do-
stawy okazało się, że towar jest wadliwy. Towar zo-
stał zwrócony dostawcy. Następnie firma wystąpiła 
o zwrot zapłaconych pieniędzy. Dostawca nie zwró-
cił pieniędzy. Została ogłoszona upadłość dostawcy. 
Wierzytelność została zgłoszona do syndyka masy 
upadłości. Wyrokiem sądu proces upadłoś ciowy 
został zamknięty, a moja wierzytelność z powodu 
braku środków nie została zaspokojona. Czy mogę 
tę wierzytelność zaliczyć w koszty uzyskania przy-
chodu?

RADA
Niestety, nie. Jednym z warunków zaliczenia nieścią-

galnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu 
jest, aby była ona poprzednio zaliczona do przychodów 
należnych. W tym przypadku wierzytelność z tytułu 
zwrotu zapłaty za wadliwy towar nie mogła być zali-
czona przez Pana do przychodów należnych. W związ-
ku z tym nie może stanowić dla Pana kosztów uzyska-
nia przychodu.

UZASADNIENIE
Aby odpowiedzieć na Pana pytanie, należy zastanowić 

się, czy wierzytelności nieściągalne w ogóle mogą sta-
nowić koszt uzyskania przychodów. Co do zasady, odpo-
wiedź na to pytanie jest przecząca. Jak bowiem wynika 
z art. 23 ust. 1 pkt 20 updof, kosztów uzyskania przycho-
dów nie stanowią: wierzytelności odpisane jako nieściągal-
ne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które 
uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako 
przychody należne i których nieściągalność została uprawdo-
podobniona.

A zatem, aby nieściągalna wierzytelność mogła zostać 
zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, musi być 
uprzednio zaliczona do przychodów należnych. Ponadto 
jej nieściągalność musi być udokumentowana:
1)  postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wie-

rzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wy-
danym przez właściwy organ postępowania egzekucyj-
nego albo

2)  postanowieniem sądu o:
a)  oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmu-

jącej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacal-
nego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosz-
tów postępowania lub
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b)  umorzeniu postępowania upadłościowego obejmu-
jącego likwidację majątku, gdy zachodzi okolicz-
ność, o której mowa w lit. a), lub

c)  ukończeniu postępowania upadłościowego obej-
mującego likwidację majątku albo

3)  protokołem sporządzonym przez podatnika, stwier-
dzającym, że przewidywane koszty procesowe i egze-
kucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności by-
łyby równe albo wyższe od jej kwoty.

W opisanym przypadku przysługująca Panu wierzytel-
ność z tytułu zwrotu zapłaty za wadliwy towar nie mog-
ła być wcześniej zaliczona do przychodów należnych. 
Wierzytelność ta nie jest bowiem związana z osiąganymi 
przez Pana przychodami. Powstała ona w związku z po-
niesionym przez Pana wydatkiem. Skoro zatem nie jest 
spełniony jeden z warunków umożliwiających zaliczenie 
nieściągalnej wierzytelności do kosztów, nie może jej Pan 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Krzysztof Rustecki
ekspert w zakresie podatków dochodowych

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 23 ust. 1 pkt 20, ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328.

Odszkodowanie i kary umowne
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydat-

ków związanych z zapłatą kar umownych i odszkodowań 
z tytułu:
■	 wad dostarczonych towarów, wykonanych robót 

i usług,
■	 zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
■	 zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych ro-

bót i usług.
Czy enumeratywne wyliczenie kar umownych nie-

stanowiących kosztów uzyskania przychodów oznacza, 

że każde inne odszkodowanie jest kosztem? Otóż nie-
koniecznie. Każdy wydatek zaliczony do kosztów musi 
być bowiem poniesiony w celu uzyskania przychodu lub 
w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przycho-
dów. Stąd każdy przypadek wypłaconego odszkodowania 
trzeba rozstrzygać indywidualnie pod kątem zaliczenia 
do kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy kary umowne można zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów

Działania w zakresie prowadzonej działalności gos-
podarczej mogą wiązać się z zapłatą różnego rodza-
ju kar umownych. Zapłacone kary umowne zostały 
w większości wyłączone z kosztów uzyskania przycho-
dów. U wierzyciela stanowią jednak przychody podat-
kowe, niezależnie od skutków podatkowych u dłuż-
nika. W określonych okolicznościach kary umowne 
mogą być jednak zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów.

Kary umowne m.in. z tytułu zwłoki w dostarczeniu to-
waru wolnego od wad co do zasady nie są zaliczane do 
kosztów podatkowych. Jednak kary umowne poniesione 
z tytułu nieterminowego wykonania robót i usług mogą 
stanowić koszty uzyskania przychodów, ponieważ nie są 
wymienione w katalogu wyłączeń (art. 16 ust. 1 pkt 22 
ustawy o CIT; art. 23 ust. 1 ustawy o PIT). Warunkiem 
zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych 
jest spełnienie przez niego ogólnej definicji kosztu uzy-
skania przychodu. W sytuacji gdy konieczność zapła-
ty kary umownej w związku z nieterminowym wykona-
niem robót jest związana z przychodami uzyskiwanymi 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a oko-
liczności będące przyczyną poniesienia wydatku nie są 
przez podatnika zawinione, to wydatek poniesiony na 
uregulowanie kary będzie stanowił koszt uzyskania przy-
chodów (patrz: interpretacja indywidualna Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2008 r., sygn. 
IP-PB3-423-299/08-2/KB).

Tabela 1. Katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT

Wyłączenia Podstawa prawna

Kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od zobowiązań z tytułu nieprze-
strzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz niewykonania na-
kazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

art. 23 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 19 ustawy o CIT

Grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skar-
bowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych 
grzywien i kar.

art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 18 ustawy o CIT

Kary umowne i odszkodowania z tytułu:
■	 wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
■	 zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
■	 zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT
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Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kar 
wymienionych wprost w ustawie, a więc wynikających 
z wad sprzedawanych towarów czy wad wykonywanych 
robót i usług, kary za zwłokę w zamianie towaru wadliwe-
go na niewadliwy ani kary za zwłokę w usunięciu wad wy-
konywanych robót i usług (patrz: interpretacja indywidu-
alna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 kwietnia 
2008 r., sygn. IPPB1/415-36/08-2/JB).

Z kolei w wyroku WSA w Gliwicach z 5 czerwca 2008 
r. (sygn. akt I SA/Gl 180/08) czytamy, że:  (...) wadliwie 
wykonana usługa to taka, która została wykonana w sposób 
niepełny, tj. nie zostały spełnione wszelkie obowiązki ciążące 
na przewoźniku, w tym obowiązek dostarczenia towaru do 
miejsca jego przeznaczenia w stanie niezmienionym czy nie-
uszkodzonym. Dotknięta jest wadą usługa przewozu w sytu-
acji, gdy przewożony towar dociera do miejsca jego przezna-
czenia z uszkodzeniem.

Natomiast w interpretacji indywidualnej Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2008 r. (sygn. 
IBPB3/423-743/08/JS) czytamy, że:  (...) poniesienie kar 
umownych było następstwem dostarczenia odbiorcy, towa-
rów o obniżonej jakości. Kwestionowanie norm jakościowych 
przez odbiorcę towaru (...) jest równoznaczne z dostarcze-
niem towaru wadliwego.

Wada jest więc podstawową przyczyną eliminacji ponie-
sionych kosztów z kosztów podatkowych.

Jeśli karę umowną można uznać za koszt uzyskania 
przychodów, jest to koszt pośredni. Potwierdzenie tego 
stanowiska przedstawia m.in. interpretacja indywidu-
alna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 sierp-
nia 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-789/08-2/KB): W związ-
ku z nieterminową realizacją zamówień w 2007 r. Spółka 
została przez dwóch kontrahentów obciążona karami za 
nieterminowe dostawy. (...) zapłacone przez Spółkę kary/ 
/odszkodowania były związane tylko z nieterminowością 
realizacji zamówienia, nie zaś z wadami albo niską ja-
kością usług lub dostarczonych towarów. Noty obciąże-
niowe dotyczące przedmiotowych kar Spółka otrzymała 
w lutym 2008 r. i jako koszty pośrednie zaliczyła do kosz-
tów uzyskania przychodów w dacie poniesienia kosztów 
(...). W grudniu 2007 r. Spółka utworzyła na powyższe 
przewidywane koszty rezerwę bilansową, która nie zosta-
ła potraktowana jako koszt podatkowy. (...) W analizo-
wanej sytuacji istnienie związku przyczynowo-skutkowe-
go pomiędzy zapłatą przedmiotowych kar/odszkodowań 
a zachowaniem źródła przychodu nie ulega wątpliwości, 
gdyż wynika wprost z faktu, iż niezapłacenie kar ozna-
czałoby zerwanie stosunków handlowych i zniwelowa-
nie szans na uzyskanie kolejnych zamówień w przyszłych 
okresach, a więc utratę źródła przychodów. (...) zapłaco-
ne przez Spółkę kary zostały poniesione w celu zachowa-
nia źródła przychodów, a zatem stanowią pośredni koszt 
uzyskania przychodów. Oznacza to, że zgodnie z art. 15 
ust. 4d i 4e ustawy o CIT, koszty te są potrącalne w da-
cie ich poniesienia, przy czym za dzień poniesienia kosz-
tu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto 
koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na pod-
stawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na 

który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przy-
padku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, 
gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo bier-
nych rozliczeń międzyokresowych kosztów (patrz też: 
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z 22 stycznia 2008 r., sygn. ITPB3/423-1/ 
/6307/AM).

W kwestii kar umownych istotne znaczenie mają rów-
nież sytuacje, gdy podatnik świadomie naraża się na ich 
poniesienie. Działanie takie wynika najczęściej z prze-
prowadzonego rachunku ekonomicznego. W efekcie 
przedsiębiorcy nie podejmują się niekiedy wykonania 
konkretnego zobowiązania handlowego, by zniwelować 
ewentualne straty finansowe możliwe do poniesienia 
w razie realizacji tego przedsięwzięcia. W takiej sytuacji 
powstałe kary umowne są wyłączane przez organy po-
datkowe z kosztów. Potwierdzeniem tego jest interpre-
tacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warsza-
wie z 5  września 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-922/08-2/
KB): Spółka zawarła z leasingodawcą umowę leasingu 
operacyjnego samochodu osobowego i rozwiązała ją przed 
upływem okresu leasingu. Powodem wcześniejszego zerwa-
nia umowy był fakt dalszej nieprzydatności tego samocho-
du do prowadzenia działalności gospodarczej (wspólnicy 
Spółki odwołali członka zarządu z pełnienia funkcji). Fir-
ma leasingowa, zgodnie z postanowieniami umowy leasin-
gu, obciążyła Wnioskodawcę karą umowną. Wnioskodaw-
ca oszacował, że gdyby nie rozwiązał tej umowy, poniósłby 
koszty związane z utrzymaniem nieużywanego samocho-
du znacznie przekraczające koszty zerwania umowy. (...) 
W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, kara 
umowna zapłacona w związku z odstąpieniem od umo-
wy leasingu, pomimo, iż dyktowana rachunkiem ekono-
micznym, nie przesądza o tym, że jest to działanie w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpiecze-
nia źródła przychodów. Podatnik poniósł bowiem ryzyko 
prowadzenia działalności gospodarczej, a zapłacona kara 
umowna jako wynik podjętych przez Spółkę decyzji o od-
stąpieniu od umowy stanowi konsekwencję tego ryzyka 
i nie może być przerzucana na Skarb Państwa, przy po-
mocy przepisów podatkowych. Zatem stwierdzić należy, 
iż stanowisko Podatnika w zakresie zaliczenia zapłaconej 
kary umownej do kosztów uzyskania przychodów, jest nie-
prawidłowe (patrz również: interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 listopada 
2008 r., sygn. ITPB3/423-471/08/AM).

■	UWAGA!
Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne 
i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, których celem jest 
osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przy-
chodów.

Wszelkie sytuacje podobne do wcześniej wymienio-
nych wymagają indywidualnej analizy pod kątem moż-
liwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów 
podatkowych. Jak wynika z interpretacji indywidual-
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nej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 maja 
2008 r. (sygn. IP-PB3-423-533/07-4/KB): (...) nie za-
wsze wykonanie kontraktu może stanowić źródło przy-
chodów. Czasami wiąże się ze stratami. W niektórych 
sytuacjach wybór pomiędzy wykonaniem kontraktu i po-
niesieniem straty finansowej, a niewywiązaniem się z kon-
traktu i zapłatą kary umownej, może być bardziej racjo-
nalny ekonomicznie (...) w sytuacji gdy Podatnik dochował 
należytej staranności w podjętych przez siebie działaniach 
(m.in. poprzedzając zakup towaru dokonanymi analiza-
mi), a zapłacenie kary umownej miało na celu zminimali-
zowanie straty wynikającej z tej umowy z powodu nieprze-
widzianych przez Spółkę okoliczności, to w takiej sytuacji 
zapłata kary umownej może być zaliczona do kosztów uzy-
skania przychodów.

Takie stanowisko prezentują również sądy administra-
cyjne. W wyroku NSA z 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt II 
FSK 1365/10) stwierdzono, że sam fakt nieosiągnięcia 
oczekiwanego efektu gospodarczego (uzyskania przycho-
du) nie dyskwalifikuje poniesionego wydatku jako kosztu 
uzyskania przychodu.

Przykład

Spółka A jest wykonawcą robót drogowych na rzecz 
spółki B. W związku z kilkutygodniowym opóźnie-
niem w realizacji prac, został on obciążony karą 
umowną w wysokości określonej w umowie. Kwota 
zapłaconej kary na rzecz inwestora stanowi dla wyko-
nawcy koszt uzyskania przychodów. Nie jest bowiem 
związana z wadliwością wykonywanych prac, lecz wy-
łącznie z opóźnieniem czasowym w realizacji usługi 
wolnej od wad.
Gdyby jednak kwota kary wynikała z wadliwości 
prac (np. niezgodność prac z projektem), wówczas 
zapłacone kary nie stanowiłyby kosztu podatkowe-
go dla wykonawcy. Nie mogłaby również stanowić 
kosztu kara za ewentualną zwłokę w usunięciu wad 
prowadzonych prac.

Przykład

Spółka A zapłaciła karę grzywny za nieprzestrzega-
nie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Kwota zapłaconej kary nie stanowi kosztu po-
datkowego dla spółki.

Ujmowanie kar umownych  
w księgach rachunkowych

Koszty i przychody dotyczące kar i odszkodowań należy 
zaliczyć do pozostałej działalności operacyjnej jednostki.

W przypadku kar umownych dokumentem potwierdza-
jącym operację gospodarczą jest nota obciążeniowa. Do-
kument ten w oryginale stanowi podstawę do zaewiden-
cjonowania kwot kary umownej do kosztów w jednostce 
obciążonej karą. Natomiast kopia noty obciążeniowej do-
kumentuje przychody u jednostki ją wystawiającej. Z ko-
lei podstawą ewidencji pozostałych kar i grzywien w księ-
gach rachunkowych dłużnika będą wszelkiego rodzaju 
decyzje i mandaty wydane przez uprawnione organy pub-
liczne.

W kwestii kar umownych należy wziąć pod uwagę zasa-
dę ostrożności. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 uor do wyniku 
finansowego danego roku (okresu sprawozdawczego) na-
leży zaliczać wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody 
operacyjne. Jednocześnie jednostka powinna wykazywać 
wyłącznie aktywa, które spowodują w przyszłości wpływ do 
jednostki korzyści ekonomicznych. Oznacza to, że na dzień 
bilansowy należy wykazać wyłącznie te należności z tytu-
łu kar umownych, których stopień prawdopodobieństwa 
ściągalności jest w ocenie jednostki wysoki. W przeciwnym 
razie (np. dłużnik odmówił jej zapłaty) nie później niż na 
dzień bilansowy jednostka powinna dokonać odpisu aktu-
alizującego od części lub od całości należności zagrożonej 
niespłacalnością. Odpis ten obciąża pozostałe koszty opera-
cyjne jednostki (art. 35b ust. 2 uor). W bilansie natomiast 
odpisy aktualizujące zmniejszą wartość należności podlega-
jącą wykazaniu w aktywach (art. 46 ust. 2 pkt 3 uor). 

Tabela 2. Ewidencja księgowa kary i grzywny u dłużnika

Transakcja gospodarcza Wn Ma

Uznanie kary lub grzywny przez dłużnika Pozostałe koszty operacyjne 
– kary, grzywny (NKUP)

Rozrachunki z dostawcami

Zapłata kary/grzywny Rozrachunki z dostawcami Rachunek bankowy
Przeksięgowanie kosztów zapłaconej kary Pozostałe koszty operacyjne 

– kary, grzywny (KUP)
Pozostałe koszty operacyjne 
– kary, grzywny (NKUP)

Zapis pozabilansowy – kara lub grzywna nieuznana 
przez dłużnika, której zapłaty domaga się wierzyciel 
(roszczenie sporne)

 Zobowiązania warunkowe

Zapis pozabilansowy – wygaśnięcie zobowiązania 
z tytułu roszczenia spornego (oddalenie sprawy przez 
sąd lub zasądzenie zapłaty na rzecz wierzyciela)

Zobowiązania warunkowe  
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Wpływ środków pieniężnych z tytułu zapłaty kary lub 
grzywny stanowi przychód w prowadzonej działalności 
gospodarczej. Zaliczenie otrzymanych z tego tytułu środ-

ków do przychodów podatkowych następuje niezależnie 
od skutków, jakie przepisy podatkowe wiążą z zapłatą tych 
należności u dłużnika.

Przykład

Spółka A nabyła środek trwały w postaci linii produkcyjnej o wartości 100 000 zł netto plus 23% VAT. W związku 
z niewywiązaniem się dostawcy z umowy, w postaci opóźnienia w dostawie i montażu linii, spółka obciążyła go karą 
umowną w wysokości 5000 zł.

Ewidencja księgowa
1. Faktura VAT – zakup linii produkcyjnej:

a) wartość netto
Wn „Środki trwałe w budowie”  100 000

b) VAT naliczony
Wn „Rozrachunki z tytułu VAT”  23 000

c) wartość brutto
Ma „Pozostałe rozrachunki”  123 000

2. WB – zapłata za środek trwały:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  123 000
Ma „Rachunek bieżący”  123 000

3. Nota księgowa – obciążenie dostawcy karą umowną za nieterminowość dostawy:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  5 000
Ma „Pozostałe przychody operacyjne – niepodatkowe”  5 000

4. WB – otrzymanie kary umownej:
Wn „Rachunek bankowy”  5 000
Ma „Pozostałe rozrachunki”  5 000

5. PK – przeksięgowanie zrealizowanych przychodów:
Wn „Pozostałe przychody operacyjne – przychody niepodatkowe”  5 000
Ma „Pozostałe przychody operacyjne – przychody podatkowe”  5 000

Środki trwałe w budowie VAT naliczony Pozostałe rozrachunki

1a) 100 000 1b) 23 000 2) 123 000  123 000 (1c

3) 5 000  5 000 (4

Rachunek bankowy
Pozostałe przychody operacyjne 

– niepodatkowe
Pozostałe przychody operacyjne 

– podatkowe

4) 5 000  123 000 (2 5) 5 000  5 000 (3  5 000 (5

 

Przykład

Firma transportowa została obciążona przez kontrahenta karą za uszkodzenie towaru podczas przewozu, w wy-
sokości 10 000 zł. Firma uznała połowę kary, drugą zaś połowę zakwestionowała. Wierzyciel skierował sprawę do 
sądu. Jednocześnie na firmę transportową została nałożona kara pieniężna przez Inspektora Ruchu Drogowego 
z tytułu naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców. Wysokość kary wyniosła 500 zł.
Ewidencja księgowa
1. Nota obciążeniowa – kara umowna:

a) w części uznanej przez firmę do zapłaty
Wn „Pozostałe koszty operacyjne – NKUP”  5 000
Ma „Pozostałe rozrachunki”  5 000

b) w części spornej – ewidencja pozabilansowa
Ma „Zobowiązania warunkowe”  5 000
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2. WB – zapłata kary umownej:
Wn „Pozostałe rozrachunki”  5 000
Ma „Rachunek bankowy”  5 000

3. PK – wierzyciel odstąpił od zapłaty części kary:
Wn „Zobowiązania warunkowe”  5 000

4. Mandat – kara pieniężna Inspektora Ruchu Drogowego:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne – NKUP”  500
Ma „Rachunek bankowy”  500

Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe rozrachunki Rachunek bankowy

1a) 5 000 2) 5 000  5 000 (1a  5 000 (2

4) 500  500 (4

Ewidencja pozabilansowa
Zobowiązania pozabilansowe

5) 5 000  5 000 (1b

Joanna Szyszkowska
Biuro rachunkowe Profit

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1100.

WSA  Kary umowne zapłacone  
za nienależyte wykonanie umowy  

nie są kosztem – wyrok WSA
Kary umowne będące następstwem nienależytego 

wykonania umów nie stanowią kosztu podatkowego 
ze względu na brak cech działania celowego, wyma-
ganego przez przepisy. Wydatku tego podatnicy mo-
gliby uniknąć, gdyby przestrzegali zapisów umowy 
i działali zgodnie z prawem – wyrok WSA w Szczecinie 
z 14 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Sz 188/13).

Spółka z o.o. świadczy usługi medyczne w zakresie opie-
ki zdrowotnej. Wojewódzki NFZ przeprowadził kontrolę 
w spółce, której przedmiotem była realizacja zapisów umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i ocenił ją nega-
tywnie. Dyrektor Oddziału NFZ, działając na podstawie zapi-
sów rozdziału 5 (kary umowne) ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących załącz-
nikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej, nałożył na spółkę karę umowną. Umowa zawierała 
zastrzeżenie o karze umownej w razie stwierdzenia niewyko-
nania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżą-
cych po stronie świadczeniodawcy. Spółka zaliczyła zapłaco-
ną karę umowną do swoich kosztów podatkowych.

W trakcie kontroli podatkowej stwierdzono, że spółka 
zawyżyła koszty uzyskania przychodów, błędnie zaliczając 
do nich wydatki na zapłatę kary umownej. Zdaniem orga-
nu podatkowego naruszony został art. 15 ust. 1 i art. 16 

ust. 1 pkt 22 updop. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał 
w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Spółka wniosła 
skargę do WSA w Szczecinie.

Sąd uznał, że skarga jest nieuzasadniona. W ocenie sądu 
nie ulega wątpliwości, że wydatek z tytułu kary umownej 
nie został poniesiony w celu uzyskania (osiągnięcia) przy-
chodu. Wydatek ten ani nie przyczynił się, ani też nie mógł 
przyczynić się do jego powstania. Wobec tego należało oce-
nić, czy poniesiony przez spółkę wydatek został poniesiony 
w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. 
Zdaniem sądu w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie-
wątpliwie uiszczenie kary umownej nie zostało jednak po-
niesione w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przy-
chodów. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie 
bezspornie wynika, że NFZ nałożył na skarżącą karę w wy-
niku nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących 
po stronie świadczeniodawcy. Spółka nie dopełniła bowiem 
pewnych czynności, które wynikały z umowy łączącej ją 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nałożona kara umow-
na miała charakter sankcyjny, a nie nakierowany na powsta-
nie jakiegokolwiek przychodu czy zabezpieczenie lub zacho-
wanie źródła przychodów. Niezależnie od tego, że brak jest 
związku tego wydatku z przychodem, zdaniem sądu istotne 
jest też to, że wydatku tego spółka mogłaby uniknąć, gdyby 
przestrzegała zapisów umowy i działała zgodnie z prawem. 
Sąd uznał, że nie sposób także zgodzić się ze stanowiskiem 
spółki, że sporny wydatek był pośrednio związany z uzyski-
wanymi przychodami, bowiem od uiszczenia wspomnianej 
kary umownej zależała dalsza współpraca z NFZ.
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Od redakcji 
Przywołany wyrok jest niekorzystny dla podatników. Sąd 
podzielił tu stanowisko NSA wyrażone w wyroku z 20 lipca 
2011 r., sygn. akt II FSK 460/10, gdzie wskazano, że nawet 
w przypadku gdy odstąpienie od umowy miało na celu za
pobieżenie wystąpieniu straty lub jej ograniczenie, wypłaco
ne z tego tytułu odszkodowanie czy też kara umowna nie 
stanowią kosztów podatkowych. Warto jednak pamiętać, że 
ustawodawca nie zdecydował się na generalne wyłączenie 
z kosztów podatkowych wszelkich kar umownych płaconych 
przez podatników. Updop wyłącza z kosztów podatkowych 
następujące kary umowne i odszkodowania z tytułu: wad do
starczonych towarów, wad wykonanych robót i usług, zwłoki 
w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu 
wad towarów, zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót 
i usług (art. 16 ust 1 pkt 22 updop). Tylko w tych przypadkach 
zapłacone kary umowne/odszkodowania nie będą stanowiły 
kosztu podatkowego. Wszelkie inne kary umowne mogą być 
takim kosztem na zasadach ogólnych. Takie stanowisko zaj
mowały też w przeszłości organy podatkowe (zob. interpre
tację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lutego 2012 r., 
sygn. IPTPB3/423307/112/GG) i orzeczenia sądów admini
stracyjnych (zob. wyrok WSA w Poznaniu z 29 lipca 2010 r., 
sygn. akt I SA/Po 265/10).

Wiesława Moczydłowska
ekspert w zakresie rachunkowości i podatków,  

praktyk, autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej, 
wykładowca na wyższych uczelniach, kursach i szkoleniach

Sławomir Biliński

redaktor „Monitora księgowego” 
ekspert w dziedzinie podatków dochodowych

?  Czy jest kosztem kara  
po zerwaniu niekorzystnej umowy

PROBLEM
Poprzedni zarząd spółki akcyjnej zawarł niekorzyst-
ną umowę. Nowy zarząd rozwiązał ją ze skutkiem na-
tychmiastowym. Zapłaciliśmy karę umowną w kwocie 
350 000 zł za przedterminowe rozwiązanie umowy. 
Podjęliśmy też działania prawne przeciw poprzednie-
mu zarządowi. Czy 350 000 zł możemy zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodu? Jak wyglądają nasze 
szanse przed sądem w ewentualnym sporze z fisku-
sem o możliwość zaliczenia środków wydanych na karę 
umowną do kosztów uzyskania przychodów?

