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6.1. Przychody i pozostałe przychody.  

 
Dochód jest przedmiotem opodatkowania zarówno przy zasadach ogólnych jak i w           

podatku liniowym. Dochód rozumiany jako PRZYCHÓD - KOSZTY UZYSKANIA         

PRZYCHODU. Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów        

dochód do zeznania rocznego ustala różnicą remanentów (ustalenie dochodu         

różnicą remanentów jest już Ci znane). Skupimy się w tym i kolejnym module na              

przychodach i kosztach uzyskania przychodu by móc prawidłowo ewidencjonować         

zdarzenia gospodarcze a w konsekwencji prawidłowo ustalić zaliczkę na podatek          

dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej i we właściwy sposób zamknąć          

rok podatkowy.  

 

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 

Art. 14. 1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3                 

(przychód z działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie          

zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,        

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów         

i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej            

sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i           

usług. 

 

Powołany przeze mnie artykuł pokazuje, że przychód należny nie powstaje w           

momencie zapłaty (chociaż ustawa o podatku dochodowym przewiduje również takie          

momenty o których mówiłam Ci we wstępie w trakcie nagrania). Jednoznaczne jest            

to z tym, że podatnik, który wystawił fakturę za np. sprzedany towary a nie otrzymał               

jeszcze zapłaty musi ten przychód (jeśli podlega opodatkowaniu) opodatkować.  
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W praktyce mamy do czynienia z przychodami osiąganymi z prowadzonej          

działalności gospodarczej zgodnie z kodami PKD jakie zgłosiliśmy we wniosku          

CEIDG-1 - będziemy je ewidencjonować w kolumnie 7 pkpir “Wartość sprzedanych           

towarów i usług”. Jak również z pozostałymi przychodami, niebędącymi przychodami          

osiąganymi z wykonywania czynności zgodnie z PKD - ewidencjonowanymi w          

kolumnie 8 pkpir pozostałe przychody.  

Przychody i pozostałe przychody będą indywidualnie ustalane dla każdej         

działalności gospodarczej.  

Ustawodawca jednak wskazuje również na inne (co do zasady zaliczane do           

pozostałych przychodów) pozostałe przychody z działalności gospodarczej w art. 14          

ust.2 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:  

 

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również: 
 
1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących: 

 

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi,        

podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości        

niematerialnych i prawnych, 

 

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem             

składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie          

przekracza 1.500 zł, 

 

c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania          

równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo            

wartości niematerialnych i prawnych, 

 

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu        

użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie              

podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i          

prawnych 
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- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub         

przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust.         

2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się             

odpowiednio; 

 

2) dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne            

nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot         

wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem           

albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości         

niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się           

odpisów amortyzacyjnych; 

 

3) różnice kursowe; 

 

4) otrzymane kary umowne; 

 

5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których          

mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych         

kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z      

wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat         

terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub       

inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 

 

6) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust.         

3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem            

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy; 

 

7) wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1            

pkt 20, odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone           

uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

 

5 



Kurs Zostań Mistrzem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - Ewelina Dulęba 
 

 
 

7a) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa          

w art. 23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na          

podstawie art. 23h; 

 

7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako        

nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały          

uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 

 

7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio       

zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania        

przyczyn, dla których dokonano tych odpisów; 

 

7ca) przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej        

działalności gospodarczej, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 9, w               

wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie; w tym           

przypadku przepisy pkt 7b, 7c i 7e stosuje się odpowiednio; 

 

7d) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu             

podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od          

towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której            

podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów; 

 

7e) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w          

art. 23 ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; 

 

7f) kwota podatku od towarów i usług: 

 

a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości         

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o,         

lub 
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b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub          

wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a 

 

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku           

odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług; 

 

7g) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki          

(kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w          

przypadku gdy: 

 

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące       

spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) -           

w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej          

pożyczki (kredytu), 

 

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu)        

środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty          

otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą         

otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału; 

 

8) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych         

świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i             

art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a; 

 

9) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu       

emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze         

składki dodatkowej; 

 

10) wynagrodzenia płatników z tytułu: 

 

a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 
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b) (uchylona) 

 

c) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich           

wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,       

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych; 

 

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych          

umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z        

działalnością gospodarczą; 

 

12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku        

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem        

działów specjalnych produkcji rolnej; 

 

13) (uchylony) 

 

14) przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia: 

 

a) świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się        

wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych        

na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o                  

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r.                

poz. 42, 60 i 730), 

 

b) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty        

zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o         

którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a, 

 

c) świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa        

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w       

wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3            
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ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.                

