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Zadanie 1 
 
Przedsiębiorca zgodnie z zawartą z pracownikiem umową o pracę         
wypłaca wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca za które       
wynagrodzenie jest należne. Za miesiąc maj 2019 r. wynagrodzenie         
wypłacone zostało 31 maja 2019 r. Składki ZUS od wskazanego          
wynagrodzenia pracodawca uregulował zaś 17 czerwca 2019 r.  
Z jaką datą i jak należy ująć całkowity koszt składający się na            
wynagrodzenie pracownika w PKPiR ? 
 
 
Odpowiedź:  
 
Wynagrodzenie pracownika w kwocie brutto należy zaksięgować w        
PKPiR z datą 31 maja 2019 r. w kolumnie 12 ,, Wynagrodzenia w             
gotówce i naturze’’. 
Składki ZUS należne od wskazanego wynagrodzenia w części        
finansowanej przez pracodawcę należy z kolei ująć w PKPiR z datą 31            
maja 2019 r. w kolumnie 13 ,, Pozostałe wydatki’’. 
 
Zarówno bowiem wynagrodzenie jak i składki zapłacone zostały        
terminowo w związku z czym zastosowanie mają: art. 22 ust. 6ba ustawy            
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz             
art. 22 ust. 6bb pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku               
dochodowym od osób fizycznych 
 
Zadanie 2 
 
Przedsiębiorca zgodnie z zawartą z pracownikiem umową o pracę         
wypłaca wynagrodzenie 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc        
poprzedni. Wynagrodzenie za maj 2019 r. wypłacone zostało zgodnie z          
przyjętym terminem. Składki ZUS naliczone od wynagrodzenia za        
miesiąc maj opłacone zostały przez przedsiębiorcę 12 lipca 2019 r.          
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Kiedy i jak przedsiębiorca powinien ująć koszty związane z         
wynagrodzeniem pracownika ? 
 
Odpowiedź:  
 
Wynagrodzenie pracownika w kwocie brutto należy zaksięgować w        
PKPiR z datą 31 maja 2019 r. w kolumnie 12 ,, Wynagrodzenia w             
gotówce i naturze’’. 
Składki ZUS należne od wskazanego wynagrodzenia w części        
finansowanej przez pracodawcę należy z kolei ująć w PKPiR z datą 12            
lipca 2019 r. w kolumnie 13 ,, Pozostałe wydatki’’. 
 
Zarówno bowiem wynagrodzenie jak i składki zapłacone zostały        
terminowo w związku z czym zastosowanie mają: art. 22 ust. 6ba ustawy            
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz             
art. 22 ust. 6bb pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku               
dochodowym od osób fizycznych 
 
 
 

Powodzenia! 
Ewelina Dulęba :)  

 