RADA
Tak, zapłata kary umownej może stanowić koszt uzy-

skania przychodów podatnika. Jest tak w sytuacji, gdy 
podatnik ma do wyboru odstąpienie od umowy i zapła-
tę odszkodowania albo wywiązanie się z umowy i po-
niesienie realnych strat finansowych. Sądy w przeszłoś-
ci wielokrotnie zajmowały korzystne dla podatników 
stanowisko. Szczegóły przedstawiamy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
W przepisach podatku dochodowego niektóre kary 

umowne zostały wyłączone z kosztów uzyskania przycho-
dów. Nie są mianowicie kosztem kary umowne z tytułu:
■	 wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług 

oraz
■	 zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo
■	 zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych ro-

bót i usług
(art. 16 ust. 1 pkt 22 updop).

Jak jednak rozumiemy, w Państwa sytuacji kara umowna 
jest za przedterminowe rozwiązanie umowy. Taki rodzaj 
kary nie został wyłączony z kosztów podatkowych.

W wielu sytuacjach dla podatników zapłacenie kary 
umownej wynikającej z niekorzystnej umowy jest oczywi-
stym posunięciem z punktu widzenia analizy finansowej. 
Korzystniej stracić 350 000 zł, płacąc karę umowną przewi-
dzianą w umowie, niż stracić np. 2 mln zł, wykonując taką 
niekorzystną umowę. Zapłacenie kary umownej umożliwia 
uniknięcie negatywnych konsekwencji ekonomicznych re-
alizacji niekorzystnej umowy w postaci zmniejszenia przy-
chodów albo zwiększenia kosztów.

Skoro zapłata kary umownej może odegrać rolę bez-
piecznika przed większymi stratami, to przedsiębiorcy 
uważają, że mają prawo uznać taki wydatek za racjonal-
ny i zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu. Zapłata 
kary umownej może pełnić funkcję zabezpieczenia źródła 
przychodów albo zmniejszenia innych kosztów uzyska-
nia przychodu wynikających z wykonania niekorzystnej 
umowy. Dla przedsiębiorców decydujących się na zapłatę 
kary umownej jest to oczywista kwalifikacja. Dla fiskusa 
sprawa nie jest już tak prosta. Organy podatkowe anali-
zują, jak doszło do podpisania niekorzystnej umowy i sta-
rają się dowieść, że skoro taka umowa została zawarta, 
przedsiębiorca powinien ponieść wszelkie jej konsekwen-
cje. Fakt podpisania niekorzystnej umowy świadczy o lek-
komyślności przedsiębiorcy, braku jego profesjonalizmu. 
W takiej sytuacji przedsiębiorca nie może być, zdaniem 
fiskusa, premiowany przez skarb państwa w ten sposób, 
że zapłaci mniejsze podatki dzięki zaliczeniu np. kary 
umownej o wartości 350 000 zł do kosztów uzyskania 
przychodów. Organy podatkowe bardzo często pomijają 
to, że o tym, iż umowa jest niekorzystna, przedsiębiorca 
nie wiedział i nie mógł wiedzieć w momencie podpisania 
umowy.

W sytuacji opisanej w pytaniu nie wiemy, czy poprzedni 
zarząd spółki działał w sposób świadomy, zawierając nie-
korzystną dla spółki i jej akcjonariuszy umowę. Nawet jed-
nak w sytuacjach, gdy takiego świadomego działania nie 
ma, a brak korzyści z umowy wynika np. ze zmian kursów 
walut (przy kontraktach eksportowych albo importowych) 
albo stóp procentowych, fiskus kwestionuje możliwość za-
liczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów.

Na szczęście dla podatników sądy administracyjne zaj-
mują najczęściej korzystne dla podatników stanowisko. 
Przykładem takiego stanowiska jest wyrok WSA w Gdań-
sku z 4 stycznia 2011 r. (sygn. akt I SA/Gd 1107/10). Sąd 
ten oparł się na bardzo szerokiej wykładni art. 15 ust. 1 
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updop. Za koszt uzyskania przychodu uznał wszystkie ra-
cjonalne i gospodarczo uzasadnione i definitywnie ponie-
sione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów 
lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła, związa-
ne z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli nie zo-
stały one wymienione w katalogu kosztów (wydatków) 
zawartym w art. 16 ust. 1 updop. Za decydujące kryte-
rium, od którego spełnienia zależy możliwość zaliczenia 
wydatku do kosztów, sąd uznał kryterium celu poniesio-
nego wydatku. Sąd podkreślił, że ocena zachowania po-
datnika, kwalifikującego określony wydatek jako koszt 
podatkowy, powinna być dokonywana również z perspek-
tywy związku tego wydatku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą oraz jego wiedzy o związkach przyczyno-
wych. Chodzi tutaj o ocenę, czy dany wydatek (koszt) 
mógł obiektywnie przyczynić się do realizacji pożądane-
go celu – osiąg nięcia przychodu lub zachowania albo za-
bezpieczenia jego źródła. Jednak nie oznacza, że warun-
kiem zaliczenia wydatków do kosztów jest to, że cel ten 
został przez Państwa osiągnięty. Kryteria oceny, o której 
tu piszemy, można znaleźć w wyroku WSA w Lublinie 
z 4 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/LU 536/09: (...) go-
spodarczo uzasadnione i racjonalne decyzje gospodarcze, 
podejmowane pierwotnie w określonych warunkach deter-
minujących ich treść i konsekwencje (również konsek wencje 
prawnopodatkowe), w związku z istotną zmianą okolicz-
ności i warunków otoczenia zewnętrznego (np. wzrost cen 
na rynku; obniżenie popytu; wzrost kosztów; niekorzystna 
zmiana koniunktury), z perspektywy oceny negatywnych 
skutków tych zmian na przychód podatkowy mogą (wręcz 
muszą) skutkować ich rewizją w nowych warunkach cza-
su i miejsca, a to w związku z potrzebą (koniecznością) 
podjęcia przez podatnika działań zmierzających do zacho-
wania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Istotne jest 
więc, aby kwalifikując dany wydatek jako koszt podatkowy, 
uwzględniać również kwestię logicznego ciągu zdarzeń de-
terminujących określone i konkretne działania podatnika, 
tj. począwszy od momentu zawarcia umowy z klauzulą od-
szkodowania, na wypadek odstąpienia od niej.

Na podstawie tego argumentu sąd uznał, że zapłata 
kary umownej może stanowić koszt uzyskania przycho-
dów podatnika. Dotyczy to jednak okoliczności, gdy po-
datnik ma do wyboru odstąpienie od umowy i zapłatę od-
szkodowania albo wywiązanie się z umowy i poniesienie 
realnych strat finansowych. Wtedy także koszty odszko-
dowania, jako służące zabezpieczeniu źródła przycho-
dów, mogą być rozpoznane jako koszty uzyskania przy-
chodu. To Państwo, jako podatnik, w czasie postępowania 
kontrolnego powinni wykazać takie właśnie zagrożenie 
źródła przychodu.

Powołany wyrok WSA w Gdańsku z 4 stycznia 2011 r. 
mogą Państwo wykorzystać w przypadku sporu w dwoja-
ki sposób.

Po pierwsze, w treści uzasadnienia zostały wymienione 
korzystne dla podatników wyroki, które mogą być przydat-
ne w tego typu sprawach. Są to wyroki:
■	 WSA w Łodzi z 20 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/ŁD 

1059/09),

■	 WSA w Lublinie z 4 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/LU 
536/09),

■	 NSA z 20 marca 2009 r. (sygn. akt II FSK 1915/07),
■	 NSA z 27 stycznia 2003 r. (sygn. akt III SA 1652/01),
■	 WSA w Krakowie z 11 lipca 2007 r. (sygn. akt I SA/KR 

1509/06),
■	 WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III SA/ 

/WA 1447/06).
Po drugie, w wyroku sąd odniósł się do często towarzy-

szącej problematyce kar umownych kwestii kwalifikacji wy-
datków przedsiębiorcy poniesionych na koszty postępowa-
nia sądowego. W odniesieniu do możliwości zaliczenia do 
kosztów uzyskania przychodów wydatków na koszty pro-
cesu w pierwszej instancji, koszty postępowania apelacyj-
nego, zwrotu wydatków oraz opłaty sądowej od pozwu, sąd 
stwierdził, że przepisy prawa podatkowego nie przewidują 
szczegółowych unormowań w zakresie możliwoś ci zalicze-
nia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesio-
nych na zapłatę kosztów procesowych. Wydatki te mogą za-
tem stanowić koszty uzyskania przychodu, jeżeli spełniają 
przesłanki określone w art. 15 ust. 1 updop, w szczególności 
zostały poniesione w celu uzyskania przychodu bądź też za-
chowania lub zabezpieczenia jego źródła.

Tomasz Król
konsultant podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-

wym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; 
ost.zm. Dz.U. poz. 1457.

?  Czy są kosztem kary  
za opóźnienie w realizacji inwestycji

PROBLEM
Spółka jawna świadczy usługi budowlane, prowa-
dzi księgi handlowe. Zawarte umowy przewidują 
okreś lone terminy wykonania prac, a za ich niedo-
trzymanie – kary umowne. W trakcie realizacji umo-
wy zdarza się, że materiały i technologie zastosowa-
ne do budowy należy wymienić. Spółka, mając na 
celu utrzymanie źródła przychodów i przekazanie 
inwes torowi usługi wolnej od wad, wymienia użyte 
poprzednio materiały na nowe. W konsekwencji na-
stępują opóźnienia w wykonaniu całości kontraktu 
i w odbiorze robót budowlanych. Zgodnie z umową 
spółka jest obciążana przez inwestora karami umow-
nymi za przekroczenie czasu na ukończenie robót. 
Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów kary umowne z tytułu opóźnienia w odbio-
rze robót budowlanych?

RADA
Spółka w przedstawionych okolicznościach może za-

liczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone 
kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji robót bu-
dowlanych. Szczegóły – w uzasadnieniu.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z Kodeksem cywilnym można zastrzec 

w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewy-
konania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy 
(kara umowna). Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 
updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 
wydatków związanych z zapłatą kar umownych i od-
szkodowań z tytułu:
■	 wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
■	 zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
■	 zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych ro-

bót i usług.
Kara umowna, która podlega zapłacie przez spółkę za 

nieterminową realizację robót budowlanych, nie mieści się 
w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 19 updof. Niewymienienie tej 
kary w tym przepisie nie oznacza jednak, że można ją bez 
dalszej analizy zaliczyć do kosztów. Każdy wydatek zali-
czony do kosztów musi być bowiem poniesiony w celu uzy-
skania przychodu lub w celu zachowania albo zabezpiecze-
nia źródła przychodów.

Spółka wskazała, że zapłata kary umownej pozwa-
la jej na dalszą realizację kontraktu i zachowanie źródła 
przychodu. Kontrakt jest nadal realizowany i spółka uzy-
skuje z tego tytułu przychód. W takich okolicznościach 
zapłacona kara umowna może zostać zaliczona do kosz-
tów uzyskania przychodów. Stanowisko takie potwier-
dzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Katowicach w interpretacji z 4 maja 2009 r. (sygn. 
IBPBI/2/423-190/09/MO) czy Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Łodzi w interpretacji z 29 grudnia 2011 r. (sygn. 
IPTPB3/423-310/11-2/PM). Organy podatkowe podkreś-
lają przy tym, że zapłata kary nie powinna być efektem nie-
starannych działań podatnika. Podkreślał to m.in. Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29  grudnia 
2011 r.: (...) nałożona kara nie może wynikać z nieracjonal-
nego i pozbawionego należytej staranności działania samej 
spółki. Niezwykle istotne jest, aby obiektywna ocena działań 
spółki skutkowała możliwością uznania ich za racjonalne, 
podjęte przy zachowaniu zasad staranności, które muszą ce-
chować przedsiębiorcę.

Moment zaliczenia do kosztów
Mimo pewnych rozbieżności w doktrynie prawa podat-

kowego, karę umowną należy uznać za pośredni koszt 
uzyskania przychodu. Nie służy ona bowiem bezpośred-
nio uzyskaniu przychodu, ale jest kosztem poniesionym 
w celu zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu. 
Taki koszt pośredni przez podatników PIT, prowadzących 
księgi rachunkowe, zaliczany jest do kosztów w dniu, na 
który został ujęty w księgach rachunkowych. Najczęś-
ciej będzie to data, pod którą ujęto w księgach notę ob-
ciążeniową dokumentującą zapłaconą karę umowną. 
Takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 grudnia 2011 r. (sygn. 
IPTPB3/423-310/11-3/PM). Jeżeli jednak realizowana 
przez firmę umowa o usługi budowlane:
■	 dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, a

■	 nie jest możliwe określenie, jaka część kary dotyczy da-
nego roku podatkowego

– to zapłaconą karę umowną trzeba zaliczyć do kosztów 
podatkowych proporcjonalnie do długości okresu, którego 
dotyczy.

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy,  

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
 autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 22 ust. 1 i 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328.

?  Czy można zaliczyć do kosztów 
odszkodowanie zapłacone z powodu 

zatarasowania wejścia do innej firmy

PROBLEM
Moja firma, wykonując prace budowlane, zataraso-
wała wejście do biura innej firmy. Z powodu żąda-
nia właściciela wypłaty rekompensaty z tytułu utra-
ty dochodu zapłaciłem ustaloną kwotę. Otrzymałem 
fakturę „rekompensata za utracony dochód”. Czy 
wydatek ten mogę zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów?

RADA
Zdaniem organów podatkowych, jeżeli do zataraso-

wania przez Pana firmę wejścia do biura innej firmy 
doszło na skutek zaniedbania lub braku staranności, to 
odszkodowanie wypłacone z tego tytułu nie może być 
przez Pana zaliczone do kosztów uzyskania przycho-
dów. Jeżeli jednak nie mógł Pan uniknąć zatarasowa-
nia wejścia do biura tej firmy w trakcie prowadzonych 
prac budowlanych, to wypłacone odszkodowanie może 
Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Szcze-
góły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyska-

nia przychodów zostały wymienione między innymi kary 
umowne i odszkodowania z tytułu:
■	 wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
■	 zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub
■	 zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych ro-

bót i usług (art. 23 ust. 1 pkt 19 updof).
Jest to jedyne określone wprost w przepisach updof wy-

łączenie z kosztów uzyskania przychodów kar umownych 
i odszkodowań. Prowadzi to do wniosku, że kary umowne 
i odszkodowania wypłacane z tytułów innych niż wymie-
nione w art. 23 ust. 1 pkt 19 updof stanowią koszty uzy-
skania przychodów, jeżeli są ponoszone przez podatnika 
w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo za-
bezpieczenia źródła przychodów (zob. przykładowo wyrok 
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Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2012 r., 
sygn. akt II FSK 1770/10).

Kwestią sporną jest przy tym, czy za kary umowne i od-
szkodowania ponoszone „w celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” 
można uznawać kary umowne i odszkodowania, których 
konieczność poniesienia jest wynikiem zaniedbań lub 
braku staranności podatników. Zdaniem organów po-
datkowych – nie. Jak czytamy w interpretacji indywidu-
alnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 kwiet-
nia 2010 r., sygn. IPPB1/415-51/10-4/MT: (...) na gruncie 
ustawy podatkowej ustawodawca konstruując zapis art. 22 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
i biorąc pod uwagę surowsze wymagania w stosunku do 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie należytej staranności w ich działaniach, oczeku-
je, że podatnik prowadząc działalność gospodarczą i kwali-
fikując wydatki do kosztów podatkowych, czyni to przy za-
chowaniu reguł należytej staranności. Wydatki zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów muszą być wynikiem racjo-
nalnego i celowego działania podatnika, a nie skutkiem za-
niedbań czy braku staranności.

Dotyczy to również kar umownych i odszkodowań, 
które są wynikiem zaniedbań lub braku staranności pra-
cowników podatników (zob. przykładowo interpretację 
indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 18 września 2009 r., sygn. IPPB1/415-486/09-2/KS). 
Z podobnym stanowiskiem można się również spo-
tkać w orzecznictwie sądów administracyjnych (zob. 
przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/ 
/Gl 212/10, czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie z 10 lipca 2012 r., sygn. akt 
III SA/Wa 3184/11).

Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby w omawianej 
sytuacji, że jeżeli do zatarasowania wejścia doszło na sku-
tek zaniedbania lub braku staranności po stronie Pana fir-
my, to kwoty wypłaconego odszkodowania nie można zali-
czyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak nie 
mógł Pan uniknąć zatarasowania wejścia do biura tej firmy 
w trakcie prowadzonych prac budowlanych, to wypłacone 
odszkodowanie może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów.

Należy zauważyć, że niezależnie od stanowiska zajmo-
wanego przez organy podatkowe powinien mieć Pan pra-
wo do zaliczenia wypłaconego odszkodowania do kosztów 
uzyskania przychodów, niezależnie od okoliczności zatara-
sowania wejścia do biura innej firmy. Zapłata zabezpieczy-
ła bowiem Pana przed ryzykiem sporu sądowego, którego 
istnienie mogłoby się negatywnie odbić na prowadzonej 
przez Pana działalności. Pozwala to uznać koszt przed-
miotowego odszkodowania (rekompensaty) za poniesiony 
w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. 
Warto jednak zwrócić się o wydanie interpretacji indywi-
dualnej w tej sprawie.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328.

?  Czy można zaliczyć do kosztów 
odszkodowanie za bezumowne 

korzystanie z nieruchomości

PROBLEM
W 2012 r. spółka jawna wydzierżawiła teren o po-
wierzchni 1200 m2 na plac składowy. W sierpniu 2014 r. 
wydzierżawiający dokonał obmiaru zajętego terenu. 
Z obmiaru wynika, że spółka jawna zajęła na plac skła-
dowy teren o 100 m2 większy od uzgodnionego. Strony 
zawarły umowę dzierżawy dodatkowego terenu oraz 
uzgodniły, że za dotychczasowe korzystanie z tego do-
datkowego terenu spółka zapłaci odszkodowanie za 
bezumowne korzystanie z terenu. Czy odszkodowanie 
to spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przycho-
dów?

RADA
Tak, odszkodowanie to spółka może zaliczyć do kosz-

tów uzyskania przychodów. Szczegóły – w uzasadnie-
niu.

UZASADNIENIE
Podatnicy mogą zaliczać do kosztów podatkowych od-

szkodowania, do których poniesienia są zobowiązani 
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od 
zasady tej istnieją pewne wyjątki, lecz żaden z nich nie 
dotyczy odszkodowań z tytułu bezumownego korzysta-
nia z rzeczy, w tym z nieruchomości. Odszkodowania ta-
kie mogą być zatem zaliczane przez podatników do kosz-
tów uzyskania przychodów. Takie stanowisko potwierdzają 
również organy podatkowe. W interpretacji indywidu-
alnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 grud-
nia 2009 r., sygn. ILPB1/415-1051/09-3/AK, czytamy, że: 
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż dokona-
ne przez Wnioskodawcę opłaty za bezumowne korzystanie 
z nieruchomości mogą stanowić koszt uzyskania przycho-
dów, gdyż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Po-
nadto w przypadku uznania, że czynność taka nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem VAT, wpłacane co miesiąc kwoty 
odpowiadające wysokości czynszu określonego w uprzednio 
obowiązującej umowie będą w całości stanowiły koszt uzy-
skania przychodu.

Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 2012 r., sygn. 
ITPB1/415-368/12/WM, czytamy, że: (...) uzgodniona 
z właścicielem nieruchomości kwota z tytułu bezumownego 
korzystania z części nieruchomości wykorzystywanej przez 
Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej przez niego dzia-
łalności gospodarczej stanowi wydatek poniesiony w związku 
z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami z dzia-
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łalności gospodarczej. Zatem kwota ta może zostać uznana 
za koszt uzyskania przychodów tej działalności na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.

Pełna treść interpretacji jest dostępna na www.inforfk.pl 
w zakładce Interpretacje.

Tomasz Krywan
doradca podatkowy

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

wym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328.

?  Czy można zaliczyć do kosztów 
odszkodowanie wypłacone 

zleceniodawcy za zniszczony towar

PROBLEM
Działalność naszej spółki cywilnej polega na sprzedaży 
powierzonego towaru. Część tego towaru uległa znisz-
czeniu i nie nadaje się do sprzedaży. Firma zlecająca 
sprzedaż obciążyła nas kosztami zakupu tego towaru. 
Czy koszty te stanowią dla nas koszt uzyskania przy-
chodów?

RADA
Jeżeli do zniszczenia powierzonego towaru doszło 

z Państwa winy, niektóre organy podatkowe odmó-
wią Państwu prawa do zaliczenia wypłaconej kwoty do 
kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli do zniszczenia 
powierzonego towaru nie doszło z Państwa winy, to po-
winni mieć Państwo prawo do uwzględnienia wypłaco-
nej kwoty w kosztach uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE
Z pytania wynika, że Państwa działalność polega na 

sprzedaży powierzonego towaru. Część towaru powierzo-
nego przez jednego z kontrahentów zlecających jego sprze-
daż uległa zniszczeniu. Zwrócili Państwo kontrahento-
wi koszty zakupu zniszczonego towaru. W związku z tym 
mają Państwo wątpliwość, czy mogą wypłaconą kwotę za-
liczyć do kosztów.

Odpowiedzialność podatnika,  
któremu powierzono towar w celu jego sprzedaży

Z pytania nie wynika, co stanowiło podstawę przyjętej 
na siebie odpowiedzialności oraz jaki był jej zakres.
Zawinione zniszczenie towaru

Jeżeli do zniszczenia towaru doszło z Państwa winy, 
Państwa odpowiedzialność mogła wynikać wprost z za-
pisów umowy zawartej ze zleceniodawcą powierzającym 
towar do sprzedaży. Jeżeli w umowie nie znalazł się za-
pis regulujący tę kwestię – co wydaje się mało prawdopo-
dobne – mogli Państwo przyjąć na siebie odpowiedzial-

ność, kierując się treścią art. 471 Kodeksu cywilnego. 
Wynika z niego, że dłużnik obowiązany jest do napra-
wienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, 
za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. A zatem, 
co do zasady, dłużnik jest zobowiązany do naprawienia 
szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wy-
konania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nie-
należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W przypad-
ku gdy wina w zniszczeniu powierzonego towaru leżała 
po Państwa stronie, należy uznać, że przepis ten znajdo-
wał zastosowanie.

Zapłaconej przez Państwa kwoty nie należy uznawać 
za odszkodowanie lub karę umowną zapłaconą z tytułu 
wadliwego wykonania usługi, które podlegają wyłącze-
niu z kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 updof. 
Pomimo to należy zaznaczyć, że w przypadku gdy wypła-
cona kara umowna lub odszkodowanie, inne niż wymie-
nione w art. 23 ust. 1 pkt 19 updof, są efektem zawinione-
go działania, większość organów podatkowych odmawia 
prawa do zaliczania tego rodzaju odszkodowań czy kar 
umownych do kosztów. W interpretacji indywidualnej 
z 23 października 2008 r., sygn. IBPB3/423-662/08/MS, 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: Mając 
na względzie powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż 
w sytuacji gdy konieczność zapłaty przez Spółkę kary umow-
nej w związku z nieterminowym wykonaniem dostawy jest 
związana z uzyskiwanymi przez Podatnika przychodami 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak rów-
nież okoliczności będące przyczyną poniesienia wydatku nie 
są przez niego zawinione, to wówczas wydatek poniesiony na 
uregulowanie kary będzie dla niego stanowił koszt uzyskania 
przychodów.

Stanowisko to potwierdził również m.in. Dyrektor Izby 
Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 31 
maja 2011 r., sygn. IPTPB3/423-158/12-2/PM, w której 
stwierdził, że: Jednocześnie podkreślić należy, że nałożo-
na kara nie może wynikać z nieracjonalnego i pozbawione-
go należytej staranności działania samej Spółki. Niezwykle 
istotne jest, aby obiektywna ocena działań Spółki skutko-
wała możliwoś cią uznania ich za racjonalne, podjęte przy 
zachowaniu zasad staranności, które to działania muszą 
cechować przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospo-
darczą.

Należy jednak zaznaczyć, że można znaleźć interpretacje 
korzystne dla podatników (patrz interpretacja indywidual-
na Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 
2011 r., sygn. ITPB1/415-416/11/PSZ). Aby zminimalizo-
wać ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi, za-
lecamy wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej 
w tej sprawie.
Niezawinione zniszczenie towaru

Jeżeli do zniszczenia towaru doszło z przyczyn od Pań-
stwa niezależnych, takich jak np. zalanie, to co do zasady 
nie powinni Państwo za takie szkody odpowiadać. Z uwagi 
na chęć podtrzymania współpracy ze zleceniodawcą mogli 
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Państwo jednak przyjąć na siebie odpowiedzialność rów-
nież za szkody powstałe w takich sytuacjach. Z art. 473 k.c. 
wynika, że dłużnik może w ramach umowy przyjąć odpo-
wiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykona-
nie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za 
które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Prze-
pis ten dopuszcza zatem przyjęcie na siebie odpowiedzial-
ności, w sytuacji gdy nienależyte wykonanie zobowiązania 
nastąpiło z przyczyn niezależnych. Jeżeli zatem do znisz-
czenia towaru doszło nie z Państwa winy, mogli Państwo 
w umowie zobowiązać się do ponoszenia odpowiedzialnoś-
ci również za takie przypadki.

Przepis art. 483 § 1 k.c. stanowi, iż można zastrzec 
w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewyko-
nania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie-
pieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara 
umowna). Zatem wypłaconą przez Państwa kwotę (od-
szkodowanie) można uznać za karę umowną związaną ze 
zniszczeniem powierzonego towaru. Nie znajdzie w tym 
przypadku zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 19 updof wyłą-
czający z kosztów podatkowych kary umowne i odszkodo-
wania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych 
robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego 
od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykona-
nych robót i usług. Istotne jednak jest, aby móc udowodnić 
przed organem podatkowym brak Państwa winy w znisz-
czeniu towaru.