755 i 730); 

 

15) (uchylony) 

 

16) środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą         

prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki; 

 

17) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: 

 

a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów         

specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, 

 

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub           

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki; 

 

18) opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca              

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z           

2019 r. poz. 542). 

 

 

W związku z komentowanym artykułem w przypadku, gdy np, podatnik prowadzący           

jednoosobową działalność gospodarczą, otrzyma przychody z tytułu kary umownej         

to ewidencjonuje je w pozostałe przychody .  

 

6.2. Przychody niepodlegające opodatkowaniu. 
 

 

Przychody niepodlegające opodatkowaniu to przychody, które nie są zaliczane do          

przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3           

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
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3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 

 

1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i           

usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a         

także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również         

uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych         

pożyczek (kredytów); 

 

2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym          

również od udzielonych pożyczek; 

 

3) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących         

dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego,        

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

 

3a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania        

przychodów; 

 

3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na        

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie       

odrębnych przepisów, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; 

 

4) (uchylony) 

 

5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu         

świadczeń socjalnych - zwiększają ten fundusz; 

 

6) kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także         

umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z         

postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym; 
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7) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz             

zwróconej różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie          

odrębnych przepisów; 

 

8) przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w          

celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu           

ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy; 

 

9) (uchylony) 

 

10) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej        

osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki; 

 

11) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej        

osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej           

uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad        

kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty            

dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów           

uzyskania przychodów; 

 

12) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: 

 

a) pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności        

gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji       

rolnej, 

 

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub           

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki 

 

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym           

nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej,      

prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki       
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niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki,          

do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie            

następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych        

produkcji rolnej; 

 

13) kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały          

środki na ten cel z budżetu państwa. 

 

 

6.3. Moment powstania przychodu. 
 

Moment powstania przychodu definiuje art 14 ust 1 ustawy o podatku dochodowym            

od osób fizycznych, zgodnie z którym: 

 

Art. 14. 1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3,                 

uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po          

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U         

podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych       

podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód             

pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. 

 

1a. (uchylony) 

 

1b. (uchylony) 

 

1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z              

zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa           

majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie         

później niż dzień: 

 

1) wystawienia faktury albo 
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2) uregulowania należności. 

 

1ca. Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się: 

 

1) korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu         

spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe          

zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki,            

o których mowa w art. 23q pkt 1-5; 

 

2) korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu         

spełnienie wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe          

zastosowanie metod, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki,            

o których mowa w art. 23q pkt 1 i 2. 

 

1d. (uchylony) 

 

1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych,           

za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego          

określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

1f. (uchylony) 

 

1g. (uchylony) 

 

1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i            

cieplnej oraz gazu przewodowego. 

 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do         

którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się               

dzień otrzymania zapłaty. 
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1j. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które            

zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających       

zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami        

ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik            

może uznać dzień pobrania wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu          

ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go         

przez cały rok podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o            

którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w                 

którym stosował ten sposób. 

 

1ja. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, ustalał           

datę powstania przychodu w sposób, o którym mowa w ust. 1j,           

przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane stosować ten sposób do końca          

tego roku podatkowego. 

 

1k. (uchylony) 

 

1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie         

spółki niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze         

sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j. 

 

1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub          

inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub         

zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym        

została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny          

dokument potwierdzający przyczyny korekty. 

 

1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie             

osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty         

zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania       

przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody. 
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1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do: 

 

1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym,        

które uległo przedawnieniu; 

 

2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q. 