Również organy podatkowe zezwalają na zaliczanie 
do kosztów kar umownych (odszkodowań) wypłaco-
nych przez podatnika kontrahentowi z tytułu strat w to-
warze powierzonym podatnikowi przez tego kontrahen-
ta do sprzedaży, pod warunkiem że do straty nie doszło 
na skutek zawinionego działania podatnika. W inter-
pretacji indywidualnej z 25 października 2011 r., sygn. 
IBPBI/1/415-808/11/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Ka-
towicach odpowiadał na pytanie podatnika, który pro-
wadzi działalność w zakresie sprzedaży powierzonego 
towaru. Pytanie podatnika dotyczyło możliwości zalicze-
nia do kosztów kwoty wypłaconej jednemu z kontrahen-
tów powierzających towar z tytułu stwierdzonych niedo-
borów w tym towarze. Przyczyną powstania niedoborów 
była kradzież towarów przez klientów, mimo dochowania 
należytej staranności w jego zabezpieczeniu przez podat-
nika. Organ podatkowy, analizując przedstawiony stan 
faktyczny, stwierdził, że: Na wstępie zauważyć należy, iż 
uregulowania dotyczące kar umownych zawarte są w usta-
wie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Przepis art. 483 § 1 tego 
Kodeksu stanowi, iż można zastrzec w umowie, że napra-
wienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez za-
płatę określonej sumy (kara umowna). (...)

Jeżeli zatem będące przedmiotem zapytania odszko-
dowanie stanowi w istocie karę umowną, o której mowa 
w art. 483 § 1 Kodeksu, związaną z kradzieżami do-
konywanymi przez klientów należycie zabezpieczone-
go towaru handlowego, oddanego Wnioskodawcy przez 
kontrahenta do przechowania i sprzedaży, za którego nie-

dobory został on obciążony określoną co do kwoty karą 
(a brak zapłaty tej kary stanowiłby naruszenie zawartej 
z tym kontrahentem umowy), to wydatek ten może stano-
wić koszt uzyskania przychodu prowadzonej pozarolni-
czej działalności gospodarczej, o ile poniesienie wydatku 
z tego tytułu zostanie przez Wnioskodawcę udokumento-
wane w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg 
podatkowych.

Przedstawione stanowisko potwierdziła również Krajo-
wa Informacja Podatkowa.

Krzysztof Lis
ekspert w zakresie podatków dochodowych

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328,

■	 art. 363, 471, 473, art. 551 § 1, art. 765, 769 ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 121.

Samochód  
w ewidencji przebiegu pojazdu

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu 
dotyczy:
■	 samochodów osobowych będących prywatną własnością 

przedsiębiorcy;
■	 samochodów osobowych używanych na podstawie umo-

wy użyczenia, najmu czy dzierżawy;
■	 samochodów osobowych będących własnością pracow-

ników, w tym również w zakresie jazd zamiejscowych 
odbywanych w ramach podróży służbowej.
Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu po-

jazdu, gdy:
■	 prywatny samochód pracownika jest wykorzystywany 

w działalności gospodarczej podatnika, a koszt eksplo-
atacji tego samochodu jest rozliczany w formie ryczałtu 
pieniężnego za jazdy lokalne (art. 23 ust. 1 pkt 36, ust. 5 
ustawy PIT);

■	 podatnik używa samochodów osobowych na podstawie 
umowy uważanej za umowę leasingu w myśl przepisów 
ustawy;

■	 podatnik używa w działalności samochodu ciężaro-
wego. Stanowisko takie potwierdzają organy podatko-
we, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in-
terpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2009 r. (sygn. 
IBPBI/1/415-94/09/AP): Mając na uwadze powyższe, 
należy stwierdzić, iż jeżeli w świetle cyt. powyżej przepisów 
wskazany we wniosku samochód nie jest w istocie samo-
chodem osobowym, to wnioskodawczyni, posiadając ty-
tuł prawny do korzystania z tego samochodu (tj. umowę 
użyczenia), będzie mogła ponoszone z tytułu eksploatacji 
tego samochodu wydatki (zużycie paliwa i wymiana częś-
ci) w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 
prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytu-
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acji ograniczenie wynikające z cyt. powyżej art. 23 ust. 1 
pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
nie będzie miało zastosowania, zważywszy na to, iż doty-
czy wyłącznie samochodów osobowych.
Również samochód demonstracyjny rozliczany jest 

bez ewidencji przebiegu pojazdu: W przedmiotowej spra-
wie pojazdy te, nawet w przypadku wykorzystywania ich 
w prowadzonej działalności gospodarczej, nie są środkami 
trwałymi z uwagi na przewidywany okres używania (poni-
żej roku od daty nabycia). W tym przypadku nie mają za-
stosowania przepisy dotyczące amortyzacji środków trwa-
łych, a tym samym nie istnieje obowiązek wprowadzania 
tych składników majątku do ewidencji środków trwałych. 
Zatem do kosztów związanych z zakupem, ubezpieczeniem 
i eksploatacją samochodów osobowych będących samocho-
dami testowymi, przeznaczonymi w dalszej kolejności do 
sprzedaży jako towar handlowy, ponoszonych w celu osiąg-
nięcia przychodów nie mają zastosowania przepisy art. 23 
ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Reasumując, nie ma przeszkód prawnych, aby do 
kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności 
gospodarczej zaliczać poniesione wydatki związane z eks-
ploatacją samochodów testowych stanowiących towary 
handlowe (np. na paliwo, częś ci zamienne, przeglądy, bie-
żące remonty, akcesoria samochodowe, dodatkowe doposa-
żenie samochodów, wycieraczki, dywaniki, radio itp. oraz 
wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NNW), bez obowiązku 
prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, pod warunkiem 
jednak, że posiadają one cechy, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Przy czym, wydatki związane z ubezpieczeniem samocho-
dów testowych zaliczane są do kosztów uzyskania przy-
chodów z uwzględnieniem treści cyt. wyżej przepisu art. 23 
ust. 1 pkt 47 ustawy PIT (interpretacja indywidualna Dy-
rektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 grudnia 2011 r., 
sygn. ILPB1/415-1075/11-4/TW).

Definicja ustawowa samochodu osobowego
Ilekroć w ustawie PIT jest mowa o samochodzie oso-

bowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu 
przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie cał-
kowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie prze-
znaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kie-
rowcą, z wyjątkiem:
a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, 

który oddzielony jest od części przeznaczonej do prze-
wozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (wymaga 
dodatkowego badania technicznego):
–  klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu 

drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładun-

ków;
b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierow-

cy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone 
do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddziel-
ne elementy pojazdu (wymaga dodatkowego badania 
technicznego);

c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że 
dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnio-
ne są również warunki zawarte w odrębnych przepi-
sach, określone dla następujących przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparko-spycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
– żuraw samochodowy;

d) pojazdy pogrzebowe i bankowozy.
Niniejszym omówimy przypadek prowadzenia ewiden-

cji przebiegu samochodu osobowego będącego własnością 
prywatną przedsiębiorcy, który nie jest wprowadzony do 
ewidencji środków trwałych.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co naj-
mniej następujące dane:
■	 nazwisko i imię osoby używającej pojazdu,
■	 jej adres zamieszkania,
■	 numer rejestracyjny pojazdu,
■	 pojemność silnika,
■	 kolejny numer wpisu,
■	 datę,
■	 cel wyjazdu,
■	 opis trasy (skąd–dokąd),
■	 liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
■	 stawkę za 1 km przebiegu,
■	 kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie 

przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,
■	 podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowią-
zana jest osoba używająca tego pojazdu. Podatnik po-
winien jednak zawsze potwierdzić na koniec każdego 
miesiąca przebieg pojazdu wynikający z ewidencji. Gdy 
przedsiębiorca na potrzeby firmy używa swojego prywat-
nego samochodu osobowego, to on powinien prowadzić 
ewidencję i potwierdzać ją na koniec miesiąca. Prowa-
dzenie ewidencji przebiegu pojazdu pozwala podatni-
kom zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydat-
ki związane z używaniem tego samochodu (art. 23 ust. 5 
ustawy PIT). Do kosztów podatnik może zaliczyć takie 
wydatki, jak:
■	 zakup paliwa,
■	 opłaty parkingowe,
■	 opłacenie składki obowiązkowej na ubezpieczenie samo-

chodu,
■	 naprawy i części zamienne,
■	 przeglądy, usługi serwisowe.

Podatnik nie może zaliczyć do kosztów w ramach ewi-
dencji przebiegu pojazdu wydatków ulepszających samo-
chód, ponieważ nie są one związane z jego eksploatacją. 
Przykładem są wydatki na montaż instalacji gazowej czy 
nawigacji. 

Wydatki objęte ewidencją przebiegu pojazdu są zalicza-
ne do kosztów w ramach limitu „kilometrówki” (art. 23 
ust. 1 pkt 46 ustawy PIT). Limit ten jest obliczany jako ilo-
czyn faktycznie przejechanych służbowo kilometrów (wpi-
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sanych do ewidencji) oraz stawki normatywnej za jeden ki-
lometr przebiegu. Stawki te w 2014 r. wynoszą:
■	 dla samochodów osobowych o pojemności skokowej do 

900 cm3 – 0,5214 zł,
■	 dla samochodów osobowych o pojemności skokowej po-

wyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.
Do kosztów uzyskania przychodów podatnik zalicza wy-

datki faktycznie poniesione i udokumentowane fakturami, 
ale w granicach wyliczonego limitu „kilometrówki”.

Podstawą zapisu w pkpir jest zestawienie miesięczne wy-
datków, udokumentowanych fakturami (rachunkami). Za-
pisu dokonuje się w kolumnie 13 pkpir (ust. 13 wyjaśnień 
do pkpir). Wydatki ponoszone w związku z używaniem 
auta osobowego przez przedsiębiorcę, rozliczane według 
ewidencji przebiegu pojazdu, wymagają udokumentowa-
nia fakturami zawierającymi numer rejestracyjny pojazdu, 
dla którego jest prowadzona ewidencja.

Interpretacje organów podatkowych:
■	 Wymagany dowód księgowy: W związku z tym, aby 

wydatek z tytułu używania przez podatnika, będące-
go osobą fizyczną, samochodu, który nie został zaliczony 
do środków trwałych, mógł zostać zakwalifikowany jako 
koszt uzyskania przychodu, musi mieścić się w wyznaczo-
nym limicie, co ustala się na podstawie właściwej ewiden-
cji. Ponadto wydatek ten musi mieć związek z zadeklaro-
wanym przychodem, co podatnik może wykazywać przy 
pomocy różnych środków dowodowych. Jednak powyższe 
przesłanki można badać tylko przy jednoczesnym stwier-
dzeniu, że dany koszt jest udokumentowany prawidłowym 
dowodem księgowym. Zatem sama ewidencja przebiegu 
pojazdu – wobec braku dokumentów źródłowych, spełnia-
jących wymogi dokumentu księgowego – nie jest wystar-
czająca. Ustawodawca nie narzuca żadnych technicznych 
rozwiązań co do sposobu dokumentowania kosztów, pod-
kreśla natomiast, że prowadzona ewidencja księgowa ma 
zapewnić określenie dochodu i podstawy opodatkowania 
oraz należnego podatku. W przypadku wydatków, o któ-
rych mowa we wniosku przepisy ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych nie przewidują – oprócz wymo-
gu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – szczególnej 
formy ich dokumentowania. Jednakże w celu udowodnie-
nia faktu poniesienia określonego wydatku winien Pan dys-
ponować oprócz ewidencji przebiegu pojazdu również do-
kumentami potwierdzającymi ich poniesie takimi jak np. 
faktury, rachunki (interpretacja indywidualna Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 grudnia 2010 r., 
sygn. ITPB1/415-899/10/TK).

Brak ewidencji przebiegu pojazdu wyklucza możliwość 
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na 
eksploatację samochodu osobowego używanego w działal-
ności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Wydatki poniesione na używanie samochodu rozlicza 
się w każdym miesiącu, narastająco od początku roku aż 
do jego zakończenia. Przedsiębiorcy nie mogą przenieść 
ewentualnej nadwyżki limitu „kilometrówki” w danym 
roku na następny rok podatkowy. 

■	UWAGA!
Ewidencję przebiegu pojazdu prowadzoną dla celów 
podatku dochodowego należy wyraźnie odróżnić od 
ewidencji przebiegu pojazdów prowadzonej dla celów 
VAT. Ewidencję dla celów VAT prowadzimy w przypad-
ku samochodów osobowych, które wykorzystujemy wy-
łącznie dla celów działalności gospodarczej i chcemy 
odliczyć w całości VAT od wydatków związanych z na-
byciem i eksploatacją tych samochodów.

Przykład

Podatnik używa samochód osobowy, będący środ-
kiem trwałym. Używa go wyłącznie do celów prowa-
dzonej działalności gospodarczej i chce w pełni odli-
czać VAT. W tym celu podatnik powinien zgłosić ten 
samochód do urzędu skarbowego na VAT-26, posia-
dać regulamin określający wyłączne użytkowanie sa-
mochodu dla celów gospodarczych oraz prowadzić 
ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT.

Przykład

Podatnik używa swój prywatny samochód osobowy 
dla celów działalności gospodarczej. Nie stanowi on 
środka trwałego. W takim przypadku podatnik pro-
wadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla celów po-
datku dochodowego. VAT od wydatków związanych 
z eksploatacją samochodu dla celów działalnoś ci go-
spodarczej odlicza w 50%, z wyjątkiem paliwa, przy 
którym do 30 czerwca 2015 r. nie odlicza VAT w ca-
łości. Dla celów VAT podatnik nie prowadzi ewidencji 
przebiegu pojazdu.

MF Wydatki na czynsz za najem 
samochodu nie są ograniczone limitem 

kilometrówki – interpretacja ogólna MF
Wydatki ponoszone przez podatników na czynsz 

za najem samochodu osobowego używanego w pro-
wadzonej przez nich działalności gospodarczej nie są 
ograniczone limitem kilometrówki. Takie stanowisko 
potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogól-
nej, której fragment przytaczamy. Minister Finansów 
zmienił dotychczasowe stanowisko prezentowane w tej 
kwestii przez organy podatkowe.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT, nie uważa 
się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków 
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, (...) z tytułu 
używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych 
samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb 
działalności gospodarczej podatnika – w części przekracza-
jącej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów fak-
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tycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, 
określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właści-
wego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samo-
chodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji 
przebiegu pojazdu.

W analogiczny sposób wydatki z tytułu kosztów używa-
nia, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów 
osobowych niestanowiących składników majątku podatni-
ka, regulują – w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 51 – przepi-
sy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą CIT”.

Dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego 
w przedmiotowym zakresie, organy podatkowe uznają, że 
czynsz najmu samochodu osobowego używanego dla po-
trzeb prowadzonej działalności gospodarczej stanowi kosz-
ty uzyskania przychodów do wysokości limitu określonego 
przepisami art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 
pkt 51 ustawy CIT. W celu ustalenia, które wydatki miesz-
czą się w wyznaczonym limicie, podatnicy obowiązani są 
prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko 
w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla po-
trzeb prowadzonej działalności gospodarczej jest niejed-
nolite. Wśród wyroków sądów administracyjnych, które 
podzielają stanowisko organów podatkowych, wskazać na-
leży wyrok NSA z 8 lutego 2007 r., sygn. akt II FSK 189/06, 
wyrok WSA w Gliwicach z 15 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/
Gl 377/06, wyrok NSA z 25 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 
1890/08.

W ostatnim czasie zaczyna jednak dominować w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych stanowisko, zgodnie 
z którym wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu oso-
bowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalnoś-
ci gospodarczej nie są ograniczone limitem wynikającym 
z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu 
pojazdu i stawki za jeden kilometr określonej w odrębnych 
przepisach. Przedmiotowe wydatki powinny być zaliczane 
do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i odpowiednio 
art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Stanowisko takie prezentowane 
jest w wyroku WSA w Warszawie z 5 lutego 2010 r., sygn. 
akt III SA/Wa 1502/09, wyroku NSA z 16 marca 2012 r., 
sygn. akt II FSK 2030/10, wyroku NSA z 17 października 
2012 r., sygn. akt II FSK 467/11, wyrokach NSA z 20 sierp-
nia 2013 r., sygn. akt II FSK 2446/11 i sygn. akt II FSK 
2447/11.

Mając na uwadze powyższe oraz kierując się wykład-
nią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 51 ustawy CIT, należy uznać, że wydatki z ty-
tułu czynszu najmu samochodu osobowego używanego 
dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczo-
ne limitem określonym w tych przepisach. Przedmiotowe 
wydatki nie mieszczą się bowiem w kategorii wydatków, 
o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 
ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. Koszty związane z używaniem 
samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym sa-

mochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują 
kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania 
takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu 
używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb 
działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodza-
ju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eks-
ploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samo-
chodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności 
gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu 
prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem 
są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu.

Za przyjęciem takiej interpretacji przemawia także 
treść art. 23 ust. 7 ustawy PIT i art. 16 ust. 5 ustawy CIT 
w zakresie, w jakim wskazuje, że ewidencja przebie-
gu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące 
dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby uży-
wającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojem-
ność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, 
opis trasy (skąd–dokąd), liczbę faktycznie przejecha-
nych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wy-
nikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejecha-
nych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis 
podatnika (pracodawcy) i jego dane. Z przepisów tych 
wynika, że wydatki związane z używaniem samochodu 
osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 usta-
wy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT, odnoszą się 
wyłącznie do wydatków dotyczących eksploatacji samo-
chodów osobowych związanych z ilością przejechanych 
kilometrów i pojemnością silnika. To w odniesieniu do 
tych danych następuje określenie „stawki za jeden kilo-
metr przebiegu”. Skoro suma wydatków limitowanych 
nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia 
liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz 
stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odręb-
nych przepisach, to tego rodzaju statystyczna kalkulacja 
nie może być w jakikolwiek sposób utożsamiana z opła-
tami, które jej nie podlegają.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki z tytułu czynszu 
najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb 
działalności gospodarczej należy kwalifikować do kosztów 
uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Interpretacja 
ogólna Ministra Finansów z 8 listopada 2013 r., sygn. 
DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005.

Od redakcji

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej potwier
dził, że czynsz za najem samochodu osobowego wykorzysty
wanego w prowadzonej działalności gospodarczej nie powi
nien być rozliczany w ramach limitu kilometrówki. Tym samym 
Minister Finansów zmienił dotychczasowe – niekorzystne dla 
podatników – stanowisko w tej kwestii prezentowane przez 
organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidu
alnych. Jeszcze w październiku 2013 r. organy podatkowe 
odmawiały podatnikom prawa do rozliczania czynszu za na
jem samochodów wykorzystywanych w prowadzonej działal
ności gospodarczej poza limitem kilometrówki. Przykładowo: 
w interpretacji indywidualnej z 2 października 2013 r., sygn. 
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IPPB3/423498/132/EŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza
wie stwierdził, że:
Wobec tego nie ma podstaw, aby opłaty za korzystanie z sa
mochodów osobowych niestanowiących własności podatni
ka – czynsz najmu – nie były objęte limitem przewidzianym 
w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych.
Należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe odmawiały 
podatnikom prawa do rozliczania czynszu najmu poza li
mitem kilometrówki, mimo odmiennego stanowiska sądów 
administracyjnych w tej sprawie. Zdaniem sądów limit kilo
metrówki, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, dotyczy tylko i wyłącznie 
kosztów związanych z faktycznym używaniem samocho
du. Należy do nich zaliczyć m.in. wydatki na zakup paliwa. 
Zdaniem sądów czynsz za najem samochodów nie mieści 
się w pojęciu kosztów ich używania. Opłaty czynszowe 
nie stanowią bowiem kosztów o charakterze eksploata
cyjnym. Są to wydatki ponoszone na uzyskanie samego 
tytułu prawnego umożliwiającego używanie samocho
du (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne
go w Gdańsku z 17 września 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 
779/13). Kwestia rozliczania w kosztach czynszu za najem 
samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzo
nej działalności gospodarczej była również przedmiotem 
rozważań samego Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Przykładowo w wyroku z 17 października 2012 r., sygn. akt 
II FSK 467/11, NSA stwierdził, że: Ograniczenie wynika
jące z cytowanego przepisu (art. 16 ust. 1 pkt 51 updop 
– przyp. redakcji) obowiązuje, ale dotyczy tylko wydatków 
ponoszonych z tytułu używania samochodu, a więc wy
datków o charakterze eksploatacyjnym. Ograniczenie to 
nie odnosi się natomiast do wydatków innego typu, po
niesionych na uzyskanie możliwości używania samochodu 
w postaci nabycia określonego tytułu, uprawniającego do 
jego używania; takim wydatkiem może być, między innymi, 
czynsz najmu samochodu.

oprac. Katarzyna Wojciechowska
prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych,  

redaktor „Monitora księgowego”

Leasing
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, 

w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć 
rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych 
w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używa-
nia albo używania i pobierania pożytków przez czas ozna-
czony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansują-
cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, 
równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu na-
bycia rzeczy przez finansującego. Leasing nie jest jednak 
instytucją jednolitą. Skutki podatkowe leasingu są uza-
leżnione od tego, z jakim rodzajem leasingu mamy do 
czynienia.

Leasing operacyjny i finansowy  
w prawie podatkowym i bilansowym

O tym, czy mamy do czynienia z leasingiem operacyj-
nym czy z leasingiem finansowym, decyduje nie nazwa, 
lecz treść umowy. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponie-
waż od tego zależy, kto zalicza przedmiot umowy do środ-
ków trwałych: leasingodawca czy leasingobiorca. Zapisy 
umowy decydują też o tym, jakie koszty można zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów. Niespełnienie któregokol-
wiek z warunków przepisów podatkowych może skutko-
wać wyłączeniem poniesionych przez podatnika kosztów 
z kosztów uzyskania przychodów.

Definicja umowy leasingu – zarówno operacyjnego, jak 
i finansowego – znajduje się w art. 17a pkt 1 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych (art. 23a pkt 1 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie 
z jego treścią, umową leasingu jest umowa zdefiniowana 
w Kodeksie cywilnym, ale również każda inna umowa, na 
mocy której finansujący (zwany potocznie leasingodawcą) 
oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobiera-
nia pożytków na warunkach określonych w ustawie o po-
datku dochodowym korzystającemu (zwanemu potocznie 
leasingobiorcą):
■	 podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości nie-

materialne i prawne,
■	 grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Z przepisów wynika, że nie mogą być przedmiotem lea-
singu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, któ-
re nie podlegają amortyzacji, z wyjątkiem wymienionych 
w przepisie, tj. gruntów i wieczystego użytkowania grun-
tów. Oznacza to, że ze względu na brak możliwości doko-
nywania odpisów amortyzacyjnych przedmiotem leasingu 
nie mogą być m.in. dzieła sztuki i eksponaty muzealne, bu-
dynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdziel-
czych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności 
społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie 
mieszkaniowe.

Warunki uznania umowy  
za umowę leasingu operacyjnego

Z punktu widzenia ustaw o podatku dochodowym umo-
wą leasingu operacyjnego jest umowa, która spełnia nastę-
pujące warunki:
■	 warunek czasu – umowa leasingu, gdy korzystającym 

jest przedsiębiorca, została zawarta na czas oznaczony, 
który stanowi co najmniej 40% normatywnego okre-
su amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są 
podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome 
lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawar-
ta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są 
podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości. 
W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działal-
ności gospodarczej wystarczające jest, aby umowa była 
zawarta na czas oznaczony;

■	 warunek sumy opłat – suma opłat ustalonych w umo-
wie leasingu zawieranej z przedsiębiorcą czy z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, po-
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mniejszona o należny VAT, musi odpowiadać co naj-
mniej wartości początkowej środków trwałych lub war-
tości niematerialnych i prawnych. Warunek ten dotyczy 
przedmiotów oddanych w leasing po raz pierwszy. Zda-
rzają się jednak takie przypadki, gdy uprzednio leasin-

gowany przedmiot oddawany jest w leasing po raz kolej-
ny. Wówczas suma opłat musi odpowiadać co najmniej 
wartości rynkowej środka trwałego lub wartości niema-
terialnej i prawnej z dnia zawarcia następnej umowy lea-
singu.

Przykład

Spółka z o.o. „X” zawarła umowę leasingu na okres 48 miesięcy, której przedmiotem jest maszyna do obróbki me-
chanicznej węgla. Wartość maszyny określona w umowie wynosi 200 000 zł netto. Umowa przewiduje następujące 
płatności:
■ opłata wstępna: 25 000 zł netto,
■ czynsze leasingowe: 48 rat po 4000 zł netto.
Ponadto leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za 10% wartości ofertowej, tj. 20 000 zł netto. 
Maszyna, co jednoznacznie wynika z umowy, nie była wcześniej przedmiotem leasingu.

Sprawdzenie charakteru umowy:
Warunek czasu
Aby ustalić, czy okres umowy jest wystarczający w świetle przytoczonego przepisu, spółka powinna w pierwszym 
kroku ustalić tzw. normatywny okres amortyzacji. Normatywnym okresem amortyzacji w odniesieniu do środków 
trwałych jest okres wynikający z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyza-
cyjnych (zał. nr 1 do ustaw podatkowych). W przypadku wartości niematerialnych i prawnych jest to okres ustalony 
w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Spółka na podstawie ww. załącznika nr 1 ustaliła, że maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla 
(KŚT 513) amortyzuje się stawką 10% w skali roku. Oznacza to, że normatywny okres amortyzacji dla maszyny do 
obróbki mechanicznej węgla wynosi 10 lat.

Normatywny okres amortyzacji  =
100%

stawka amortyzacyjna z załącznika nr 1 do ustawy

 

Normatywny okres amortyzacji = 
100% 

= 10
10%

Uwzględniając powyższe, umowa powinna być zawarta minimum na okres 4 lat, tj. 48 miesięcy (10 lat × 40%), 
co w analizowanym przypadku zostało spełnione.

Warunek sumy opłat
Kolejnym warunkiem wymagającym weryfikacji jest suma opłat. W analizowanym przypadku suma ustalonych 
opłat pomniejszona o należny VAT musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej maszyny do obróbki mecha-
nicznej węgla. Dlatego zawsze należy odnosić się do kwoty netto środka trwałego, niezależnie od tego, czy przysłu-
guje nam odliczenie podatku naliczonego.
Prawidłowe określenie sumy opłat ma bardzo istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych zawartej 
umowy. Z ustawy podatkowej wynika bowiem, że suma opłat niższa od wartości początkowej przedmiotu lea-
singu lub wartości rynkowej przy kolejnej umowie leasingu tego samego przedmiotu skutkuje wyłączeniem 
takiej umowy z pojęcia umowy leasingu. Wówczas umowa taka traktowana jest jak umowa najmu lub umowa 
dzierżawy.
Do sumy opłat zalicza się:
■ opłatę manipulacyjną,
■ opłatę wstępną,
■ czynsz zerowy,
■ czynsz inicjalny,
■ bieżące opłaty leasingowe,
■  cenę wykupu, tj. cenę, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego 

okresu tej umowy.
Do sumy opłat nie zalicza się natomiast:
■ płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,
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■  podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków 
trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeże-
li w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od 
opłat za używanie,

■ kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.

Składnik Ilość Kwota Wartość

Opłata wstępna 1 25 000 zł 25 000 zł

Czynsze leasingowe 48 4 000 zł 192 000 zł

Cena wykupu 1 20 000 zł 20 000 zł

Suma opłat 237 000 zł

W przedstawionej umowie suma opłat powinna wynosić co najmniej 200 000 zł. Uwzględniając zaprezentowane 
wyliczenia, należy stwierdzić, że umowa spełnia warunek sumy opłat (237 000 zł > 200 000 zł).

W analizowanym przypadku został zatem spełniony za-
równo warunek czasu, jak i warunek sumy opłat, w związ-
ku z czym zawarta umowa stanowi podatkową umowę lea-
singu operacyjnego.

Skutki błędnej kwalifikacji umowy leasingu
W myśl obowiązujących przepisów do opodatkowania 

umowy niespełniającej warunków umowy leasingu ope-
racyjnego lub finansowego stosuje się przepisy przewi-
dziane dla umów najmu i dzierżawy. Na pierwszy rzut 
oka skutki błędnej kwalifikacji wydają się niegroźne, po-
nieważ zarówno czynsze leasingowe, jak i opłaty związa-
ne z użytkowaniem składnika majątkowego na podstawie 
umowy najmu mogą stanowić koszty uzyskania przycho-
dów. Problem może jednak pojawić się w przypadku sa-
mochodów osobowych. O ile koszty ponoszone w celu 
eksploatacji – tj. opłata leasingowa lub opłata za najem 
– będą kosztem uzyskania przychodu, niezależnie od 
tego, czy mamy do czynienia z umową leasingu czy umo-
wą najmu, o tyle zaliczenie do kosztów uzyskania przy-
chodów kosztów eksploatacji, a więc paliwa, kosztów 
napraw i konserwacji, przedstawia się odmiennie, w za-
leżności od tego, czy mamy do czynienia z umową leasin-
gu czy z umową najmu.

Jak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzy-
skania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, 
dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów oso-
bowych niestanowiących składników majątku podatnika 
– w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnoże-
nia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla 
celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, 
określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właś-
ciwego ministra. W takim przypadku podatnik jest obowią-
zany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Oznacza to, 
że warunkiem zaliczenia wydatków na paliwo zużyte do 
samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umo-
wy najmu będzie prowadzenie tzw. kilometrówki.

Przepis ograniczający możliwość zaliczenia do kosztów 
uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w po-
dobnym brzmieniu znajduje się w ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, z tym że w przypadku 
osób fizycznych ograniczenie dotyczy samochodów osobo-
wych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych 
(art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych).

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych) nie dotyczy sa-
mochodów osobowych używanych na podstawie umowy 
leasingu, co oznacza, że w przypadku umów leasingu sa-
mochodów osobowych podatnik nie ma obowiązku prowa-
dzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Warto dodać, że problem w zakresie rozpoznania kosz-
tów uzyskania przychodów nie wystąpi w odniesieniu do 
opłat za najem. Wątpliwości te zostały ostatecznie rozwia-
ne w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 8 listopada 
2013 r. (sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005), w któ-
rej stwierdzono: (...) uznać należy, że wydatki z tytułu czyn-
szu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb 
działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem określo-
nym w tych przepisach. Przedmiotowe wydatki nie mieszczą 
się bowiem w kategorii wydatków, o których mowa w art. 23 
ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. 
Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to 
koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania 
go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem 
możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do 
kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowe-
go dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszel-
kiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charak-
terze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu 
samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalnoś-
ci gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu 
prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są 
kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu.
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Przykład

Spółka „Y” zawarła umowę leasingu na okres 23 miesięcy, której przedmiotem jest samochód osobowy. Wartość sa-
mochodu określona w umowie wynosi 60 000 zł netto. Umowa przewiduje następujące płatności:
■ opłata wstępna: 12 000 zł netto,
■ czynsze leasingowe: 23 raty po 2350 zł netto.
Ponadto leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za 1% wartości ofertowej, tj. 600 zł netto. Samo-
chód, co jednoznacznie wynika z umowy, nie był wcześniej przedmiotem leasingu.

Sprawdzenie charakteru umowy:
Warunek czasu
Spółka na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustaliła, że samochody 
osobowe (KŚT 741) amortyzuje się stawką 20% w skali roku.
Oznacza to, że normatywny okres amortyzacji dla samochodu osobowego wynosi 5 lat.

Normatywny okres amortyzacji  =
100%

stawka amortyzacyjna z załącznika nr 1 do ustawy

 

Normatywny okres amortyzacji = 
100% 

= 5
20%

Uwzględniając powyższe, umowa powinna być zawarta minimum na okres 2 lat, tj. 24 miesięcy (5 lat × 40%), 
co w analizowanym przypadku nie zostało spełnione.

Warunek sumy opłat
Kolejnym warunkiem wymagającym weryfikacji jest suma opłat. W analizowanym przypadku suma ustalonych 
opłat pomniejszona o należny VAT musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego.

Składnik Ilość Kwota Wartość

Opłata wstępna 1 12 000 zł 12 000 zł

Czynsze leasingowe 23 2 350 zł 54 050 zł

Cena wykupu 1 600 zł 600 zł

Suma opłat 66 650 zł

W przedstawionej umowie suma opłat powinna wynosić co najmniej 60 000 zł. Uwzględniając zaprezentowane wy-
liczenia, należy stwierdzić, że umowa spełnia warunek sumy opłat (66 650 zł > 60 000 zł).

Biorąc jednak pod uwagę, że w analizowanym przypad-
ku warunek czasu nie został spełniony, zawarta umowa 
nie stanowi podatkowej umowy leasingu operacyjnego. Do 
oceny skutków fiskalnych spółka powinna przyjąć przepi-
sy przewidziane dla umów najmu i dzierżawy. Oznacza to, 
że zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków 
eksploatacyjnych, takich jak paliwo, naprawy i konserwa-
cje, będzie możliwe pod warunkiem prowadzenia ewiden-
cji przebiegu pojazdu.

■	UWAGA!
W przypadku samochodów osobowych normatywny 
okres amortyzacji wynosi 5 lat. Oznacza to, że minimal-
ny czas trwania umowy leasingu operacyjnego samo-
chodu musi wynosić 2 lata.

Koszty podatkowe  
w przypadku leasingu operacyjnego

Podatnik użytkujący przedmiot leasingu ma prawo do 
wykazania kosztów związanych z realizacją tej umowy, 
o ile nie znajdują się one w katalogu kosztów niestanowią-
cych kosztów uzyskania przychodów. W leasingu operacyj-
nym za koszty korzystającego uważa się:
■	 opłatę manipulacyjną,
■	 opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy,
■	 opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego, pono-

szone przez niego w podstawowym okresie umowy,
■	 koszty związane z używaniem przedmiotu leasingu, 

np.: paliwo, naprawy, oleje, konserwacja czy diagnos-
tyka,
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■	 inne poniesione w celu uzyskania przychodów, związa-
ne z umową leasingu.
Podatnik nie zaliczy natomiast do kosztów podatkowych:

■	 odpisów amortyzacyjnych, ponieważ środek trwały fi-
guruje w ewidencji finansującego (leasingodawcy), któ-
ry nalicza odpisy amortyzacyjne,

■	 kaucji, ponieważ jest ona świadczeniem zwrotnym.

Wstępna opłata leasingowa
Opłaty wstępne, czynsze inicjalne – to opłaty, które na 

przestrzeni lat stały się tematem licznych dyskusji. Nieko-
rzystne indywidualne interpretacje skłaniały podatników 
do odwoływania się do wojewódzkich sądów administra-
cyjnych, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego. Po 
wielu latach linia interpretacyjna w zakresie opłat wstęp-
nych (inicjalnych) przybrała jednolity kierunek.

W świetle obowiązujących regulacji, orzecznictwa oraz 
najnowszych interpretacji organów podatkowych wstępna 
opłata leasingowa stanowi koszt podatkowy jednorazowo 
w momencie poniesienia. Opłata tego rodzaju nie wyma-
ga rozliczania w czasie proporcjonalnie do okresu umowy 
leasingowej. Opłata wstępna ma charakter opłaty samo-
istnej, bezzwrotnej, której nie można przypisać konkret-
nym ratom, a jej poniesienie jest niezbędne do rozpoczę-
cia umowy. W związku z tym nie należy jej rozliczać przez 
czas trwania umowy.

Potwierdzeniem tego jest m.in. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 26 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 
1764/11, orzeczenie prawomocne), w którym skład sę-
dziowski stwierdził: (...) wstępna opłata leasingowa 
(czynsz inicjalny) powinna zostać zaliczona do kosztów jed-
norazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Dotyczy 
ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz 
w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszcze-
nia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmio-
tu leasingu (por. wyrok NSA z 19 stycznia 2011 r. – II FSK 
1546/09).

Ponadto należy zauważyć, że istotą wstępnej opłaty lea-
singowej, zwanej też czynszem inicjalnym, jest jej poniesie-
nie w celu realizacji umowy i wydania środka trwałego.

Podsumowując, można wskazać kilka argumentów prze-
mawiających za zaliczeniem jednorazowo do kosztów uzy-
skania przychodów wstępnej opłaty leasingowej:
■	 poniesienie opłaty warunkuje prawo do skorzystania 

z leasingu,
■	 wysokość opłaty nie jest zależna od długości umowy lea-

singu, tj. nie ulega zmianie, nawet gdy zmieni się czas 
trwania umowy,

■	 nie podlega zwrotowi w przypadku przerwania umowy 
leasingu,

■	 jest to opłata niezależna, której trudno przypisać kon-
kretny czas.
Niestety, to nie koniec wątpliwości związanych z opłatą 

wstępną. Problem dotyczący opłaty wstępnej został roz-
wiązany jedynie częściowo. Nie należy bowiem zapomi-
nać, że nadal mamy do czynienia z kosztem pośrednim. 
Pojawia się pytanie: kiedy koszt pośredni staje się kosztem 
podatkowym? W myśl art. 15 ust. 4e ustawy o podatku do-

chodowym od osób prawnych za dzień poniesienia kosz-
tu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto 
koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na pod-
stawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na któ-
ry ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku 
braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy doty-
czyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozli-
czeń międzyokresowych kosztów.

Wątpliwość dotyczy tego, który dzień uznać za dzień po-
niesienia:
■	 dzień zaksięgowania kosztu jako kosztu czy
■	 dzień zaksięgowania kosztu na dowolnym koncie księ-

gowym.
Zdaniem fiskusa oraz niektórych wojewódzkich sądów 

administracyjnych dniem poniesienia kosztu jest dzień, na 
który koszt zaksięgowano jako koszt, a więc dzień, w któ-
rym koszt obciążył wynik finansowy. Przyjmując taką wy-
kładnię, należy uznać, że sposób zaksięgowania decydo-
wać będzie o skutkach fiskalnych. Jeżeli bowiem podatnik 
zdecyduje się dla potrzeb sprawozdawczych na rozliczanie 
opłaty wstępnej w czasie – realizując tym samym zasadę 
współmierności przychodów i kosztów – to powinien roz-
poznać koszt tylko w części rozliczonej.

Jeżeli jednak podatnik zdecyduje się na jednorazo-
we obciążenie wyniku finansowego opłatą wstępną, tj. 
z pominięciem rozliczeń międzyokresowych, to będzie 
miał również prawo do wykazania jednorazowo kosz-
tu w rachunku podatkowym. Taki pogląd reprezentu-
je m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który w in-
terpretacji indywidualnej z 18 kwietnia 2013 r. (sygn. 
IPTPB3/423-35/13-4/PM) stwierdził: (...) pod pojęciem 
„dzień poniesienia kosztu” rozumieć należy dzień, na który 
Spółka uwzględniła koszt w prowadzonych przez nią księ-
gach rachunkowych. Tym samym jest to dzień, który Spółka 
wskazała jako dzień (okres), do którego dany wydatek zo-
stał przypisany.(...)

(...) Przyjęta zatem przez Spółkę polityka rachunkowości, 
zgodnie z którą Wnioskodawca przedmiotowe wydatki rozli-
czać będzie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów, w którym nastąpi generowanie przychodów, decydować 
będzie o sposobie ujęcia tych wydatków z punktu widzenia 
podatkowego.

Końcowo, stwierdzić należy więc, że z treści przywoła-
nych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych wynika podstawowa reguła: moment uznania 
wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie praw-
nym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bi-
lansowym. Innymi słowy, przepisy ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych nie stoją na przeszkodzie 
w rozliczeniu w czasie wymienionych przez Wniosko-
dawcę kosztów. Skoro podatnik zdecydował się rozliczać 
przedmiotowe wydatki zgodnie z  zasadami wynikający-
mi z przepisu art. 39 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości, 
a więc dokonywać systematycznie odpisów w ciężar kosz-
tów proporcjonalnie do ustalonego okresu podatkowego, 
z którym związane są wydatki reklamowe, to powinien je 
w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przy-
chodów dla celów podatkowych.
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Również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z 27  września 2012 r. (sygn. akt II FSK 253/11) stwierdził, 
że: (...) ujęcie (zaksięgowanie) wydatku w księgach rachun-
kowych określa datę powstania kosztu podatkowego. Prze-
pisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się 
w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają 
o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem re-
zerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odmienny pogląd odnajdujemy w wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2012 r. (sygn. akt II 
FSK 861/11). Skład sędziowski orzekający w tej sprawie 
stwierdził, że: (...) za dzień poniesienia kosztu należy uznać 
dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podsta-
wie faktury, który to dzień jest dniem poniesienia kosztu. 
Normodawca w tym przypadku przyjął metodę memoriało-
wą (a nie kasową). Oznacza to, że brak jest podstaw do uzna-
nia za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów dnia, 
w którym obciążono tym wydatkiem wynik finansowy Spółki 
na podstawie zawartej wcześniej umowy.

Od 1 stycznia 2014 r. wątpliwości miały zniknąć. W pro-
jekcie do ustawy o podatku dochodowym miał pojawić 
się bowiem znowelizowany art. 15 ust. 4e, w myśl które-
go dniem poniesienia kosztu miał być dzień, na który koszt 
ten ujęto jako koszt w księgach rachunkowych (zaksięgo-
wano). W uzasadnieniu do projektu stwierdzano wówczas, 
że zmiana przepisów ma na celu jedynie doprecyzowanie 
już obowiązujących przepisów.

Przepis jednak w życie nie wszedł, a wątpliwości pozo-
stały.

Inwestycja w leasingowanym środku trwałym 
– ujęcie nakładów oraz późniejszy wykup

W leasingu operacyjnym środek trwały nie figuruje 
w księgach korzystającego, jednak w ramach umowy lea-
singu mogą powstać inne składniki, które będą wymaga-
ły ujęcia w ewidencji środków trwałych. Dotyczy to nakła-
dów o charakterze ulepszeniowym zwiększających wartość 
użytkową leasingowanego środka trwałego. Nakłady tego 
rodzaju, na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, 
traktowane są jako inwestycje w obcych środkach trwałych 
podlegające amortyzacji. Stanie się to jednak wtedy, gdy 
wartość tych nakładów w ciągu roku podatkowego prze-
kroczy kwotę 3500 zł.

Przykładem takich nakładów mogą być:
■	 instalacja gazowa mająca na celu obniżenie kosztów 

eksploatacji pojazdu,
■	 radio, czujniki parkowania zwiększające komfort użyt-

kowania,
■	 autoalarm zwiększający bezpieczeństwo użytkowania,
■	 łyżka do koparki.

W takim przypadku okres amortyzacji dla środków trwa-
łych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji nie może być 
krótszy niż:
■	 24 miesiące – gdy ich wartość początkowa nie przekra-

cza 25 000 zł,
■	 36 miesięcy – gdy ich wartość początkowa jest wyższa 

od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł,
■	 60 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Dla środków transportu, w tym samochodów osobo-
wych, okres amortyzacji nie może być natomiast krótszy 
niż 30 miesięcy.

■	UWAGA!
Do inwestycji w leasingowanych środkach trwałych 
lea singobiorca stosuje indywidualne stawki amorty-
zacyjne.

Przykład

Spółka „Z” zawarła umowę leasingu operacyjnego na 
okres 24 miesięcy, której przedmiotem jest samochód 
osobowy. Spółka za zgodą leasingodawcy poczyniła 
nakłady na leasingowany środek trwały polegające 
na montażu instalacji gazowej oraz czujników parko-
wania. Suma nakładów wyniosła 5500 zł. Uwzględ-
niając charakter nakładów oraz ich wartość, spółka 
jest zobligowana do wykazania inwestycji w obcym 
obiekcie. Maksymalna stawka amortyzacyjna wynosi 
w tym przypadku 40% (100%/2,5 roku).

O ile samo zidentyfikowanie inwestycji w leasingowa-
nym środku trwałym nie powinno budzić większych wąt-
pliwości, o tyle mogą się one pojawić w związku z wyku-
pem przedmiotu leasingu, w którym uprzednio poczyniono 
inwestycję.

W praktyce można zastosować jedno z dwóch rozwią-
zań:
■	 zwiększyć cenę nabycia o niezamortyzowaną wartość 

inwestycji w obcym środku trwałym,
■	 kontynuować amortyzację inwestycji w obcym środku 

trwałym i odrębnie amortyzować nabyty (wykupiony 
z leasingu) środek trwały.
Niestety, ustawa o podatku dochodowym nie przewiduje 

w tym zakresie rozwiązań. W takim przypadku warto przy-
jąć jedno z zaprezentowanych rozwiązań i konsekwentnie 
je stosować.

W kwestii tej wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby 
Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidu-
alnej z 26 lutego 2008 r. (sygn. ILPB3/423-282/07-2/ 
/ŁM) stwierdził: Skoro w nabytej nieruchomości Spółka 
uprzednio poniosła wydatki, które nie zostały ujęte w cenie 
nabycia, a zarazem nie zostały w całości zakwalifikowane 
w kosztach uzyskania jako inwestycja w obcych środkach 
trwałych, to wartość nakładów pomniejszona o dokona-
ne uprzednio odpisy amortyzacyjne zwiększa cenę nabycia 
ww. nieruchomości.

Jednocześnie dodaje się, iż w przypadku nabycia przez po-
datnika środka trwałego, w którym dokonał on inwestycji 
w obcym środku trwałym, istnieje możliwość kontynuacji 
amortyzacji według zasad przyjętych na początku amortyza-
cji inwestycji w obcym środku trwałym pomimo, iż po naby-
ciu środka trwałego, nie będzie to już obcy środek trwały, lecz 
własny.
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(...) Spółka nie musi odstąpić od dalszej amortyzacji inwe-
stycji w obcym budynku, ze względu na wykupienie uprzed-
nio leasingowej hali. Dopuszczalne jest zarówno zaliczenie 
niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwa-
łym do wartości początkowej nabytego środka trwałego, jak 
i kontynuowanie amortyzacji inwestycji w obcym środku 
trwałym według metody i zasad stosowanych przed nabyciem 
środka trwałego.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 21 lutego 
2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1687/10/MS).

Na zakończenie warto dodać, że pojęcie inwestycji w ob-
cym obiekcie dotyczy wyłącznie środków trwałych. Wyni-
ka to m.in. z art. 16a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (art. 22a ust. 2 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych), w którym ustawodawca wska-
zał, że amortyzacji podlegają również przyjęte do używa-
nia inwestycje w obcych środkach trwałych. Oznacza to, 
że ewentualne nakłady na wartości niematerialne i praw-
ne, np. licencje, użytkowane na podstawie umowy leasin-
gu operacyjnego, stanowią koszty uzyskania przychodów 
w dacie poniesienia.

Podatkowy leasing finansowy
Z punktu widzenia ustaw o podatku dochodowym umo-

wą leasingu finansowego jest umowa, która spełnia łącz-
nie:
1)  warunek czasu – umowa leasingu została zawarta na 

czas oznaczony;
2)  warunek sumy opłat – suma ustalonych w umowie lea-

singu opłat, pomniejszona o należny podatek od towa-
rów i usług, odpowiada co najmniej wartości począt-
kowej środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych. Podobnie jak miało to miejsce przy wa-
runkach klasyfikacyjnych dotyczących umów leasingu 
operacyjnego, warunek ten dotyczy przedmiotów od-
danych w leasing po raz pierwszy. Również w przypad-
ku umów leasingu finansowego zdarzają się sytuacje 
– choć jest to rzadkością – że uprzednio leasingowa-
ny przedmiot oddawany jest w leasing po raz kolejny. 
Wówczas suma opłat musi odpowiadać co najmniej 
wartości rynkowej środka trwałego lub wartości nie-
materialnej i prawnej z dnia zawarcia następnej umowy 
lea singu;

3)  warunek amortyzacji – umowa zawiera postanowie-
nie, że w podstawowym okresie umowy leasingu odpi-
sów amortyzacyjnych dokonuje korzystający niebędący 
osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodar-
czej. Natomiast w przypadku zawarcia umowy, w któ-
rej korzystającym będzie osoba fizyczna nieprowadząca 
działalności gospodarczej, leasingodawca jest zobligo-
wany do zrezygnowania z dokonywania odpisów amor-
tyzacyjnych.

Warto zwrócić uwagę na zbieżne warunki występujące 
zarówno w umowie leasingu operacyjnego, jak i umowie 
leasingu finansowego. W umowie leasingu operacyjne-
go oraz w umowie leasingu finansowego występuje waru-
nek czasu, jednak w umowach leasingu finansowego jest 
to warunek „lżejszy” niż w umowach leasingu operacyjne-
go. Wystarczy, aby umowa była zawarta na czas oznaczo-
ny. Nie ma dodatkowych zastrzeżeń – tak jak w przypadku 
umów leasingu operacyjnego, tj. wymagania minimalne-
go okresu trwania takiej umowy. W przypadku leasingu fi-
nansowego przyjęte do używania składniki majątkowe są 
co do zasady amortyzowane według zasad i stawek prze-
widzianych dla własnych środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych. To, czy umowa będzie trwała 
cztery lata czy dwa miesiące, nie wpłynie na okres amor-
tyzacji ani na kwotę odpisów amortyzacyjnych. Inaczej 
jest w przypadku umowy leasingu operacyjnego. Tu pod-
stawowe koszty, np. bieżące opłaty (czynsze) leasingowe, 
powstają w okresie trwania umowy. Gdyby nie ogranicze-
nie czasowe, odpowiadające 40% normatywnego okresu 
amortyzacji, nie byłoby przeszkód do zawarcia umowy lea-
singu operacyjnego trwającej np. dwa miesiące i rozpozna-
nia kosztów w tym okresie.

Z kolei warunek sumy opłat jest taki sam jak warunek, 
który znajduje się w definicji umowy leasingu operacyj-
nego.

Warunek niewystępujący w definicji umowy leasingu 
operacyjnego to warunek amortyzacji. Umowa leasingu fi-
nansowego musi zawierać wyraźne postanowienie, która 
ze stron będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Je-
żeli korzystający dokonywałby odpisów amortyzacyjnych 
na podstawie umowy niespełniającej tego warunku, to 
koszty wykazane na podstawie tych odpisów wymagałyby 
wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

Spółka z o.o. „A” zawarła umowę leasingu na okres 36 miesięcy, której przedmiotem jest specjalistyczna drukarka 
solwentowa. Wartość maszyny określona w umowie wynosi 120 000 zł netto. Umowa przewiduje następujące płat-
ności:
■ opłata wstępna: 20 000 zł,
■ czynsze leasingowe: 36 rat po 3800 zł.
Z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności do leasingowanego składnika przechodzi na leasingobiorcę. Maszy-
na, co jednoznacznie wynika z umowy, nie była wcześniej przedmiotem leasingu. Strony umowy zawarły w niej za-
pis, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.
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Sprawdzenie charakteru umowy:
1) warunek czasu
Umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, w związku z czym warunek czasu można uznać za spełniony.

2) warunek sumy opłat
Kolejnym warunkiem wymagającym weryfikacji jest suma opłat. W analizowanym przypadku suma ustalonych 
opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej 
drukarki solwentowej. Zawsze należy odnosić się do kwoty netto środka trwałego, niezależnie od tego, czy podatni-
kowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego.
Prawidłowe określenie sumy opłat ma istotne znaczenie dla ustalenia skutków podatkowych zawartej umowy. 
Z ustawy wynika bowiem, że suma opłat niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu lub wartości rynko-
wej przy kolejnej umowie leasingu tego samego przedmiotu skutkuje wyłączeniem takiej umowy z pojęcia umowy 
leasingu. Wówczas umowa taka traktowana jest jak umowa najmu lub umowa dzierżawy.
Do sumy opłat należy zaliczać:
■ opłatę manipulacyjną,
■ opłatę wstępną,
■ czynsz zerowy,
■ czynsz inicjalny,
■ bieżące opłaty leasingowe,
■  cenę wykupu, tj. cenę, po jakiej korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego 

okresu tej umowy.
Do sumy opłat nie zalicza się natomiast:
■ płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,
■  podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków 

trwałych będących przedmiotem umowy leasingu, ani składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli 
w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od 
opłat za używanie,

■ kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu przez korzystającego.