 

Generalną zasadą za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty           

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości         

zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (u podatników dokonujących         

sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za           

przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od            

towarów i usług, czyli wartość netto) - w tym przypadku za moment powstaniu             

przychodu uważa się co do zasady - dzień wydania rzeczy, zbycia prawa            

majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później          

niż dzień wystawienia faktury, albo dzień uregulowania należności.  

 

Przykład  

Podatnik zawarł 14.02.2019 roku umowę na transport towarów. Towar do klienta           

dostarczono 28.02.2019 roku. Fakturę podatnik wystawił 5 marca 2019 roku, a           

zapłata za dostarczony towar wpłynęła 7 marca 2019 roku. Ustal datę przychodu            

podatnika. 

Przychód podatnika w omawianym przypadku powstaje w dacie dostarczenia         

towaru do klienta, tj. 28.02.2019 roku.  

 

W praktyce często faktura wystawiona jest w dniu wydania towaru lub w dniu             

wykonania usługi. Wtedy data wystawienia faktury jest również datą powstania          

przychodu.  

 

Moment ustalenia przychodu przy tzw. usługach ciągłych:  
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1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych,           

za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego          

określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

W omawianym przypadku przychód powstaje ostatniego dnia okresu        

rozliczeniowego, określonego w umowie lub na fakturze - nie rzadziej niż raz w roku,              

przy czym strony muszą ustalić w umowie, że usługa jest rozliczana w okresach             

rozliczeniowych (stanowi formę zabezpieczenia).  

 

Przykład:  

 

Podatnik wynajął swojemu kontrahentowi pomieszczenie biurowe w swojej firmie.         

Strony ustaliły, że czynsz za każdy miesiąc będzie płatny do 5 tego dnia następnego              

miesiąca zgodnie z wystawioną fakturą. 4-tego kwietnia podatnik wystawił fakturę za           

marzec 2019 roku - przychód w tej sytuacji powstanie z dniem 31.03.2019 roku.  

 

 

Moment ustalenia przychodu w momencie otrzymania należności 

 

W sytuacji, gdy nie możemy ustalić przychodu na podstawie wyżej wymienionych           

przepisów, zastosujemy:  

 

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do         

którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się               

dzień otrzymania zapłaty. 

 

 

Zgodnie z którym przychód powstanie w momencie otrzymania należności:  

 

Przykładem mogą tu być koszty prewencyjne i windykacyjne, w sytuacji, gdy z            

zawartej umowy pożyczki nie wynika termin ich wymagalności - data powstania           

przychodu z ich tytułu to moment otrzymania ww. kosztów przez podatnika.  
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6.4. Przychody w walutach obcych (różnice kursowe). 

 
Zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy o PIT: 

Przychodem z działalności gospodarczej są również: 

pkt 3) różnice kursowe. 

 
Z różnicami kursowymi mamy do czynienia gdy podatnicy uzyskują przychody w           

walutach obcych. I o ile w sytuacji, gdy dzień zarachowania jest ten sam co dzień               

faktycznej zapłaty nie stanowi problemu ponieważ podatnik uzyskuje przychód         

zgodnie z faktycznym zastosowaniem kursu przeliczenia, jednak gdy w momencie w           

którym między dniem zarachowania sprzedaży a dniem ich zapłaty wystąpi przerwa           

czasowa, kurs waluty zastosowany do celów zarachowania może różnić się od kursu            

zastosowanego w dniu zapłaty. Właśnie wtedy powstają różnice kursowe.  

Z różnicami kursowymi mamy do czynienia także w przypadku zakupów.  

 

Jak wpływają różnice kursowe na przychody i koszty?  

 

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio:  

 

● przychody jako dodatnie różnice kursowe 

albo 

● koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.  

 

 

Dodatnie różnice kursowe, powstają gdy:  

 

● wartość należnego przychodu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na          

złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP jest niższa od wartości           
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tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie         

zastosowanego kursu waluty z tego dnia,  

● wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na          

złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP jest wyższa od          

wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie         

zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 

● wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w         

walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub             

wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub            

wartości pieniężnych według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych         

dni.  

 

Zapraszam do zeszytu zadań.  
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