Składnik Ilość Kwota Wartość

Opłata wstępna 1 20 000 zł 20 000 zł

Raty leasingowe 36 3 800 zł 136 800 zł
Suma opłat 156 800 zł

W przedstawionej umowie suma opłat powinna wynosić co najmniej 120 000 zł. Uwzględniając zaprezentowane 
wyliczenia, należy stwierdzić, że umowa spełnia warunek sumy opłat (156 800 zł > 120 000 zł).

3) warunek amortyzacji
Uwzględniając zapis umowy, zgodnie z którym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, należy uznać, że 
warunek amortyzacji został spełniony.

W analizowanym przypadku został spełniony waru-
nek czasu, warunek sumy opłat i warunek amortyzacji, 
w związku z czym zawarta umowa stanowi podatkową 
umowę leasingu finansowego.

Koszty w leasingu finansowym 
Podatnik użytkujący przedmiot na podstawie umowy 

leasingu finansowego ma prawo do wykazania kosztów 
związanych z realizacją tej umowy, o ile nie znajdują się 
one w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyska-
nia przychodów.

W leasingu finansowym kosztami korzystającego są:
■	 odpisy amortyzacyjne dokonywane na zasadach ogól-

nych lub na zasadach szczególnych przewidzianych dla 
leasingu,

■	 część odsetkowa raty kapitałowo-odsetkowej leasingu, 
ponoszona przez korzystającego w okresie trwania umo-
wy leasingu,

■	 nakłady i wydatki na przedmiot leasingu, o ile nie wpły-
wają na zwiększenie wartości początkowej leasingowa-
nych środków trwałych.
Należy przy tym pamiętać, że leasingobiorca powi-

nien zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przycho-
dów dopiero w chwili ich zapłaty. Wynika to z art. 16 
ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych), zgodnie z którym nie 
uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, 
lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobo-
wiązań.
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Informację o wysokości odsetek leasingobiorca może 
uzyskać z danych zawartych w nocie księgowej przesyłanej 
przez leasingodawcę lub z harmonogramu płatności (na-
zywanego również harmonogramem finansowym), który 
stanowi integralną część umowy leasingu finansowego.

■	UWAGA!
W przypadku leasingu finansowego – podobnie jak przy 
kredycie bankowym lub pożyczce – nie są kosztami uzy-
skania przychodów spłaty całej raty. Do kosztów zali-
cza się jedynie część odsetkową raty, natomiast część 
kapitałowa stanowi spłatę zobowiązania wobec leasin-
godawcy.

Metody dokonywania  
odpisów amortyzacyjnych

W przypadku umowy leasingu finansowego odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości nie-
materialnych i prawnych dokonuje korzystający, czyli lea-
singobiorca. Dotyczy to jednak takiej sytuacji, gdy lea-
singobiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą. Upraszczając, można powiedzieć, że odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje korzystający będący „przedsię-
biorcą”.

W przypadku leasingu konsumenckiego, tj. umów, 
w których korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadzą-
ca działalności gospodarczej, amortyzacja w ogóle nie jest 
naliczana. Nie ma tu zatem odpisów amortyzacyjnych po 
stronie zarówno finansującego, jak i korzystającego.

Co do zasady środki trwałe lub wartości niematerialne 
i prawne będące przedmiotem umowy leasingu finansowe-
go podlegają identycznym zasadom amortyzacji jak włas-
ne składniki majątkowe.

Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasin-
gu finansowego mogą być amortyzowane:
■	 metodą liniową na podstawie stawek z załącznika nr 1 

do ustawy (art. 16i ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych lub art. 22i ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych),

■	 metodą degresywną (art. 16k ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych lub art. 22k ust. 1 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

■	 metodą stawek indywidualnych przewidzianych dla 
środków trwałych używanych lub ulepszonych po raz 
pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podat-
nika (art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych lub art. 22j ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych),

■	 odpisem jednorazowym przewidzianym dla składni-
ków majątkowych o wartości nieprzekraczającej 3500 zł 
(art. 16e ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych lub art. 22e ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych). Z odpisu jednorazowego mogą korzy-
stać też, niezależnie od wartości składnika, mali podat-
nicy i podatnicy rozpoczynający działalność w bieżącym 
roku podatkowym (art. 16k ust. 7 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych lub art. 22k ust. 7 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych),

■	 metodą szczególną przewidzianą dla wybranej grupy 
składników i umów leasingu finansowego (art. 16ł ust. 5 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub 
art. 22ł ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych).

Amortyzacja jednorazowa  
a leasing finansowy

Tak jak ma to miejsce w przypadku własnych środków 
trwałych, tak i w przypadku środków trwałych używanych 
na podstawie umowy leasingu finansowego mali podat-
nicy, a także podatnicy rozpoczynający działalność mogą 
dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od 
wartości początkowej środków trwałych. Metoda ta doty-
czy jednak tylko środków trwałych zaliczonych do grupy 
3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, 
w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowa-
dzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych. Podkreślenia wymaga, że jed-
norazowe odpisy amortyzacyjne są limitowane. Zgodnie 
z art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych (art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych) łączna kwota odpisów w roku 
podatkowym nie może przekroczyć równowartości kwoty 
50 000 euro. W 2015 r. – 209 000 zł.

W 2015 r. małym podatnikiem są podatnicy, u których 
wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą należne-
go podatku od towarów i usług za 2014 r. nie przekroczyła 
5 015 000 zł.

Warto zwrócić uwagę, że przy tej metodzie podatnik roz-
poczyna amortyzację od miesiąca, w którym środki trwa-
łe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych.

■	UWAGA!
Samo oddanie środka trwałego do używania nie jest 
czynnikiem wystarczającym do rozpoczęcia amortyza-
cji. Składnik musi figurować w ewidencji środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wów-
czas amortyzacja zostanie naliczona w pierwszym mie-
siącu po miesiącu, w którym ten środek trwały wprowa-
dzono do ewidencji.

Przykład

Spółka z o.o. „B” zawarła umowę leasingu finansowe-
go na okres 24 miesięcy. Jej przedmiotem jest walcar-
ka do blachy ESR 1300 × 6,5 mm. Wartość maszyny 
określona w umowie wynosi 25 600 zł netto. Zgodnie 
z Klasyfikacją Środków Trwałych walcarkę do blach 
należy zaliczyć do rodzaju 422 „Maszyny do gięcia 
i prostowania”. W 2014 r spółka ma status małego po-
datnika, ponieważ jej przychody w ubiegłym roku nie 
przekroczyły kwoty 5 068 000 zł. Uwzględniając gru-
pę, do której zalicza się leasingowany środek trwały, 
oraz fakt, że podatnik ma status małego podatnika, 
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podatnik może zastosować jednorazowy odpis amor-
tyzacyjny w miesiącu, w którym walcarka zostanie 
wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Warto zauważyć, że jest to metoda dobrowolna, co ozna-
cza, że podatnik może z niej skorzystać, ale nie musi. Po-
datnik może bowiem wybrać inną metodę amortyzacji, 
np. metodę liniową, i amortyzować składnik stawką 10%.

Szczególna metoda amortyzacji  
w leasingu finansowym

W świetle obowiązujących przepisów w przypadku „dłu-
gich umów leasingowych” podatnik może zamortyzować 
składnik szybciej niż miałoby to miejsce z zastosowaniem 
standardowych metod, tj. metody liniowej czy metody de-
gresywnej.

Ustawodawca w art. 16ł ust. 5 ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych (art. 22ł ust. 5 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych) przewidział bowiem, 
że w przypadku umów leasingu finansowego dotyczących 
środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 Klasyfikacji, 
które zostały zawarte na okres co najmniej 60 miesięcy, 
leasingobiorca ma prawo ustalić stawkę amortyzacyjną 
w proporcji do okresu wynikającego z umowy. Oczywiście, 
nie dotyczy to środków trwałych o krótszym okresie amor-
tyzacji niż okres trwania umowy. W tym ostatnim przy-
padku należy zatem stosować stawki wynikające z Wykazu 
rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik 
nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

■	UWAGA!
W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania 
umowy leasingu finansowego stawki odpisów amorty-
zacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie do prze-
dłużenia okresu obowiązywania umowy. Stawkę należy 
obniżyć od miesiąca następnego po miesiącu, w którym 
zmieniono umowę. Zasady tej nie stosuje się do środ-
ków trwałych o okresie amortyzacji krótszym niż okres 
obowiązywania umowy.

Przykład

Spółka z o.o. „C” zawarła na okres 60 miesięcy umo-
wę leasingu finansowego, której przedmiotem jest 
suszarnia bębnowa do biomasy drzewnej i rolni-
czej. Wartość maszyny określona w umowie wyno-
si 85 000 zł netto. Zgodnie z Klasyfikacją Środków 
Trwałych suszarnie bębnowe należy zaliczyć do ro-
dzaju 450 „Piece do przerobu surowców”. W 2014 r. 
spółka nie ma statusu małego podatnika, jednak chce 
przyspieszyć zaliczenie wartości początkowej skład-
nika do kosztów uzyskania przychodów. Zdecydo-
wała się więc na zastosowanie amortyzacji metodą  
 

 
wynikającą z art. 16ł ust. 5 updop. W tym celu ustali-
ła stawkę amortyzacyjną w proporcji do okresu obo-
wiązywania umowy, tj. 20% (5 lat). Metoda ta po-
zwali spółce skrócić dwukrotnie okres amortyzacji; 
przy zastosowaniu metody liniowej ze stawką z Wy-
kazu na poziomie 10% okres amortyzacji wynosiłby 
10 lat.
Po upływie roku spółka aneksowała umowę, zmienia-
jąc jej okres obowiązywania na 7 lat:
■  pierwotny okres trwania umowy zawartej 10 grud-

nia 2012 r.: 5 lat,
■  wysokość rocznej stawki amortyzacyjnej: 20%,
■  okres trwania umowy po przedłużeniu w związku 

z aneksem z 31 grudnia 2013 r.: 7 lat,
■  umorzona wartość środka trwałego w okresie od 

stycznia do grudnia 2013 r.: 20% × 85 000 zł = 
= 17 000 zł,

■  nieumorzona część wartości środka trwałego: 
85 000 zł – 17 000 zł = 68 000 zł,

■  pozostały okres funkcjonowania umowy: 6 lat,
■  wysokość rocznego odpisu od nieumorzonej war-

tości środka trwałego w pozostałym okresie umo-
wy: 
11 333,33 zł (68 000 zł : 6 lat = 11 333,33 zł),

■  nowa wysokość rocznej stawki amortyzacyjnej: 
11 333,33 zł : 85 000 zł = 13,33%.

Obliczenia można przeprowadzić również w nastę-
pujący sposób:

Nowa stawka amortyzacyjna  =
NWP × 100%

WP × POU

gdzie:
NWP – nieumorzona część wartości początkowej,
WP – wartość początkowa środka trwałego,
POU – pozostały okres umowy w latach.

Nowa stawka amortyzacyjna wynosi: 
(68 000 × 100%) : (85 000 × 6) = 13,33%.

Tak obliczoną stawkę należy stosować od następnego 
miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono umowę, do 
końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie ich sumy 
z wartością początkową. W omawianym przypadku powin-
no to nastąpić w przewidywanym okresie trwania umowy.

Warto dodać, że w razie przedwczesnego zakończe-
nia umowy, tj. nabycia środków trwałych, przed upływem 
okresu, na jaki została zawarta umowa, odpisów amorty-
zacyjnych należy dokonywać, kontynuując stosowanie za-
sad i stawek ustalonych w trakcie trwania umowy.

Zasady ustalania wartości początkowej
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwa-

łych używanych na podstawie umowy leasingu finansowe-
go należy określić analogicznie jak w przypadku własnych 
środków trwałych. W praktyce punktem wyjścia do ustale-
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nia wartości początkowej jest wartość ofertowa przedmio-
tu umowy leasingu, która co do zasady odpowiada sumie 
rat kapitałowych. Wartość początkową zwiększa się o kosz-
ty zawarcia umowy oraz o inne koszty bezpośrednio zwią-
zane z przystosowaniem przedmiotu leasingu do użytku.

Co do zasady na wartość początkową leasingowanego 
środka trwałego nie wpływają odsetki wynikające z rat ka-
pitałowo-odsetkowych. Jeżeli jednak zostaną one naliczo-
ne przed dniem przyjęcia środka trwałego do używania, 
to należy uwzględnić ich kwotę w wartości początkowej. 
Pozostałe odsetki, tj. ponoszone w trakcie używania przed-
miotu leasingu, są zaliczane do kosztów uzyskania przy-
chodów w dacie zapłaty.

Wartość początkową można ustalić jako sumę:
■	 rat kapitałowych,
■	 kosztów związanych z przystosowaniem środka trwa-

łego i doprowadzeniem umowy do skutku, a w szcze-
gólności kosztów transportu, załadunku i wyładunku, 
ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji, opłat nota-
rialnych, skarbowych i innych,

■	 odsetek, jeśli zostaną naliczone przed dniem przyjęcia 
środka trwałego do używania,

■	 podatku od towarów i usług, jeżeli nie stanowi podatku 
naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniże-
nie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo 
zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku 
od towarów i usług.

■	UWAGA!
Tak jak w przypadku własnych środków trwałych, war-
tość początkową leasingowanego środka trwałego nale-
ży powiększyć o odsetki umowne, które powstały (zosta-
ły naliczone) do dnia przyjęcia składnika do używania.

Przykład

Spółka z o.o. „D” zawarła umowę leasingu finanso-
wego na okres 36 miesięcy, której przedmiotem jest 
linia do wypieku pieczywa. Przedmiot leasingu zo-
stał wydany leasingobiorcy, jednak ze względu na ko-
nieczność przeprowadzenia instalacji i testów przy-
jęcie do używania nastąpiło w kolejnym miesiącu. 
W okresie realizacji inwestycji spółka, zgodnie z har-
monogramem płatności, zaewidencjonowała wyma-
galną ratę leasingową. Część kapitałową raty spółka 
odniosła na spłatę zobowiązania z tytułu lea singu fi-
nansowego, natomiast o kwotę odsetek powiększyła 
wartość początkową środka trwałego.

Taki sposób obliczania wartości początkowej po-
twierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w in-
terpretacji indywidualnej z 3 września 2013 r. (sygn. 
IPTPB3/423-211/13-4/PM): Przepisy nie określają szcze-
gólnego sposobu ustalania wartości początkowej środków 
trwałych będących przedmiotem lea singu finansowego. Spo-

sób ustalenia wartości początkowej przedmiotu leasingu wy-
nika jednak pośrednio z definicji pojęcia „spłaty wartości 
początkowej” określonej w art. 17a ust. 1 pkt 7 ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, dlatego też określając 
podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych, należy 
odwołać się do art. 16g ww. ustawy. Biorąc pod uwagę cha-
rakter umowy leasingu finansowego, najbardziej adekwatną 
postacią wartości początkowej spośród uregulowanych w wy-
mienionym przepisie jest cena nabycia. (...)

(...) Biorąc jednak pod uwagę, że ustawodawca wprowa-
dził szczegółowy sposób rozliczania przez korzystającego 
częś ci odsetkowej raty leasingowej, która stanowi dla korzy-
stającego koszt podatkowy w dacie jego poniesienia, część ta 
nie jest uwzględniana w wartości początkowej środków trwa-
łych będących przedmiotem leasingu. Przyjęcie w tej mierze 
odmiennego stanowiska prowadziłoby bowiem do dwukrot-
nego uwzględnienia tej części opłat leasingowych w kosztach 
podatkowych korzystającego – raz jako koszty pośrednie uzy-
skania przychodów a drugi raz przez odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy powi-
nien on określić w swoich księgach podatkowych wartość po-
czątkową środków trwałych w wysokości sumy kapitałowej 
części opłat leasingowych, która będzie odpowiadać wartości 
początkowej przedmiotów leasingu określonej w księgach po-
datkowych Finansującego. Kwota ta powinna zostać powięk-
szona o ewentualną kwotę wynikającą z opcji wykupu, jeżeli 
zostanie ona określona w umowie leasingu finansowego. Do-
datkowo, jak wynika z ww. przepisu Spółka będzie uprawnio-
na do uwzględnienia w wartości początkowej środka trwałe-
go kosztów związanych z nabyciem przedmiotowych środków 
trwałych a naliczonych do dnia ich przekazania do używa-
nia, np. kosztów aktów notarialnych (...).

Korekta kosztów z tytułu nieuregulowania 
zobowiązania leasingowego

Duże wątpliwości wiążą się z problemem, czy obowiązek 
dokonania korekt kosztów uzyskania przychodów w przy-
padku nabycia lub wytworzenia środków trwałych w części 
nieuregulowanych płatności dotyczy również przedmiotu 
leasingu. W przypadku bowiem leasingu finansowego nie 
dochodzi do nabycia lub wytworzenia we własnym zakre-
sie środków albo nabycia wartości niematerialnych i praw-
nych. Leasingowane środki trwałe znajdują się w odrębnej 
„grupie” – nie są to składniki nabywane czy wytwarzane, 
lecz przyjmowane do używania. Organy podatkowe są jed-
nak zdania, że przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatni-
czym dotyczą również umów leasingowych. Takie podejś-
cie można odnaleźć m.in. w interpretacji indywidualnej 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 września 2013 r. 
(sygn. ILPB4/423-194/13-2/DS).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaznacza jednak, 
że pod względem terminów płatności każda rata leasin-
gowa w części dotyczącej spłaty wartości początkowej jest 
rozliczana odrębnie, ponieważ każdorazowo stanowi od-
rębne zobowiązanie do uregulowania. Jeżeli zatem harmo-
nogram płatności będzie przewidywał miesięczne okresy 
rozliczeniowe z terminem płatności np. na koniec okresu 
rozliczeniowego, to ewentualna korekta odpisów amorty-
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zacyjnych powinna mieć miejsce w terminie 30 dni od daty 
upływu terminu płatności raty leasingowej, w części doty-
czącej spłaty wartości początkowej z tej konkretnej raty.

W przypadku regulowania płatności w terminie umow-
nym obowiązek korygowania kosztów uzyskania przy-

chodów nie powstanie. Korekta taka będzie mieć miejsce 
wówczas, gdy wartość spłaconych rat kapitałowych będzie 
niższa od sumy naliczonych odpisów amortyzacyjnych 
i spółka nie ureguluje tych rat z upływem 30 dni, licząc od 
terminu ich płatności.

Przykład

Spółka z o.o. „E” zawarła umowę leasingu finansowego. Wartość ofertowa przedmiotu leasingu wynosi 100 000 zł. 
Zgodnie z umową spółka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty wstępnej oraz miesięcznych płatności zgodnie z har-
monogramem. Spółka amortyzuje środek trwały stawką 20%.

Pozycja Termin Kapitał 
do spłaty

Kwota  
płatności 

netto
Kapitał

Spłacony  
kapitał  

– narastająco
Odsetki Amortyzacja 

narastająco

1 2 3 4 5 6 7 8

Opłata 
wstępna

2014-01-15 60 000,00 zł 16 000,00 zł 16 000,00 zł 16 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Czynsz 1 2014-01-20 44 000,00 zł 2000,00 zł 1688,42 zł 17 688,42 zł 311,58 zł 0,00 zł

Czynsz 2 2014-02-20 42 311,58 zł 2000,00 zł 1700,38 zł 19 388,80 zł 299,62 zł 1000,00 zł

Czynsz 3 2014-03-20 40 611,20 zł 2000,00 zł 1712,42 zł 21 101,22 zł 287,58 zł 2000,00 zł

Czynsz 4 2014-04-20 38 898,78 zł 2000,00 zł 1724,55 zł 22 825,77 zł 275,45 zł 3000,00 zł

Czynsz 5 2014-05-20 37 174,23 zł 2000,00 zł 1736,76 zł 24 562,53 zł 263,24 zł 4000,00 zł

Czynsz 6 2014-06-20 35 437,47 zł 2000,00 zł 1749,06 zł 26 311,59 zł 250,94 zł 5000,00 zł

Czynsz 7 2014-07-20 33 688,41 zł 2000,00 zł 1761,44 zł 28 073,03 zł 238,56 zł 6000,00 zł

Czynsz 8 2014-08-20 31 926,97 zł 2000,00 zł 1773,92 zł 29 846,95 zł 226,08 zł 7000,00 zł

Czynsz 9 2014-09-20 30 153,05 zł 2000,00 zł 1786,48 zł 31 633,43 zł 213,52 zł 8000,00 zł

Czynsz 10 2014-10-20 28 366,57 zł 2000,00 zł 1799,13 zł 33 432,55 zł 200,87 zł 9000,00 zł

Czynsz 11 2014-11-20 26 567,45 zł 2000,00 zł 1811,87 zł 35 244,42 zł 188,13 zł 10 000,00 zł

Czynsz 12 2014-12-20 24 755,58 zł 2000,00 zł 1824,70 zł 37 069,12 zł 175,30 zł 11 000,00 zł

Czynsz 13 2015-01-20 22 930,88 zł 2000,00 zł 1837,62 zł 38 906,74 zł 162,38 zł 12 000,00 zł

Czynsz 14 2015-02-20 21 093,26 zł 2000,00 zł 1850,63 zł 40 757,37 zł 149,37 zł 13 000,00 zł

Czynsz 15 2015-03-20 19 242,63 zł 2000,00 zł 1863,74 zł 42 621,11 zł 136,26 zł 14 000,00 zł

Czynsz 16 2015-04-20 17 378,89 zł 2000,00 zł 1876,94 zł 44 498,05 zł 123,06 zł 15 000,00 zł

Czynsz 17 2015-05-20 15 501,95 zł 2000,00 zł 1890,23 zł 46 388,27 zł 109,77 zł 16 000,00 zł

Spółka dokonała pierwszej wpłaty w kwocie 16 000 zł. Wyznacza ona pułap, do wysokości którego spółka będzie 
mogła wykazywać koszty uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji. Oznacza to, że w przypadku braku zapłaty 
w terminie czynszu 1, czynszu 2 itd. spółka nie będzie zobligowana do korygowania kosztów uzyskania przycho-
dów. Zapłacona kwota 16 000 zł umożliwia rozpoznawania kosztów z tytułu amortyzacji aż do maja 2015 r.

Zakończenie umowy leasingu  
– nabycie prawa własności

Na zakończenie umowy leasingu ustawa przewiduje kil-
ka wariantów. Jednak najczęściej występującym przypad-
kiem w praktyce jest nabycie prawa własności przez do-
tychczasowego leasingobiorcę.

Przeniesienie prawa własności zazwyczaj związane jest 
z poniesieniem dodatkowej opłaty manipulacyjnej, choć 
oczywiście występują i takie umowy, w których z chwi-
lą zapłaty ostatniej raty dochodzi do przeniesienia prawa 
własnoś ci z leasingodawcy na leasingobiorcę. W tym ostat-
nim przypadku wątpliwości co do wartości początkowej 
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nie występują – pozostaje ona na tym samym poziomie, na 
jakim była.

Wątpliwości w zakresie wartości początkowej pojawiają 
się jednak w przypadku poniesienia dodatkowego wydatku 
– opłaty manipulacyjnej za przeniesienie prawa własnoś ci 
lub opłaty końcowej.

W praktyce ukształtowały się stanowiska, zgodnie z któ-
rymi na skutek przeniesienia prawa własności powinno 
dojść do:
■	 powiększenia wartości początkowej środka trwałego 

niezależnie od wielkości poniesionego wydatku,
■	 powiększenia wartości początkowej, gdy wielkość tego 

wydatku przekracza 3500 zł.
Warto jednak zauważyć, że opłata końcowa, o ile nie zo-

stała ujęta w harmonogramie jako spłata części kapitało-
wej, nie stanowi elementu wartości początkowej środka 
trwałego i nie podlega zaliczeniu w koszty w drodze od-
pisów amortyzacyjnych. Ponadto opłata ponoszona jest 
już po przyjęciu środka trwałego do używania. To właśnie 
te czynniki przemawiają za tym, aby tego rodzaju opłatę 
zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów 
i nie zwiększać o jej kwotę wartości początkowej nabytego 
przedmiotu leasingu.

Jeżeli natomiast chodzi o amortyzację, to naliczanie od-
pisów amortyzacyjnych należy kontynuować, stosując do-
tychczasową metodę amortyzacji. Wykup, który prowadzi 
do zmiany tytułu prawnego, nie stanowi bowiem podstawy 
zaprzestania amortyzacji, a tym bardziej podstawy zmiany 
jej metody.

VAT
O zasadach rozliczania leasingu decyduje rodzaj za-

wartej umowy, dla celów zarówno podatku dochodo-
wego, jak i VAT. W praktyce rozróżnia się dwa rodza-
je umów leasingowych: leasing finansowy, nazywany 
również kapitałowym, oraz leasing operacyjny. Według 
przepisów ustawy o VAT leasing finansowy traktowany 
jest jako dostawa towarów, natomiast leasing operacyj-
ny – jako usługa.

Leasing kapitałowy jako dostawa towarów
Jedną z czynności stanowiących dostawę towarów jest 

umowa leasingu finansowego. Przez dostawę towarów 
(art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) należy rozumieć przenie-
sienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, 
w tym również wydanie towarów na podstawie umowy:
■	 dzierżawy,
■	 najmu,
■	 leasingu lub
■	 innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas 

określony, lub
■	 umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności
– jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych 
zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty 
ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Z dostawą towaru mamy zatem do czynienia, jeżeli umo-
wa leasingu będzie spełniać łącznie następujące warunki:

■	 została zawarta na czas oznaczony;
■	 suma ustalonych w tej umowie opłat, pomniejszona o na-

leżny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i praw-
nych, a w przypadku zawarcia przez finansującego na-
stępnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmio-
tem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości 
rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy lea singu;

■	 zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie 
umowy leasingu:
–  odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, gdy 

nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej,

–  finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amor-
tyzacyjnych, gdy korzystającym jest osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej;

■	 przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń prze-
widzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty 
prawo własności zostanie przeniesione przez finansują-
cego na korzystającego.

■	UWAGA!
Jeżeli umowa leasingu nie zawiera zapisu, z którego 
jednoznacznie wynika, że po zakończeniu umowy pra-
wo własności zostanie przeniesione na rzecz leasingo-
biorcy, to umowy takiej nie można uznać za dostawę 
towarów. Umowa musi zawierać zapis obligujący do 
przeniesienia prawa własności, a nie opcję (możli-
wość).

Moment powstania obowiązku podatkowego 
w leasingu finansowym

Obowiązek podatkowy w leasingu finansowym – tak 
jak ma to miejsce przy innych dostawach – powstaje 
z chwilą dokonania dostawy. Data dokonania dostawy 
może wynikać np. z protokołu przekazania (odbioru) 
przedmiotu leasingu. Dla tego rodzaju umowy nie stosu-
jemy szczególnych zasad w zakresie momentu powstania 
obowiązku podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia, że 
leasingodawca będzie otrzymywał zapłatę za przedmiot 
leasingu wraz z odsetkami, sukcesywnie w okresie trwa-

SŁOWNICZEK
Przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o po

dobnym charakterze (art. 7 ust. 9 ustawy o VAT) należy rozumieć 

umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku do

chodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, 

oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których 

przedmiotami są grunty. Mowa zatem o tzw. umowach leasingu 

finansowego. Umowa leasingu finansowego składa się z dwóch 

elementów – dostawy towarów i świadczenia usługi polegającej 

na finansowaniu. Niemniej jednak dla potrzeb VAT tego rodzaju 

umowa stanowi dostawę towarów.
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nia umowy. Podstawę opodatkowania w leasingu finan-
sowym stanowi wszystko, co jest zapłatą, którą dokonu-
jący dostawy towarów otrzymał lub ma otrzymać z tytułu 
sprzedaży od nabywcy (art. 29a ustawy o VAT). Ozna-
cza to, że faktura dokumentująca transakcję leasingu fi-
nansowego powinna zawierać podatek należny od całej 
wartości świadczenia, tj. od sumy części kapitałowej oraz 
części odsetkowej. Taka konstrukcja prowadzi do tego, że 
w leasingu finansowym będącym dostawą towarów VAT 
jest płatny z góry.

■	UWAGA!
Faktura dokumentująca dostawę towarów, jaką jest 
lea sing finansowy, musi zawierać podatek należny od 
całej wartości świadczenia, tj. od sumy części kapitało-
wej oraz części odsetkowej.

Odliczenie VAT w leasingu finansowym
Od 2014 r., co do zasady, prawo do odliczenia podat-

ku naliczonego powstaje za okres, w którym (z danej 
czynnoś ci) powstał obowiązek podatkowy w podatku na-
leżnym. W przypadku leasingu finansowego oznacza to, 
że prawo do odliczenia powstanie w okresie, w którym 
miała miejsce dostawa przedmiotu leasingu. Należy jed-
nak pamiętać, że warunkiem koniecznym uprawniającym 
do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest 
posiadanie faktury. Jak wynika bowiem z art. 86 ust. 10b 
ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześ-
niej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzy-
mał fakturę.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku 
należnego w terminie podstawowym, może obniżyć kwo-
tę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden 
z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 
ust. 11 ustawy o VAT).

Przykład

20 lutego 2014 r. strony zawarły umowę leasingu fi-
nansowego na okres 24 miesięcy, której przedmio-
tem jest maszyna do produkcji uszek i pierogów. 
Zgodnie z zawartą umową odpisów amortyzacyj-
nych dokonuje korzystający. Umowa przewiduje, że 
w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych 
tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo 
własności zostanie przeniesione przez finansujące-
go na korzystającego. Wartość ofertowa maszyny to 
55 000 zł netto + 23% VAT. Odsetki skalkulowane za 
cały okres obowiązywania umowy wyniosły 7000 zł. 
Z uwzględnieniem charakteru zawartej umowy pod-
stawą opodatkowania jest kwota 62 000 zł. Odpowia-
da ona sumie rat kapitałowo-odsetkowych zawartych 
w harmonogramie spłat. Leasingodawca zastosował 
 

 
do opodatkowania stawkę 23%. Przedmiot leasingu 
został odebrany przez leasingobiorcę 1 marca 2014  r. 
Leasingodawca jest zobowiązany wykazać VAT na-
leżny od ustalonej podstawy opodatkowania w mar-
cu, tj. w dacie dokonania dostawy. Leasingobiorca 
otrzymał fakturę dokumentującą zawartą transakcję 
3 marca 2014 r. i nabył w tym okresie prawo do od-
liczenia VAT.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zasady fakturo-
wania obowiązujące od 2014 r. Według znowelizowanych 
przepisów faktury dokumentujące dostawę towarów wy-
stawia się nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem 
dostawy towaru, jednak nie później niż 15. dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w którym dokonano dosta-
wy towaru. Taki sposób dokumentowania transakcji może 
– w określonych przypadkach – utrudnić leasingobiorcy 
ustalenie właściwego okresu, w którym powstaje prawo do 
odliczenia VAT.

Przykład

25 lutego 2014 r. strony zawarły umowę leasingu fi-
nansowego na okres 36 miesięcy, której przedmio-
tem jest maszyna do produkcji lodów. Zgodnie z za-
wartą umową odpisów amortyzacyjnych dokonuje 
korzystający. Umowa przewiduje, że w następstwie 
normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową 
lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własnoś-
ci zostanie przeniesione na korzystającego. Przed-
miot leasingu został odebrany przez leasingobiorcę 
2 marca 2014 r. Fakturę dokumentującą transak-
cję leasingu finansowego leasingobiorca otrzymał 
28 lutego. Mając na uwadze, że obowiązek podatko-
wy u leasingodawcy powstał z chwilą dostawy towa-
ru, tj. w marcu, leasingobiorca nabył prawo do odli-
czenia w marcu, ponieważ dopiero w marcu zostały 
spełnione dwa warunki uprawniające do odliczenia 
VAT:
■  prawo do odliczenia powstaje za okres, w którym 

(z danej czynności) powstał obowiązek podatkowy 
w podatku należnym,

■  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześ-
niej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik 
otrzymał fakturę.

Podatek od składników użytkowanych na podsta-
wie umowy leasingu finansowego należy wykazać, 
w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z 18 mar-
ca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku 
od towarów i usług, w poz. 40 deklaracji VAT-7(14) 
lub VAT-7K(8), tj. w grupie nabyć towarów i usług za-
liczanych u podatnika do środków trwałych. Zgodnie 
z objaśnieniami do deklaracji VAT pozycja ta obejmu- 
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je podatek od wartości netto nabytych przez podat-
nika towarów i usług, które na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika 
do środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów 
i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeśli są za-
liczane do środków trwałych nabywcy. Podkreślenia 
jednak wymaga, że dotyczy to wyłącznie VAT skalku-
lowanego od części stanowiącej u podatnika środek 
trwały. Nie należy zatem wykazywać w tej pozycji po-
datku od częś ci odsetkowej, bowiem ta – co do zasa-
dy – nie wpływa na wartość początkową środka trwa-
łego.

■	UWAGA!
W deklaracji VAT w grupie nabyć towarów i usług zali-
czanych u podatnika do środków trwałych (poz. 40) na-
leży wykazać wyłącznie VAT od części kapitałowej 
przedmiotu leasingu finansowego, z pominięciem VAT 
od części odsetkowej.

Leasing operacyjny jako usługa
Umowę leasingu inną niż opisana w art. 7 ust. 9 ustawy 

o VAT należy traktować jako świadczenie usług. Ponieważ 
umowy leasingu operacyjnego są tożsame z umowami naj-
mu i dzierżawy, rozliczamy je na zasadach właściwych dla 
tych umów.

Moment powstania obowiązku podatkowego 
w leasingu operacyjnym

Dla świadczeń usług leasingu operacyjnego obowiązu-
je szczególny moment podatkowy w podatku należnym. 
Zgodnie z nowo dodanym w 2014 r. art. 19a ust. 5 pkt 4 
ustawy o VAT obowiązek podatkowy w leasingu operacyj-
nym powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później 
jednak niż z upływem terminu płatności. W praktyce ozna-
cza to, że w razie niewystawienia faktury przez leasingo-
dawcę obowiązek wykazania VAT należnego powstanie 
z upływem terminu płatności, który wynika z zawartej 
umowy. Jeżeli jednak faktura zostanie wystawiona przed 
upływem terminu płatności, to obowiązek podatkowy po-
wstanie w dacie wystawienia faktury.

Odliczenie VAT w leasingu operacyjnym
Podobnie jak ma to miejsce w leasingu finansowym, tak 

i w leasingu operacyjnym, co do zasady, prawo do odlicze-
nia powstaje za okres, w którym powstał obowiązek po-
datkowy w podatku należnym. Również i w tym przypad-
ku warunkiem koniecznym uprawniającym do odliczenia 
VAT jest posiadanie faktury. Nie ma przy tym znaczenia, 
czy usługa w danym okresie faktycznie została wykonana. 
Istotne jest, aby powstał już obowiązek podatkowy w po-
datku należnym i podatnik posiadał fakturę. Od 2014 r. 
ustalenie momentu, w którym podatnik ma prawo do od-
liczenia VAT naliczonego, nie powinno budzić wątpliwości. 
Jeżeli bowiem leasingobiorca posiada fakturę wystawioną 

przez leasingodawcę, to ma pewność, że u leasingodawcy 
już powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym. 
Tym samym leasingobiorca posiadający wystawioną faktu-
rę nabywa prawo do odliczenia VAT.

Przykład

2 marca 2014 r. strony zawarły umowę leasingu ope-
racyjnego na okres 24 miesięcy. Zgodnie z harmo-
nogramem płatności leasingobiorca jest obowiązany 
dokonywać płatności do 10. dnia każdego miesiąca 
funkcjonowania umowy. 5 marca 2014 r. leasingo-
biorca otrzymał fakturę za czynsz nr 1. Czynsz doty-
czył usługi leasingu świadczonej w marcu. 31 mar-
ca 2014 r. leasingobiorca otrzymał fakturę za czynsz 
nr 2. Czynsz dotyczył usługi leasingu świadczonej 
w kwietniu, co wynika z treści faktury. Uwzględnia-
jąc szczególny moment podatkowy przewidziany dla 
usługi leasingu operacyjnego, leasingodawca jest 
obowiązany wykazać VAT należny w marcu zarówno 
od czynszu nr 1, jak i od czynszu nr 2. Leasingobior-
ca posiadający wystawione faktury nabył prawo do 
odliczenia VAT już w marcu. W tym okresie zostały 
bowiem spełnione dwa warunki uprawniające do od-
liczenia VAT:
■  prawo do odliczenia powstaje za okres, w którym 

(z danej czynności) powstał obowiązek podatko-
wy w podatku należnym, tj. w dacie wystawienia 
faktury, nie później jednak niż z upływem terminu 
płatności,

■  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześ-
niej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik 
otrzymał fakturę.

VAT od nabycia usługi leasingu operacyjnego podlega 
wykazaniu w poz. 42 deklaracji VAT-7(14) lub VAT-7K(8), 
tj. w grupie nabyć towarów i usług pozostałych.

■	UWAGA!
W przypadku leasingu operacyjnego posiadanie przez 
leasingobiorcę faktury daje 100% pewności nabycia 
prawa od odliczenia podatku naliczonego. Podatek na-
liczony należy wykazać w deklaracji VAT (poz. 42) 
w grupie nabyć towarów i usług pozostałych.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu a stawka VAT

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa lea-
singu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne od 
celów podatku od wartości dodanej. Jeżeli leasingodawca 
ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosz-
tem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, taka czynność stano-
wi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 
lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 lis topada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda-
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nej. Tak rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11. Zdaniem 
TSUE każdorazowo należy zbadać, czy istnieją okoliczności, 
które prowadziłyby do uznania, że usługa leasingu i usługa 
ubezpieczenia stanowią jedną czynność. W jednym z wyro-
ków TSUE dotyczących pojęcia świadczenia kompleksowego 
Trybunał wyjaśnił, że świadczenie należy uznać za dodatko-
we w stosunku do świadczenia głównego w szczególnoś ci, 
jeżeli samo w sobie nie stanowi ono dla klienta celu, lecz 
służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia 
głównego. TSUE wskazał, że wprawdzie dzięki usłudze 
ubezpieczenia związanej z przedmiotem leasingu ryzyka, 
z którymi jest skonfrontowany leasingobiorca, są zwykle ob-
niżone w stosunku do ryzyk powstałych w sytuacji, gdy nie 
ma takiego ubezpieczenia, niemniej okoliczność ta wynika 
z samego charakteru usługi ubezpieczenia. Rzeczona oko-
liczność sama w sobie nie oznacza, że należy uznać, iż taka 
usługa ubezpieczenia ma charakter dodatkowy w stosunku 
do usługi leasingu, w którego ramy się wpisuje. Wprawdzie 
taka usługa ubezpieczenia świadczona leasingobiorcy za po-
średnictwem leasingodawcy w wyżej opisanym rozumieniu 
ułatwia korzystanie z usługi leasingu, zdaniem TSUE, sta-
nowi ona jednak zasadniczo cel sam w sobie dla leasingo-
biorcy, a nie tylko sposób korzystania z owej usługi na naj-
lepszych warunkach. Ponadto Trybunał wskazał, że wymóg 
objęcia ubezpieczeniem sam w sobie nie może oznaczać, iż 
usługa ubezpieczenia dostarczana za pośrednictwem leasin-
godawcy ma charakter nierozerwalny lub dodatkowy wobec 
usług leasingu. Trybunał uznał, że refakturowana usługa 
ubezpieczenia nie może być objęta VAT ze względu na zwyk-
łe przeniesienie związanych z nią kosztów, zgodnie z regu-
lacją umowną zawartą między stronami umowy leasingu. 
Okoliczność, że leasingodawca zawiera ubezpieczenie na 
wniosek swoich klientów z podmiotem trzecim, a następnie 
przenosi na nich dokładny koszt zafakturowany przez pod-
miot trzeci, nie może podważyć powyższego wniosku. Jeżeli 
zatem usługa ubezpieczenia pozostaje niezmieniona, to re-
fakturowana kwota nie może być objęta VAT. Usługa taka 
jest bowiem zwolniona na podstawie art. 135 ust. 1 lit. a) 
dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Dlaczego dla leasingobiorców tak istotne jest, aby faktu-
ra zawierała właściwą stawkę podatkową? Związane jest to 
z tym, że w przypadku opodatkowania transakcji zwolnio-
nej nabywca nie ma prawa do odliczenia VAT wykazanego 
na fakturze. Zasada ta wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy 
o VAT.

W kontekście wcześniej wskazanego wyroku TSUE poja-
wił się problem dotyczący określenia właściwego momen-
tu skorygowania podatku naliczonego. Możliwe są bowiem 
dwa rozwiązania:
■	 korekta za okres rozliczeniowy, za który podatnik sko-

rzystał z prawa do odliczenia (tzw. korekta wstecz),
■	 korekta w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę 

korygującą (tzw. korekta na bieżąco).
W związku z wyrokiem TSUE Minister Finansów 

26 czerwca 2013 r. wydał interpretację ogólną (sygn. 
PT3/033/1/101/AEW/13/63224), w której wyjaśnił, 
w jaki sposób mają skorygować już wykazany podatek po-

datnicy, którzy zastosowali się do uchwały NSA z 8 listopa-
da 2010 r. wskazującej zasady opodatkowania usług ubez-
pieczeniowych towarzyszących usłudze leasingu. Minister 
Finansów wyjaśnił, że obowiązek skorygowania VAT na-
liczonego po stronie leasingobiorcy wystąpi w przypadku 
otrzymania faktury korygującej wystawionej przez leasin-
godawcę. Wówczas korektę podatku należy ująć w bieżą-
cej deklaracji. Leasingobiorca – mimo że usługa ubezpie-
czeniowa została opodatkowana – może nie otrzymać od 
leasingodawcy faktury korygującej. Minister Finansów za-
znaczył bowiem, że leasingodawcy, którzy spełniają wa-
runki dokonania stosownej korekty rozliczenia w związ-
ku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, mogą, lecz nie 
mają obowiązku jej dokonywania. Minister Finansów wska-
zał ponadto, że w stosunku do leasingobiorców, którzy kie-
rując się wykładnią, potwierdzoną wspomnianą wcześniej 
uchwałą NSA, dokonywali odliczenia podatku naliczone-
go z faktur (w tym faktur korygujących) dokumentujących 
usługi leasingu, w przypadku gdy do podstawy opodatko-
wania tych usług włączono koszty ubezpieczenia przed-
miotu leasingu, i faktury te nie zostały skorygowane przez 
leasingodawców, nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a 
pkt 2 ustawy o VAT. Oznacza to, że jeśli leasingodawca nie 
dokona korekty, to w takim przypadku leasingobiorca nie 
jest obowiązany dokonać korekty VAT odliczonego.

■	UWAGA!
Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu refakturo-
wana na leasingobiorcę podlega zwolnieniu z VAT, gdyż 
nie stanowi łącznie z leasingiem świadczenia komplek-
sowego, ale odrębne świadczenie dostarczane za po-
średnictwem leasingodawcy.

Zmienna stopa procentowa a podstawa 
opodatkowania w leasingu finansowym

W praktyce leasingobiorcy mogą mieć do czynienia 
z umowami opartymi na stałej, a także zmiennej stopie 
procentowej. W przypadku umów zawieranych z zastoso-
waniem zmiennej stopy procentowej ostateczna wysokość 
poszczególnych rat leasingowych może ulegać wahaniom 
w zależności od aktualnego wskaźnika warunkującego 
oprocentowanie. Inaczej ujmując, na skutek zmiany stopy 
procentowej dochodzi do zmiany podstawy opodatkowa-
nia, co w konsekwencji skutkuje obowiązkiem wystawienia 
przez leasingodawcę korekty i uwzględnienia jej przez lea-
singobiorcę. W takim przypadku podstawę opodatkowa-
nia stanowi całość wynagrodzenia należna finansującemu 
z tytułu oddania korzystającemu rzeczy (towaru) do uży-
wania, pomniejszona o kwotę należnego z tego tytułu po-
datku. Ze względu na zmianę stóp procentowych w trakcie 
trwania umowy kwota należna leasingodawcy określona 
w momencie wystawienia faktury nie jest równa tej, któ-
rą faktycznie zapłaci leasingobiorca z tytułu wykonania 
umowy leasingu. Każda zatem zmiana wielkości należne-
go wynagrodzenia, spowodowana zmianą stóp procento-
wych, skutkować będzie zmianą podstawy opodatkowania, 
a tym samym kwoty podatku należnego. Nie ma przy tym 
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obowiązku korygowania „odchyleń” od poszczególnych 
rat wynikających z harmonogramu finansowego. W takim 
przypadku korekty należy dokonać po zakończeniu i osta-
tecznym rozliczeniu umowy leasingu finansowego. Leasin-
godawca powinien zatem skorygować fakturę VAT wysta-
wioną na początku umowy, jeżeli suma kwot wpłaconych 
przez leasingobiorcę różnić się będzie od kwoty wyszcze-
gólnionej na fakturze, na skutek zmiany stóp procento-
wych w trakcie okresu obowiązywania umowy.

Stwierdził tak Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2010 r. (sygn. 
ILPP2/443-73/10-4/AD). Mimo że zaprezentowane sta-
nowisko zostało opublikowane przed ostatnią nowelizacją 
ustawy o VAT, pozostaje aktualne w obowiązującym stanie 
prawnym.

Paweł Sałdyka
specjalista ds. rachunkowości, 

 wspólnik biura rachunkowego, wykładowca, licencja MF

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 9, art. 19a ust. 5 pkt 4, art. 29a, 

art. 86 ust. 10b, art. 86 ust. 11, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1171,

■	 art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 li-
stopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej – Dz.U.UE.L. z 2006 r. nr 347, str. 1; 
ost.zm. Dz.U.UE.L. z 2013 r. nr 353, str. 51.

? Czy odszkodowanie wypłacone  
z tytułu znacznego zużycia przedmiotu 

leasingu jest kosztem

PROBLEM
Spółka z o.o., działając w branży budowlanej, zawar-
ła umowy leasingu operacyjnego różnego rodzaju (no-
wych) maszyn służących jej do prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Zawarcie kontraktu w zakresie 
leasingu było uzależnione od podpisania również in-
nych umów, na podstawie których spółka zobowiąza-
ła się m.in. do wykorzystania maszyn w odpowiednim 
wymiarze, określonym normami przyjętymi w umo-
wie. W odniesieniu do każdej maszyny ustalono do-
puszczalne zużycie (wyrażone motogodzinami) mie-
rzone na dzień zakończenia leasingu. Jeśli okaże się, 
że spółka przekroczy ustalone limity pracy na konkret-
nych maszynach, będzie zmuszona do wypłaty odszko-
dowania za ponadnormatywne wykorzystanie sprzę-
tu. Odszkodowanie będzie naliczane proporcjonalnie 
do przekroczenia ustalonego limitu na podstawie kal-
kulacji przyjętej w umowie. Spółka przystała na takie 
warunki umowy, gdyż zapewniało to jej najbardziej ko-
rzystne warunki kredytowe, a także optymalną dla niej 
wysokość rat leasingowych.

Czy w przypadku konieczności wypłaty tego odszkodo-
wania jego wartość będzie mogła zostać zaliczona do 
kosztów podatkowych?

RADA
Tak. Wydatki, które będą poniesione przez spółkę po 

zakończeniu umowy leasingu z tytułu wypłaty odszko-
dowania za ponadnormatywne zużycie maszyn, będą 
stanowić koszty podatkowe jej działalności. Wskaza-
ny wydatek posiada wszelkie cechy kosztu uzyskania 
przychodów.

UZASADNIENIE
Wypłacane przez spółkę kwoty odszkodowania są zwią-

zane z umowami pozwalającymi jej wykorzystywać maszy-
ny do działalności generującej przychody. Poza tym takie 
ukształtowanie relacji gospodarczych optymalizuje prze-
pływy finansowe w firmie, co uzasadnia zawarcie takich, 
a nie innych umów leasingu. Tym samym są spełnione wa-
runki związku z prowadzoną działalnością i poniesienia 
w celu uzyskania przychodu pozwalające na uznanie wy-
datku za koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 updop).

Także sądy administracyjne dopuszczają możliwość zali-
czenia, w niektórych przypadkach, odszkodowań do kosz-
tów podatkowych. Przykładowo: Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie w wyroku z 5 lutego 2010 r. (sygn. 
akt III SA/Wa 1759/09) wskazał, że: (...) w pewnych oko-
licznościach, gdy podatnik ma do wyboru albo odstąpienie od 
umowy i zapłatę odszkodowania, albo wywiązanie się z umo-
wy i poniesienie realnych strat finansowych grożących upad-
kiem firmy, także koszty odszkodowania jako służące za-
bezpieczeniu źródła przychodów mogą być rozpoznane jako 
koszty uzyskania przychodu.

W katalogu wydatków niestanowiących kosztów po-
datkowych (art. 16 ust. 1 updop) nie ma przepisu wy-
kluczającego możliwość zaliczenia opisanych wydatków 
do kosztów uzyskania przychodów. Z kosztów podatko-
wych wyłączono tylko ściśle określone wydatki mające 
charakter odszkodowawczy (art. 16 ust. 1 pkt 16, 19 i 22 
updop).

Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny, który 
w wyroku z 21 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2452/11) 
stwierdził, że: (...) wypłaty odszkodowań będących konse-
kwencją ponadnormatywnego używania maszyn budowla-
nych pozostają w związku z prowadzoną działalnością. Nie 
sposób nie przyznać słuszności poglądowi, że chociaż wydat-
ki tego rodzaju nie prowadzą bezpośrednio do generowania 
przychodów, to bez ich poniesienia nie byłoby możliwe pro-
wadzenie przez spółkę podstawowej działalności budowlanej.

Reasumując, w przypadku gdy po zakończeniu umowy 
leasingu spółka będzie zobowiązana do wypłaty odszkodo-
wania z tytułu zużycia leasingowanych maszyn ponad nor-
my określone w umowach, wydatki na ten cel będzie mo-
gła ująć w kosztach podatkowych.

Grzegorz Gębka
doradca podatkowy, autor publikacji 

z zakresu prawa podatkowego 
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■	 art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 16, 19 i 22 ustawy z 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. poz. 1457.

? Czy spółka kapitałowa przekształcona 
z przedsiębiorstwa osoby fizycznej 

może zaliczać do kosztów opłaty związane 
z wcześniej zawartą umową leasingu

W wypadku umów leasingu dopiero konkretny stan 
faktyczny pozwala ocenić, czy możliwe jest odliczenie 
opłat leasingowych poniesionych po dniu przekształce-
nia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitało-
wą. Jednak Ministerstwo Finansów dopuszcza stanowi-
sko, zgodnie z którym, jeżeli na dzień przekształcenia 
zmianie podlega jedynie forma prawna, pod jaką w ob-
rocie gospodarczym występuje jedna ze stron umowy 
leasingu, umowa taka nie powinna podlegać ponow-
nej ocenie spełnienia przesłanek bycia umową leasingu 
(art. 17a–17l updop). Poniżej fragment odpowiedzi MF 
na interpelację poselską. 

(...) uprawnione jest stwierdzenie, że wprowadzenie sukce-
sji podatkowej w przypadku przekształcenia osoby fizycznej 
będącej przedsiębiorcą w jednoosobową spółkę kapitałową 
byłoby równoznaczne z faktyczną rezygnacją z możliwości 
zaspokojenia należności podatkowych, co naraziłoby budżet 
państwa na poważne szkody.

Przechodząc do zgłoszonej w interpelacji propozycji 
w aspekcie potrzeby zapewnienia kontynuacji działalnoś ci 
dla celów podatkowych, pragnę zauważyć, że w tym zakresie 
wprowadzenie postulowanego przepisu nie jest konieczne.

Wszelkie opłaty związane z używaniem przedmiotu lea-
singu mogą więc zostać uznane za koszty uzyskania przy-
chodów po spełnieniu przesłanek wynikających z art. 15 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub 
zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem 
kosztów wymienionych w art. 16). Jeżeli zatem na dzień 
przekształcenia nie dochodzi do zawarcia nowej umowy 
lub zmiany którejś z jej stron (porównywalnego do prze-
jęcia długu lub zbycia wierzytelnoś ci), a zmianie podlega 
jedynie forma prawna, pod jaką w obrocie gospodarczym 
występuje jedna z nich, umowa taka nie powinna podlegać 
ponownej ocenie spełnienia przesłanek z art. 17a – art. 17l 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jed-
nocześnie wskazać należy, iż dopiero konkretny stan fak-
tyczny (którego w przedmiotowej interpelacji nie przed-
stawiono) pozwoli na rozstrzygnięcie, czy dana umowa 
stanowi podatkową umowę leasingu finansowego (okreś-
lonego w art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych) lub operacyjnego (określonego w art. 17f tej 
ustawy), upoważniającą do zaliczania w koszty uzyska-
nia przychodów opłat leasingowych poniesionych po dniu 
przekształcenia.

Analogicznie, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa po-
datkowego, spółka kapitałowa powstała z przekształcenia 

osoby fizycznej będzie mogła rozliczyć odsetki od zobo-
wiązań zaciągniętych przez przedsiębiorcę będącego oso-
bą fizyczną, wówczas gdy w odniesieniu do zapłaty tych 
odsetek spełnione zostaną ogólne przesłanki okreś lone 
w art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10a usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wydatek 
z tego tytułu będzie miał na celu osiągnięcie przychodu, 
zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła.

Odpowiedź MF na interpelację nr 1628 w sprawie 
wprowadzenia do Ordynacji podatkowej zasady suk-
cesji praw i obowiązków podatkowych jednoosobowej 
spółki kapitałowej, powstałej w wyniku przekształce-
nia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

Od redakcji

Od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy będący osobami fizyczny
mi mogą przekształcić swoją działalność w jednoosobową 
spółkę kapitałową (spółkę akcyjną lub z o.o.). Obszerniejsze 
opracownie na ten temat można znaleźć w „Monitorze księgo
wego” nr 17/2011. Z możliwości dokonania tych przekształceń 
przedsiębiorcy korzystają jednak niechętnie, m.in. ze wzglę
du na brak sukcesji prawnopodatkowej. Niestety, stanowisko 
Ministra Finansów przedstawione w przywołanej interpelacji 
wyklucza wprowadzenie do Ordynacji podatkowej zasady suk
cesji praw i obowiązków podatkowych jednoosobowej spółki 
kapitałowej. Brak podatkowej sukcesji jest dla podatników nie
korzystny i sprawia, że wprowadzone do k.s.h. przepisy o moż
liwości dokonywania tego przekształcenia pozostają martwe.
Ministerstwo Finansów uniknęło też zajęcia jednoznacznego 
stanowiska w kwestii sukcesji podatkowych skutków umów 
leasingu przez spółki przekształcone. MF stwierdziło bo
wiem, że dopiero konkretny stan faktyczny pozwala ocenić 
taką możliwość. Pocieszające jest jednak, że Ministerstwo Fi
nansów dopuszcza możliwość takiej sukcesji oraz możliwość 
zaliczenia opłat leasingowych do kosztów podatkowych 
przez następcę prawnego, nawet w przypadku gdy w związ
ku z przekształceniem nie dochodzi do zawarcia nowej umo
wy leasingu lub zmiany którejś z jej stron.

Sławomir Biliński
redaktor „Monitora księgowego” 

ekspert w dziedzinie podatków dochodowych

? Wydatki przy leasingu  
od razu w koszty

Czynsz inicjalny, opłaty wstępne, jak również wszyst-
kie inne opłaty związane z umową leasingu podat-
nik może jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów – wyrok Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z 4 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 837/10).

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej zarzucił podatnikowi 
błędne rozliczenie kosztów uzyskania przychodów. W ocenie 
organów podatkowych pierwszej i drugiej instancji przedsię-
biorca zaniżył dochód do opodatkowania poprzez zaliczenie 
do kosztów uzyskania przychodów: wstępnej opłaty leasin-
gowej i opłaty administracyjnej oraz wstępnych opłat leasin-
gowych i opłat administracyjnych. Zdaniem fiskusa wydat-
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ki te, pomimo jednorazowego uiszczenia z tytułu zawartych 
w 2006 r. umów lea singu, dotyczą przyszłych okresów. Zda-
niem podatnika poniesione opłaty inicjalne nie mają bezpo-
średniego odzwierciedlenia w przychodach, jednak są z nimi 
pośrednio związane, stanowiąc warunek konieczny, aby uzy-
skać prawo do używania rzeczy na podstawie umowy leasin-
gu. Wydatki z tytułu opłaty inicjalnej stanowią więc koszt 
działalności firmy niemający odzwierciedlenia w osiąganych 
przez firmę konkretnych przychodach. Powinny więc stano-
wić w całości koszt uzyskania przychodów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił 
decyzję organu podatkowego, ale tylko w części podzielił 
poglądy i zarzuty podatnika. Jednak WSA za nieuzasad-
nione uznał żądanie strony skarżącej, aby poniesione przez 
nią w 2006 r. wydatki z tytułu wstępnych opłat leasingo-
wych i opłat administracyjnych z tytułu zawartych w tym 
roku umów leasingowych zakwalifikować jako koszty po-
średnie zaliczane do kosztów w dacie ich poniesienia.

Podatnik złożył skargę kasacyjną do NSA. Sąd ją oddalił, 
ale ostateczna argumentacja NSA jest korzystna dla przed-
siębiorcy. NSA zakwestionował uzasadnienie wyroku WSA 
i stwierdził, że zarówno czynsz inicjalny, opłaty wstępne, 
jak i wszystkie inne opłaty związane z umową leasingu po-
datnik może jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów. Wyrok jest prawomocny.

Od redakcji

Praktyka jednorazowego zaliczania czynszu inicjalnego do 
kosztów była dla przedsiębiorców oczywistością od wielu 
lat. Niestety część organów podatkowych kwestionowała 
to rozwiązanie. Naczelny Sąd Administracyjny już w wyroku 
z 23 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1733/08) przesądził, że 
opłata wstępna w leasingu powinna być jednorazowo zaliczo
na do kosztów uzyskania przychodów, jednak organy podat
kowe nie zawsze go uwzględniały. Ten wyrok to potwierdza.

Wiesława Moczydłowska
ekspert w zakresie rachunkowości i podatków,  

praktyk, autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej, 
wykładowca na wyższych uczelniach, kursach i szkoleniach

4. Korekta kosztów
Od 1 stycznia 2013 r. w podatku dochodowym istnieje 

obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przy-

padku niezapłacenia kwoty wynikającej z faktury lub in-
nego dokumentu, będącego podstawą zaliczenia wydatku 
do kosztów. Przepisy w tym zakresie od początku budziły 
wśród podatników wiele wątpliwości. 

Zmniejszenie kosztów/zwiększenie 
przychodów

W przypadku terminu płatności wynoszącego nie wię-
cej niż 60 dni, korekty należy dokonać w ciągu 30 dni 
od daty upływu terminu płatności ustalonego przez stro-
ny. W przypadku terminu płatności dłuższego niż 60 dni 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonu-
je się z upływem 90 dni od daty ujęcia wydatku w kosz-
tach. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowią-
zek dokonania korekty, kwota poniesionych kosztów jest 
mniejsza od kwoty korekty podatnik powinien zwiększyć 
przychody o kwotę, która nie może pomniejszyć kosztów. 
Wpisów zmniejszających koszty czy zwiększających przy-
chody należy dokonać na dowodzie – Zmniejszenia kosz-
tów/zwiększenia przychodów. Dowód ten powinien za-
wierać, co najmniej: 
■	 datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym 

dokonuje się zmniejszenia kosztów/zwiększenia przy-
chodów,

■	 wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obo-
wiązek wystawienia faktury (rachunku) – wskazanie 
umowy albo innego dokumentu, stanowiących podsta-
wę do zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów,

■	 wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty/ 
/zwiększa przychody,

■	 podpis osoby sporządzającej dokument.
Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje 

się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem mi-
nus (-) lub kolorem czerwonym.

Zapisów w pkpir dotyczących zmniejszenia kosz-
tów/zwiększenia przychodów można również dokony-
wać na koniec każdego miesiąca, na podstawie zestawie-
nia dokumentów zmniejszających koszty/zwiększających 
przychody. Zestawienie to powinno zawierać: numer ko-
lejny wpisu, numery i daty dokumentów zmniejszenia 
kosztów/zwiększenia przychodów, wynikającą z tych 
dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów czy 
zwiększenia przychodów. 

Przykład

Jan Nowak nabył 10 maja 2014 r. usługę naprawy środka trwałego za 1000 zł netto (faktura nr 12/05/143 z 10 maja 
2014 r.). Podatnik ujął fakturę w kosztach w dacie 10 maja 2014 r., w kolumnie 13 pkpir. Termin płatności, 14 dni 
od daty wystawienia faktury, minął 25 maja 2014 r. Podatnik zapłacił fakturę dopiero 22 lipca 2014 r. Korekty kosz-
tów in minus powinien dokonać w czerwcu, ponieważ w tym miesiącu minął 30 dzień od daty upływu terminu płat-
ności. Jan Nowak „Dowód zmniejszenia kosztów” sporządził na dzień 24 czerwca. Wielkość kosztów poniesionych 
przez Jana Nowaka pozwala na zmniejszenie kosztów. Zapisu zmniejszającego koszty podatnik dokonuje w kolum-
nie 13 pkpir. 
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Data wystawienia dokumentu: 24 czerwca 2014 r.

JAN NOWAK
09-400 PŁOCK ul. Prosta 14
NIP 5241233030

 DOWÓD ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW/ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW*
 Numer: 1/06/2014

Miesiąc zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów*: czerwiec 2014 r.
Kwota zmniejszająca koszty/zwiększająca przychody*: 1000,00 zł.
Oznaczenie faktury/innego dokumentu*: faktura nr 12/05/14; pozycja w księdze 420.
Pozycja dowodu w księdze: 510 

Podpis wystawcy
 Jan Nowak 

*niepotrzebne skreślić

Zapis w pkpir 

Lp.
Data  

zdarzenia  
gospodarczego

Nr dowodu  
księgowego

Opis  
zdarzenia  

gospodarczego

Pozostałe wydatki Razem wydatki (12+13)

zł gr zł gr

1 2 3 6 13 14

Maj 2014

420 10.05.2014 F12//05/2014 Naprawa  
samochodu

1000 00 1000 00

Czerwiec 2014

510 24.06.2014 DZK 1/06/2014 Zmniejszenie 
kosztów

–1000 00 –1000 00

Zwiększenie kosztów
Podatnik ma prawo do „powrotnego” zwiększenia kosz-

tów w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie. 
Dowód zwiększenia kosztów powinien zawierać, co naj-
mniej:
■	 datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym 

dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przycho-
dów,

■	 wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obo-
wiązek wystawienia faktury (rachunku) – wskazanie 

umowy albo innego dokumentu, stanowiących podsta-
wę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów,

■	 wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzy-
skania przychodów,

■	 wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zo-
bowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania 
przychodów,

■	 podpis osoby sporządzającej dokument.
Do dowodu należy dołączyć dowód potwierdzający za-

płatę zobowiązania, np. potwierdzenie przelewu. To on bo-
wiem potwierdza fakt zapłaty zobowiązania.

Przykład cd.

Jak było założone Jan Nowak za usługę zapłacił 22 lipca 2014 r. Oznacza to, że w lipcu ma prawo do zwiększenia 
kosztów o wcześniej wystornowaną kwotę 1000 zł.
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 Data wystawienia dokumentu: 22 lipca 2014 r.

JAN NOWAK
09-400 PŁOCK ul. Prosta 14
NIP 5241233030
DOWÓD ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW
Numer: 1/07/2014
Miesiąc zwiększenia kosztów: lipiec 2014 r.
Kwota zwiększająca koszty: 1000,00 zł.
Oznaczenie faktury/innego dokumentu*: faktura nr 12/05/14, pozycja w księdze 420.
Oznaczenie dowodu zapłaty: potwierdzenie przelewu z 22 lipca 2014 r.
Pozycja dowodu w księdze: 620

 Podpis wystawcy
 Jan Nowak 

*niepotrzebne skreślić

Zapis w pkpir 

Lp.
Data  

zdarzenia  
gospodarczego

Nr dowodu  
księgowego

Opis  
zdarzenia  

gospodarczego

Pozostałe wydatki Razem wydatki (12+13)

zł gr zł gr

1 2 3 6 13 14

Lipiec 2014

620 22.07.2014 DZK 1/07/2014 Zwiększenie 
kosztów

1000 00 1000 00

Również zapisów dotyczących zwiększenia kosztów 
uzyskania przychodów można dokonywać na koniec 
miesiąca. Zapisu należy dokonywać na podstawie da-
nych wynikających z miesięcznego zestawienia doku-
mentów zwiększających koszty. Zestawienie to powinno 
zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty doku-
mentów zwiększających koszty, wynikającą z tych doku-
mentów łączną wartość zwiększenia kosztów uzyskania 
przychodów.

Zapisów należy dokonywać w kolumnach, w których uję-
to w kosztach fakturę pierwotną. Stąd w przypadku doko-
nywania zapisów na koniec miesiąca należy sporządzać od-
rębne zestawienia dla kolumny 10 pkpir oraz kolumny 13. 

Sporządzanie dwóch odrębnych zestawień dla kolumny 
10 i 13 pkpir pozwoli również podatnikom na kontrolowa-
nie, które koszty dotyczą remanentu (kolumna 10), a któ-
re nie (kolumna 13). Podatnik ma bowiem obowiązek po-
mniejszyć wartość remanentu o kwotę, o którą zmniejszył 
koszty (zwiększył przychody) na podstawie art. 24d usta-
wy PIT, jeżeli zmniejszenie kosztów (zwiększenie przy-
chodów) związane było z zaliczeniem do kosztów: towa-
rów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych 
i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyro-

bów gotowych, braków i odpadów, objętych remanen-
tem. W remanencie należy ująć wartość pomniejszenia 
ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze. 
Obowiązek pomniejszenia wartości remanentu nie doty-
czy tych wydatków, co do których przed sporządzeniem 
spisu podatnik dokonał „powrotnego” zwiększenia kosz-
tów in plus.

MF Podatek od nieruchomości oraz 
podatek od środków transportowych

Podatnicy ponoszący wydatki na podatek od nie-
ruchomości i podatek od środków transportowych, 
który jest płatny w ratach na podstawie przepisów 
ustawowych, nie muszą dokonywać korekty kosz-
tów. Takie stanowisko potwierdził Zastępca Dyrek-
tora Departamentu Podatków Dochodowych w pi-
śmie z 6 maja 2013 r., sygn. DD6/0553/20/MZO/13/
RWPD-38215, opublikowanym w Biuletynie Skarbo-
wym nr 3 z 2013 r.  Czytamy w nim, że: Należy zauwa-
żyć, iż ustawodawca odwołał się do faktury (rachunku) 
jako podstawowego dokumentu określającego wysokość 
kwoty, o którą w razie jej nieuregulowania należy zmniej-
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szyć koszty uzyskania przychodów. W związku z tym nie 
można uznać, iż wskazany przepis (tj. art. 15b ust. 1 
updop i art. 24d ust. 1 updof – przyp. redakcji) ma zasto-
sowanie do podatku od nieruchomości oraz podatku od 
środków transportowych, o których mowa w ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych.

W przypadku osób prawnych podatek od nieruchomości 
wynika z deklaracji na dany rok złożonej przez podatnika. 
Natomiast w odniesieniu do osób fizycznych podatek od nie-
ruchomości na rok podatkowy ustalany jest w drodze decyzji 
przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce poło-
żenia przedmiotów opodatkowania.

Z kolei podatek od środków transportowych wynika z de-
klaracji na podatek od środków transportowych na dany rok 
podatkowy złożonej przez podatnika.

Za prawidłowością takiej interpretacji przemawia także 
cel uchwalonych przepisów, które miały zmierzać do likwi-
dacji zatorów płatniczych. W uzasadnieniu do projektu usta-
wy wskazano, iż w ramach obrotu gospodarczego powstają 
opóźnienia w regulowaniu zobowiązań między kontrahenta-
mi. Na tę sytuację nakładają się często skutki nieregulowania 
należności wynikających z rachunków i faktur dokumentu-
jących poniesione wydatki, tworząc „zatory płatnicze”. Po-
mimo iż fragment ten dotyczył zmian dokonanych w zakre-
sie podatku od towarów i usług, definiuje on niejako pojęcie 
„zatorów płatniczych” i pozostaje aktualny także na gruncie 
zmian dokonanych w ustawach o podatkach dochodowych. 
Przytoczony fragment wyraźnie wskazuje, iż intencją usta-
wodawcy było ograniczenie zatorów płatniczych, które wystę-
pują w relacjach między kontrahentami, a nie objęcie tą re-
gulacją także płatności dokonywanych w relacjach podatnik 
– organ podatkowy.

Od redakcji

Ministerstwo Finansów w udzielonych wyjaśnieniach rozwia
ło wątpliwości podatników, czy obowiązujące od 1 stycznia 
2013 r. przepisy o korekcie kosztów obejmują również wydat
ki ponoszone przez podatników na podatek od nieruchomoś
ci i podatek od środków transportowych. Podatki te są bo
wiem przez podatników rozliczane w kosztach jednorazowo, 
natomiast termin ich płatności został przez przepisy ustawy 
z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych usta
lony ratalnie. W przypadku niektórych rat termin płatności 
jest dłuższy niż 60 dni, co na podstawie art. 15b ust. 2 updop 
i art. 24d ust. 2 updof zobowiązywałoby podatników do doko
nania w odniesieniu do niektórych rat korekty kosztów. Mini
ster Finansów potwierdził jednak, że taki obowiązek nie ciąży 
na podatnikach. Słusznie zauważył, że intencją ustawodawcy 
przy tworzeniu przepisów przeciwdziałających zatorom płat
niczym było zmotywowanie kontrahentów do ustalania krót
szych terminów płatności oraz płacenia należności w termi
nie wynikającym z zawartej umowy lub wystawionej faktury 
(rachunku).
Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków trans
portowych to należność wynikająca nie z zobowiązań hand
lowych, tylko z przepisów ustawowych, tworzących relację 
podatnik – organ podatkowy. Należy również zwrócić uwa
gę, że ratalny sposób płatności obu tych podatków został 

niejako „narzucony” podatnikowi przez przepisy ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. A zatem podatnik nie po
winien ponosić negatywnych konsekwencji prawidłowego 
wypełniania obowiązku ustawowego nałożonego na niego 
w tym zakresie. 

Opłata za gospodarowanie odpadami  
– tzw. opłata śmieciowa

Podatnicy, którzy są zobowiązani wnosić opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na wskaza-
ny przez gminę rachunek bankowy, nie mają obowiąz-
ku dokonywania korekty kosztów. W takim przypadku 
opłaty te są traktowane jako należności publicznopraw-
ne. Do korekty kosztów będą zobowiązani tylko ci po-
datnicy, od których odbiór odpadów następuje na 
podstawie umów zawartych przez nich z firmami ze-
wnętrznymi, w sytuacji gdy gmina nie przejęła na sie-
bie obowiązku odbioru takich odpadów. Takie stanowi-
sko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
w interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2013 r., sygn. 
IPPB5/423-245/13-5/MW. Czytamy w niej, że: Z opisu 
zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zobowiąza-
ny jest do ponoszenia licznych ciężarów publicznoprawnych 
w postaci zobowiązania z tytułu: (...) opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej 
sprawie nie będzie miał zastosowania art. 15b ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych do zobowiązań pu-
blicznoprawnych ponoszonych przez Wnioskodawcę, tj. do 
zobowiązań z tytułu: (...) opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Od redakcji

Od 1 lipca 2013 r. gminy są zobowiązane do odbioru od
padów komunalnych powstających na terenie nierucho
mości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast 
w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, przepisy ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) dały gminom wybór. 
Mogły one zadecydować o ich samodzielnym odbiorze 
(podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie) albo nie po
dejmować się odbioru odpadów. W tym drugim przypadku 
odbiór odpadów następuje na podstawie umów zawartych 
przez przedsiębiorców z zewnętrznymi firmami. Jak wyni
ka z przytoczonej interpretacji, to, na czyją rzecz przedsię
biorca uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami, tzw. 
opłatę śmieciową, wpływa na to, czy w przypadku jej nie
uregulowania w terminie powinien stosować przepisy o ko
rekcie kosztów. Obowiązek dokonania korekty kosztów 
nie będzie miał miejsca tylko w przypadku, gdy przedsię
biorca uiszcza opłatę śmieciową na rzecz gminy. W takim 
razie organy podatkowe uznają, że wnoszone opłaty mają 
charakter należności publicznoprawnych i podobnie jak 
w sytuacji podatku od nieruchomości i podatku od środ
ków transportowych nie podlegają przepisom o korekcie 
kosztów.
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Zakup środka trwałego na kredyt

Podatnik dokonujący zakupu środka trwałego na 
kredyt nie ma obowiązku stosowania przepisów o ko-
rekcie kosztów. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor 
Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidu-
alnej z 2 września 2013 r., sygn. ILPB1/415-661/13-2/ 
/AA. Czytamy w niej, że: W konsekwencji przepisy art. 24d 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znaj-
dą zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ pod-
stawą ujęcia odpisu amortyzacyjnego w kosztach uzyskania 
przychodu nie jest wartość zakupionego urządzenia wyni-
kająca z zawartej umowy kredytu bankowego, lecz wartość 
urządzenia na podstawie zawartej umowy sprzedaży, z któ-
rej wynikające zobowiązanie do zapłaty zostało uregulowane 
w całości i terminowo na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez dostawcę.

W konsekwencji Wnioskodawczyni w sytuacji zaistnienia 
przedstawionego zdarzenia przyszłego nie będzie zobowią-
zana do dokonania korekty jednorazowego odpisu amorty-
zacyjnego w kontekście przepisów art. 24d ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

Od redakcji

Organ podatkowy słusznie zauważył, że w przypadku 
nabycia środka trwałego na kredyt podatnik nie ma obo-
wiązku dokonywania korekty kosztów. Wynika to z fak-
tu, że wydatek na nabycie środka trwałego został przez 
podatnika w całości uregulowany już w momencie jego 
sprzedaży. Środki z kredytu przyznanego przedsiębiorcy 
zostają bowiem przekazane albo bezpośrednio na konto 
sprzedawcy środka trwałego, albo podatnikowi, który sa-
modzielnie z tych środków dokonuje płatności za nabywa-
ny środek trwały. 

Leasing finansowy  
środka trwałego

Podatnicy nie mają obowiązku dokonywania korek-
ty kosztów tej części odpisów amortyzacyjnych, która 
znajduje pokrycie w płaconych ratach leasingowych. 
Takie stanowisko potwierdził Zastępca Dyrektora De-
partamentu Podatków Dochodowych w piśmie z 20 maja 
2013 r., sygn. DD6/033/93/MNX/13/RD-47905/13, 
opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 3/2013. 
Czytamy w nim, że: W ocenie Ministerstwa Finansów pra-
widłowe jest stanowisko (...), mówiące że sukcesywnie zali-
czając wydatki do kosztów w przypadku kosztów pośrednich, 
w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, nie powinno się doko-
nywać proporcjonalnego pomniejszenia kosztów. Jeżeli do 
dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 30 dni 
od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia wydatku do 
kosztów, zaliczona do kosztów część zobowiązania znajduje 
pokrycie w płatnościach, to nie powinno mieć miejsca zmniej-
szenie kosztów.

Od redakcji
Kwestia konieczności korygowania kosztów w przy-

padku amortyzacji leasingowanych środków trwałych 
budziła duże wątpliwości od początku wejścia w życie 
przepisów w tym zakresie. Przypomnijmy, że z odpo-
wiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską 
nr 14770 wynikało jednoznacznie, że nieuregulowanie 
w odpowiednim terminie, tj. wynikającym z przepisów 
o korekcie kosztów zawartych w updof i updop, spłaty 
wartości początkowej środka trwałego powinno skutko-
wać wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpi-
sów amortyzacyjnych. Przyjęcie takiego sposobu doko-
nywania korekty nakładałoby na podatnika obowiązek 
dokonywania skomplikowanych rozliczeń. Na szczęście 
dla podatników Ministerstwo Finansów w przywołanym 
piśmie z 20 maja 2013 r. zmieniło to niekorzystne dla 
podatników stanowisko. Potwierdzają je również or-
gany podatkowe w wydawanych interpretacjach indy-
widualnych. Przykładowo: w interpretacji indywidual-
nej z 30 września 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-1241/13/
AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził 
wprost, że: Jak już wykazano powyżej, cytowane przepisy 
będą miały również zastosowanie w przedstawionym zda-
rzeniu przyszłym, w którym mamy do czynienia ze skład-
nikami majątku trwałego używanymi na podstawie umów 
leasingu finansowego. Wnioskodawca jest zatem zobo-
wiązany do zastosowania regulacji wynikającej z art. 15b 
ust. 1–5 w zw. z art. 15b ust. 6 ustawy o CIT, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że pod względem terminów płatności każ-
da rata leasingowa powinna być ustalana i rozliczana od-
rębnie. Terminy płatności poszczególnych rat powinny być 
liczone od ostatniego dnia okresu, którego dotyczy rata.

W sytuacji gdy termin płatności poszczególnej raty lea-
singowej wynosić będzie poniżej 60 dni, zastosowanie bę-
dzie miał art. 15b ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast w sytuacji 
gdy termin płatności poszczególnej raty leasingowej bę-
dzie dłuższy niż 60 dni, zastosowanie będzie miał art. 15b 
ust. 2 ustawy o CIT.

Jeżeli zatem Wnioskodawca zaliczy do kosztów uzyska-
nia przychodów kwotę odpisu amortyzacyjnego dokony-
wanego od leasingowanych składników majątku (zgodnie 
z art. 16a ust. 2 ustawy o CIT) oraz jednocześnie kwota ta 
nie znajdzie pokrycia w płatnościach dokonanych przez 
Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta (należy uwzględnić 
wszystkie płatności dotyczące danej umowy leasingowej) 
i Wnioskodawca nie ureguluje tej kwoty w terminach od-
powiednio 30 dni od daty upływu terminu płatności lub 
90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyska-
nia przychodów, Wnioskodawca obowiązany będzie do 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę tego 
odpisu amortyzacyjnego.

Takie samo stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skar-
bowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 24 września 
2013 r., sygn. IPTPB3/423-244/13-2/KJ, oraz Dyrektor
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Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej 
z 19 lipca 2013 r., sygn. ILPB1/415-490/13-2/TW.

Zakup środka trwałego na raty
Podatnicy nie mają obowiązku dokonywania korek-

ty odpisów amortyzacyjnych, która znajduje pokrycie 
w ratach płaconych według określonego w umowie ze 
sprzedawcą harmonogramu płatności. Takie stanowi-
sko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 1 lipca 2013 r., sygn. 
IBPBI/2/423-393/13/AP. Czytamy w niej, że: Natomiast 
jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów od-
pis amortyzacyjny, który nie ma pokrycia (częściowo czy 
w całości) w zapłaconej racie, i nie ureguluje tej płatności 
w terminach wskazanych powyżej, to zobowiązana będzie 
do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o stosowną 
część dokonanego odpisu.

Wyżej wymienione przepisy mają również zastosowanie 
do płatności rozłożonych na raty, tj. również do przedsta-
wionej we wniosku sytuacji – zakupu na raty środka trwa-
łego. Terminy płatności każdej raty należy liczyć od tego sa-
mego dnia, tj. od dnia wystawienia faktury (rachunku) lub 
innego dokumentu, potwierdzającego nabycie środka trwa-
łego. Podkreślić jednak należy, iż termin płatności należy li-
czyć dla każdej raty oddzielnie, a zatem w sytuacji gdy łącz-
ny termin płatności rat jest dłuższy niż 60 dni, do części rat, 
których termin płatności (liczony od dnia wystawienia fak-
tury lub rachunku) nie przekracza 60 dni, znajdzie zastoso-
wanie art. 15b ust. 1, a do rat, których termin płatności jest 
dłuższy niż 60 dni, art. 15b ust. 2 ustawy o pdop.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opi-
su zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że jeżeli do dnia 
upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 usta-
wy o pdop, tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia 
zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do kosztów, zaliczona 
do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amorty-
zacyjnych znajduje pokrycie w dokonanych płatnoś ciach, to 
nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów. Natomiast 
jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów od-
pis amortyzacyjny, który nie ma pokrycia (częś ciowo czy 
w całości) w zapłaconej racie, i nie ureguluje tej płatności 
w terminach wskazanych powyżej, to zobowiązana będzie 
do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o stosowną 
część dokonanego odpisu.

Od redakcji

Organ podatkowy potwierdził, że przepisy o korekcie 
kosztów nie znajdują zastosowania w przypadku nabywa-
nia środków trwałych na raty, jeżeli zaliczane do kosztów 
odpisy amortyzacyjne znajdują pokrycie w wysokości pła-
conych rat. Szczegółowo na temat sposobów dokonywa-
nia korekty odpisów amortyzacyjnych przy zakupie środ-
ka trwałego na raty pisano w artykule „Korekta kosztów 
przy zakupie środków trwałych na raty – korzystne dla 
podatników wyjaśnienia MF” w „Monitorze księgowego” 
nr 17/2013.

Uregulowanie zobowiązania za nabyty 
środek trwały w formie potrącenia

Nie ma podstaw do dokonywania korekty odpi-
sów amortyzacyjnych od nabytego środka trwałego, 
w przypadku gdy sprzedawca zgodził się na uregulo-
wanie należnej mu ceny za sprzedany środek trwały 
w wyniku potrącenia wierzytelności. Takie stanowi-
sko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowi-
cach w interpretacji indywidualnej z 3 października 
2013 r., sygn. IBPBI/1/415-655/13/KB. Czytamy w niej, 
że: Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż jeże-
li w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami 
prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem inter-
pretacji indywidualnej, w opisanym zdarzeniu przyszłym, 
w wyniku dokonanego potrącenia wierzytelności dojdzie do 
uregulowania należności spółki wobec kontrahenta (praw-
nie skutecznego wygaśnięcia zobowiązania spółki z tytułu 
nabycia ww. składnika majątku), to brak będzie podstaw 
prawnych do dokonywania korekty odpisów amortyzacyj-
nych dokonywanych od jego wartości początkowej, o której 
mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Od redakcji

Z wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. przepisów o ko-
rekcie kosztów wynika, że obowiązkowej korekty kosztów 
uzyskania przychodu (w tym odpisów amortyzacyjnych) 
podatnicy są zobowiązani dokonać jedynie w przypadku, 
gdy nie uregulują swojego zobowiązania wobec kontrahen-
ta we wskazanych w tych przepisach terminach.

Termin „uregulowanie”, którym posługuje się ustawo-
dawca w przepisach dotyczących korekty kosztów, nie 
został wprost zdefiniowany na potrzeby tych regulacji. 
Z tego względu nie można przyjmować tylko jego wąskie-
go rozumienia, ograniczającego się jedynie do fizycznej 
zapłaty. „Uregulowanie” jest pojęciem szerokim, obej-
mującym wszelkie typy rozliczeń z kontrahentami, takie 
m.in jak: gotówka, dowód wpłaty na rachunek banko-
wy, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karta płatni-
cza czy wreszcie potrącenie (kompensata). Przez termin 
„uregulowanie”, o którym mowa w powołanych wyżej 
przepisach, należy więc rozumieć każdą prawnie dopusz-
czalną formę spełnienia świadczenia skutkującą wygaś-
nięciem zobowiązania wobec wierzyciela. Jest nią m.in. 
kompensata.

Na brak obowiązku dokonywania korekty kosz-
tów w przypadku kompensaty wzajemnych wierzy-
telności wskazują również inne organy podatkowe 
(patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 24 września 2013 r., sygn. 
IBPBI/2/423-756/13/PP). Organy podatkowe potwier-
dzają również brak obowiązku dokonywania korekty 
kosztów w przypadku tzw. kompensaty trójstronnej, tj. 
wygaśnięcia zobowiązania podatnika wobec jego wie-
rzyciela, wskutek przejęcia przez niego odpowiedniego 
zobowiązania tego wierzyciela wobec innego podmio-
tu. W interpretacji indywidualnej z 30 sierpnia 2013 r., 
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sygn. ILPB1/415-647/13-4/IM, Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Poznaniu stwierdził, że: Reasumując, wygaśnięcie 
zobowiązania Podatnika wobec jego wierzyciela, wskutek 
przejęcia przez niego odpowiedniego zobowiązania tego 
wierzyciela wobec innego podmiotu (np. w formie trój-
stronnej kompensaty), można uznać za uregulowanie na-
leżności w rozumieniu art. 24d ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych.

Zatrzymanie kaucji gwarancyjnej
Przepisy o korekcie kosztów nie znajdują zastoso-

wania w przypadku zatrzymania przez podmiot zle-
cający wykonanie usługi należnej mu kaucji gwaran-
cyjnej z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy 
tej usługi. W takim przypadku nie można twierdzić, że 
zatrzymana część wynagrodzenia pozostała nieuregu-
lowana. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidual-
nej z 20 września 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-788/13/ 
/SD. Czytamy w niej, że: Zdaniem Wnioskodawcy: Za-
trzymania przez Wnioskodawcę części wynagrodzenia na-
leżnego Podwykonawcy tytułem kaucji zabezpieczającej, 
następującego w wykonaniu umowy zawartej przez Wnio-
skodawcę z Podwykonawcą, nie będzie można uznać za nie-
uregulowanie należności w rozumieniu art. 15b ust. 1 i 2 
ustawy o CIT. (...)

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku zatrzymania przez 
Wnioskodawcę kwoty wynagrodzenia należnego Podwyko-
nawcy tytułem kaucji zabezpieczającej, następującego w wy-
konaniu umowy, nie dojdzie do nieuregulowania przez niego 
należności. (...)

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że zatrzymanie kwot 
tytułem kaucji zabezpieczającej prawidłowe wykonanie 
umów zawartych z Podwykonawcami będzie stanowić je-
dynie ułatwienie rozliczeń finansowych pomiędzy strona-
mi i pełnić funkcję podobną do potrącenia. Sposób rozli-
czeń finansowych pomiędzy stronami może przybierać 
bowiem różne formy – rozliczenia te mogą odbywać się 
w formie zapłaty gotówkowej, potrącenia, kompensaty 
bądź innej, jeżeli nie są kwestionowane przez strony i są 
zgodne z prawem.

Z powyższych względów Wnioskodawca stoi na stanowi-
sku, że zatrzymanie przez niego części płatności tytułem 
kaucji zabezpieczającej, następujące w wykonaniu umowy 
zawartej przez Wnioskodawcę z Podwykonawcą, nie będzie 
stanowić nieuregulowania należności w rozumieniu art. 15b 
ust. 1 i 2 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko 
Wnioskodawcy (...) w sprawie oceny prawnej przedstawione-
go zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Od redakcji

Ze stanu faktycznego zaprezentowanego przez podatni-
ka w przywołanej interpretacji indywidualnej wynika, że 
na skutek zatrzymania części wynagrodzenia należnego 
wykonawcy usługi z tytułu przysługującej zamawiającemu 
usługę kaucji gwarancyjnej dochodzi w istocie do jej po-
trącenia z częścią należności wykonawcy. Prowadzi to do 

częś ciowego umorzenia należności z tytułu wystawionej 
przez tego wykonawcę faktury. Dlatego w takim przypad-
ku nie można uznać, że w tej części należność nie zosta-
ła uregulowana – została ona, jak wcześniej wspomniano, 
umorzona. Takie samo stanowisko zajął m.in. Dyrektor 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidual-
nej z 28 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB3/423-234/13/PST.

Katarzyna Wojciechowska
prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych,  

redaktor „MONITORA księgowego”

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; 
ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328,

■	 art. 15b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; 
ost.zm. Dz.U. poz. 1457.

? Jak dokonać w pkpir  
korekty kosztów na przełomie roku

PROBLEM
W grudniu 2014 r. kupiłam towar handlowy. Ujęłam 
go w książce przychodów i rozchodów oraz w rema-
nencie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. 
Termin płatności wynosił 14 dni od dnia wystawienia 
faktury i upływał w styczniu 2015 r. Do końca lutego 
nie zapłaciłam tego wydatku. W lutym 2015 r. powin-
nam dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przy-
chodów. Złożyłam już zeznanie roczne za 2014 r. Czy 
w takim przypadku, oprócz obowiązku skorygowania 
kosztów, jestem zobowiązana do korekty remanentu 
sporządzonego na 31 grudnia 2014 r. i zeznania rocz-
nego za 2014 r.?

RADA
Nie jest Pani zobowiązana do korekty remanentu 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. i zezna-
nia rocznego za 2014 r. Zapisu zmniejszającego koszty 
powinna Pani dokonać w kolumnie 10 pkpir, w lutym 
2015 r. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
W podatku dochodowym istnieje obowiązek korekty 

kosztów uzyskania przychodów w przypadku niezapła-
cenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumen-
tu, będącego podstawą zaliczenia wydatku do kosztów 
(art. 24d updof).

W przypadku terminu płatności wynoszącego nie wię-
cej niż 60 dni korekty należy dokonać, jeżeli nie uregu-
lowano płatności w ciągu 30 dni od daty upływu termi-
nu płatnoś ci ustalonego przez strony. Korekty dokonuje 
się w miesiącu, w którym upływa wymieniony termin. 
W przypadku terminu płatności dłuższego niż 60 dni 
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zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonu-
je się z upływem 90 dni od daty ujęcia wydatku w kosz-
tach. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowią-
zek dokonania korekty, kwota poniesionych kosztów jest 
mniejsza od kwoty korekty, podatnik powinien zwiększyć 
przychody o kwotę, która nie może pomniejszyć kosztów. 
Wpisów zmniejszających koszty czy zwiększających przy-
chody należy dokonać na dowodzie zmniejszenia kosz-
tów/zwiększenia przychodów. Zmniejszenia kosztów 
uzyskania przychodów dokonuje się poprzez wpisanie 
kwoty zmniejszenia ze znakiem minus (–) lub kolorem 
czerwonym. Zapisów w pkpir dotyczących zmniejszenia 
kosztów/zwiększenia przychodów można również doko-
nywać na koniec każdego miesiąca na podstawie zesta-
wienia dokumentów zmniejszających koszty/zwiększają-
cych przychody.

Podatnik ma ponadto obowiązek pomniejszyć wartość 
remanentu o kwotę, o którą zmniejszył koszty (zwięk-
szył przychody), na podstawie art. 24d updof, jeżeli 
zmniejszenie kosztów (zwiększenie przychodów) było 
związane z zaliczeniem do kosztów: towarów handlo-
wych, materiałów (surowców) podstawowych i po-

mocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów 
gotowych, braków i odpadów, objętych remanentem. 
W remanencie należy ująć wartość pomniejszenia ze 
wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze. 
Obowiązek pomniejszenia wartoś ci remanentu nie do-
tyczy tych wydatków, co do których przed sporządze-
niem spisu podatnik dokonał „powrotnego” zwiększenia 
kosztów in plus (§ 29 ust. 4a rozporządzenia w sprawie 
pkpir).

Podatnik, który dokonał zmniejszenia kosztów z po-
wodu nieuregulowania zobowiązania w terminie, ma 
prawo do „powrotnego” zwiększenia kosztów w miesią-
cu, w którym uregulował zobowiązanie. Zapisu w pkpir 
dokonuje na podstawie dowodu zwiększenia kosztów. 
Zapisów dotyczących zwiększenia kosztów uzyska-
nia przychodów można dokonywać również na koniec 
miesiąca. Zapisu należy wtedy dokonać na podstawie 
danych wynikających z miesięcznego zestawienia do-
kumentów zwiększających koszty. Do dowodu należy 
dołączyć dowód potwierdzający zapłatę zobowiązania, 
np. potwierdzenie przelewu. To on bowiem potwierdza 
fakt zapłaty zobowiązania.

Przykład

Podatnik 31 sierpnia 2014 r. zaliczył kupiony towar handlowy do kosztów. Termin płatności wynosił 14 dni. Podat-
nik nie zapłacił faktury do końca 2014 r. Nie sprzedał też tego towaru w 2014 r. W październiku 2014 r. podatnik 
dokonał korekty kosztów z uwagi na upływ 30. dnia od dnia terminu płatności tej faktury. Zapisu dokonał na ko-
niec miesiąca. W takim przypadku w remanencie sporządzanym na 31 grudnia 2014 r. należy ująć wartość pomniej-
szenia ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze. Za towar ten podatnik zapłacił w styczniu 2015 r. 
Wtedy też miał prawo dokonać powrotnego zwiększenia kosztów uzyskania przychodów. Zapisu w pkpir podatnik 
dokona na koniec stycznia 2015 r.

Zapis w pkpir

Lp. Data zdarzenia  
gospodarczego

Nr dowodu  
księgowego

Opis zdarzenia  
gospodarczego

Wartość towarów handlowych  
i materiałów wg cen zakupu

zł gr

1 2 3 6 10

 Sierpień 2014     

567 31.08.2014 F 312/08/2014 Kupno towaru 6000 00

 Październik 2014     

623 30.10.2014 DZK 1/10/2014 Korekta kosztów – 6000 00

 Styczeń 2015     

24 31.01.2015 DZK 1/01/2015 Zwiększenie kosztów 6000 00

W przypadku przedstawionym w pytaniu Czytelniczka nie ma obowiązku zmniejszania remanentu o wartość nieza-
płaconego towaru. W 2014 r. nie upłynął bowiem jeszcze termin, który zobowiązałby ją do korekty kosztów. Ten ter-
min upłynął dopiero w 2015 r. Dlatego Czytelniczka prawidłowo ujęła towar w remanencie na koniec roku. Zapisu 
stornującego powinna jednak dokonać dopiero w 2015 r., bezpośrednio w pkpir. Nie koryguje remanentu i zeznania 
rocznego za 2014 r.
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Przykład

Podatnik 4 grudnia 2014 r. zaliczył kupiony towar handlowy do kosztów. Towaru nie sprzedał w 2014 r. Termin płat-
ności wynosił 65 dni od daty wystawienia faktury i przypadał w lutym w 2015 r. Podatnik nie zapłacił jednak tego 
w terminie. Zapłacił go dopiero w kwietniu 2015 r., już po złożeniu zeznania za 2014 r.
W takim przypadku podatnik towar w remanencie na koniec 2014 r. ujmuje normalnie. Nie wykazuje pomniejsze-
nia, ponieważ go w 2014 r. nie dokonał. Koszty uzyskania musi natomiast zmniejszyć w marcu 2015 r. poprzez wpis 
w kolumnie 10 pkpir, kiedy upływa 90 dni od terminu zaliczenia wydatku do kosztów. Podatnik nie koryguje zezna-
nia rocznego za 2014 r.

Zapis w pkpir

Lp. Data zdarzenia  
gospodarczego

Nr dowodu  
księgowego

Opis zdarzenia  
gospodarczego

Wartość towarów handlowych  
i materiałów wg cen zakupu

zł gr
1 2 3 6 10

 Grudzień 2014     
456 4.12.2014 F 312/12/2014 Kupno towaru 6000 00
 Marzec 2015     
123 31.03.2015 DZK 1/03/2015 Korekta kosztów –6000 00
 Kwiecień 2015     
129 30.04.2015 DZK 1/04/2015 Zwiększenie kosztów 6000 00

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. 

z 2014 r., poz. 1328.

? Czy wydłużenie terminu zapłaty  
oznacza konieczność  

korekty kosztów

PROBLEM
Spółka z o.o. nabyła od kontrahenta partię towa-
ru, a transakcja została udokumentowana fakturą 
z 31-dniowym terminem płatności. Fakturę w kwocie 
netto spółka zaliczyła do kosztów podatkowych w dniu 
jej otrzymania. Na skutek przejściowych trudności 
z płynnością finansową spółka nie była w stanie dokonać 
zapłaty w umówionym terminie i była zmuszona zwró-
cić się o odroczenie terminu płatności. Strony zawarły 
finalnie pisemne porozumienie o przedłużeniu terminu 
płatności o kolejne 80 dni. Spółka zamierza uregulować 
zobowiązanie z końcem nowo umówionego terminu. 
Czy spółka słusznie uważa, że zapłata w tych warunkach 
nie będzie skutkować koniecznością dokonania korekty 
(pomniejszenia) kosztów uzyskania przychodów?

RADA
Niestety, stanowisko spółki nie jest prawidłowe. 

Spółka zamierza dokonać płatności po upływie termi-

nu płatności dłuższego niż 60 dni (łącznie 101 dni). 
Spółka będzie zobligowana do zmniejszenia swych 
kosztów podatkowych z upływem 90 dni od daty zali-
czenia kwoty z faktury do kosztów.

UZASADNIENIE
W opisanym stanie faktycznym w związku z przedłuże-

niem terminu płatności o 80 dni od upływu pierwotnego 
terminu płatności, wynoszącego początkowo 21 dni – nowy 
termin płatności wynosi 101 dni. Oznacza to, że spółka po-
winna zastosować art. 15b ust. 2 updop. Tym samym będzie 
zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przycho-
dów o kwotę wynikającą z faktury z upływem 90 dni od daty 
zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. 
Oczywiście strony umowy mają pełne prawo dokonywać 
w zasadzie dowolnych ustaleń w zakresie umówienia termi-
nu zapłaty należności. Nie ma to jednak wpływu na koniecz-
ność zastosowania omawianych przepisów podatkowych. 
Stosowanie przepisów o korekcie kosztów nie jest wyłączo-
ne w sytuacji zgody kontrahenta na przedłużenie terminu 
płatności. Termin 60-dniowy odnosi się do łącznego terminu 
płatności, a nie tylko do czasu przedłużenia. W przypadku 
spółki dodatkowy termin wynosił 80 dni, jednak łączny ter-
min płatności to 101 dni (21 plus 80).
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Stanowisko takie potwierdził Minister Finansów, m.in. 
w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
z 25 kwietnia 2013 r., sygn. ITPB3/423-40a/13/PS. W zbli-
żonym stanie faktycznym (przedłużenie terminu płatnoś-
ci łącznie do dłuższego niż 90-dniowy) organ podatkowy 
stwierdził: (...), w sytuacji ustalenia przez strony terminu 
płatności dłuższego niż 60 dni, podatnik będzie zobowiąza-
ny do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych o kwo-
tę wynikającą z faktury lub innego dokumentu z upływem 
90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania 
przychodów, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie ure-
gulowana. Zmniejszenia kosztów podatkowych (ewentualnie 
zwiększenia przychodów podatkowych) należy więc dokonać 
w odniesieniu do tej kwoty wynikającej z faktury lub inne-
go dokumentu, która została uprzednio zaliczona do kosz-
tów podatkowych, a która nie została zapłacona w terminie 
30 dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od zaliczenia 
jej do kosztów podatkowych, jeżeli termin płatności jest dłuż-
szy niż 60 dni.

Zmniejszenia kosztów należy dokonać w miesiącu, 
w którym upływa termin 90 dni (art. 15b ust. 3 updop). Je-
żeli po dokonaniu zmniejszenia spółka ureguluje zobowią-
zanie, to zwiększy koszty uzyskania przychodów o kwotę 
dokonanego zmniejszenia (art. 15b ust. 4 updop).

W sytuacji gdyby w miesiącu dokonania zmniejszenia 
spółka nie ponosiła kosztów podatkowych lub ponosiła je 
w kwocie niższej niż kwota zmniejszenia, to ma obowią-
zek zwiększyć przychody. Przychody należy zwiększyć 
o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty podatkowe 
(art. 15b ust. 5 updop).

Przykład

CINEX Sp. z o.o. zakupiła na potrzeby prowadzo-
nej działalności dwa wyspecjalizowane samochody 
ciężarowe. Zakup został dokonany 1 lutego 2015 r. 
 

 
i w tym dniu spółka zaliczyła do kosztów podatko-
wych kwotę netto 1 230 000 PLN wskazaną w fak-
turze. Termin płatności określono na 14 dni (15 lu-
tego). Niestety, pomimo otrzymania promesy bank 
w ostatniej chwili odmówił spółce CINEX udzielenia 
kredytu, co spowodowało, iż dochowanie terminu 
płatności nie było możliwe. CINEX 13 lutego dokona-
ła zapłaty jedynie kwoty 330 000 PLN netto, podczas 
gdy termin płatności pozostałej części ceny został 
umownie przedłużony o kolejne 50 dni (do 5 kwiet-
nia). Czy CINEX powinna dokonać korekty kosztów 
podatkowych?
Należy zauważyć, że kwestia korekty dotyczy 
tu jedynie kwoty 900 000 PLN, ponieważ kwota 
330 000 PLN została zapłacona przez CINEX w pier-
wotnym terminie 14-dniowym. Łączny termin płat-
ności pozostałej kwoty 900 000 PLN wynosi 64 dni, 
a więc jest dłuższy niż 60 dni, co powoduje koniecz-
ność zastosowania przez CINEX przepisu art. 15b 
ust. 2. Oznacza to, że jeśli CINEX nie dokona płatnoś-
ci do 30 maja (90 dni od daty zaliczenia do kosztów 
podatkowych), będzie zobligowana do pomniejsze-
nia kosztów podatkowych z maja 2015 r. Zakładając 
przykładowo, iż koszty podatkowe tego miesiąca wy-
niosą 350 000 PLN, to CINEX zmniejszy je do 0 i jed-
nocześnie powiększy swoje przychody w maju 2015 r. 
o 550 000 PLN (pozostałą część z 900 000 PLN).

Marcin Gawlik
prawnik, doradca podatkowy,  

autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

PODSTAWA PRAWNA
■	 art. 15b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r., poz. 1457.

TemaT

Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem zmian  
w latach 2015-2016

Termin
16 lutego 2015 r.

lokalizacja
Warszawa

prowadzącY
Paweł Ziółkowski

Zapraszamy na warsztaty

Informacje I zamówIenIa: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl
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Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 2015 rok w promocyjnej cenie 298 zł zamiast 498 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres
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NIP

#

W następnych numerach „Poradnika Gazety Prawnej”:
•	 Rabaty, premie, zwroty towarów – w podatkach i rachunkowości
•	 Dofinansowanie pracodawcy z PFRON, FP i FGŚP
•	 Świadczenia dla pracowników i ZFŚS



W skład pakietu wchodzi 9 książek

Komplet żółtych książek – Prawo Pracy i ZUS

n  Nowe umowy zlecenia i inne zmiany 
cywilnoprawne + CD

n 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r.
n Kodeks pracy z komentarzem + CD
n Zasiłki chorobowe po zmianach

n Umowy na czas określony - rewolucje zmiany
n 100 pytań o urlopy wypoczynkowe + CD
n 100 pytań o zmiany w prawie pracy + CD
n 100 pytań o zmiany w ZUS + CD
n Mama i tata w pracy

Cena kompletu: 
259 zł zamiast 289,00 zł

Bądź na bieżąco!

www.sklep.infor.pl/oferta 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

9 książek 
tylko 

259 zł 
zamiast 289,00



W skład pakietu wchodzi 12 książek

Komplet żółtych książek – PODATKI 2015

n PIT-y 2014 + CD
n Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów    
   2015 + CD
n Podatki 2015 cz.1 – VAT + CD + Akty    
   wykonawcze + Przewodnik po zmianach     
   przepisów
n Podatki 2015 cz.2 Podatki dochodowe  
   z aktami wykonawczymi + Przewodnik  
   po zmianach przepisów
n Podatki 2015 cz.3 – Ordynacja, NIP, Akty  
   wykonawcze + CD+ Przewodnik  
   po zmianach przepisów

n 100 pytań o deklaracje elektroniczne i zmiany  
   w podatku dochodowym
n Kasy rejestrujące 2015/2016 + CD
n Podatki 2015 cz.4 – Podatki od spadków  
   i darowizn, PCC, podatki i opłaty lokalne + CD
n 100 pytań o samochód w firmie + CD
n 100 pytań o odwrotne obciążenie
n 100 pytań o stawki VAT
n 100 pytań o odliczenie VAT naliczonego

Cena kompletu: 
299 zł zamiast 338,80 zł

Bądź na bieżąco!

www.sklep.infor.pl/oferta 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

12 książek 
tylko 

299 zł 
zamiast 338,80
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