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11.1. Podsumowanie zapisów rocznych. 
 

 

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów można podzielić        

na trzy główne etapy: 

1. Podsumowanie zapisów w PKPiR 

2. Sporządzenie remanentu końcowego i wycena składników      

podlegających pod ten remanent 

3. Ustalenie dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.  

 

Tak wygląda cała procedura zamknięcia PKPiR w dużym uproszczeniu.         

W tym module rozpracujemy ją na czynniki pierwsze.  

Przedsiębiorca prowadzący PKPiR na zakończenie roku podatkowego       

zobowiązany jest do złożenia do urzędu skarbowego zeznania rocznego         

do 30 kwietnia (jeżeli ten dzień przypada na sobotę, niedzielę lub inny            

dzień świąteczny to termin przypada na pierwszy dzień roboczy po 30           

kwietnia) następnego roku za rok poprzedni.  

Działalność gospodarczą podatnik prowadzący PKPiR rozlicza na       

PIT-36 (jeżeli jest opodatkowany na zasadach ogólnych 17%, 32%) lub          

PIT-36L (jeżeli jest opodatkowany na zasadach liniowych).  

 

Podstawą w przepisach podatkowych do zamknięcie PKPiR jest ustawa         

o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozporządzenie Ministra         

Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i        

rozchodów.  

 



 

Podsumowanie zapisów w PKPiR w trakcie roku 

 

Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu podatnik         

musi podkreślić, a dane z kolumn 7-14 zsumować. Wynikłe z          

podsumowania kwoty należy podkreślić.  

Podatnik może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w        

poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca        

poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w         

poszczególnych kolumnach sumę od początku roku. 

 

Przykład poniżej - do pobrania również na platformie: PKPiR         

podsumowanie miesięczne 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie zapisów w PKPiR na koniec roku 

 

Jeżeli podatnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy        

narastająco od początku roku, po zakończeniu roku podatkowego        

musi na oddzielnej stronie w księdze sporządzić zestawienie        

roczne. W tym celu należy wpisać do właściwych kolumn sumy z           

poszczególnych miesięcy i dodać je. Sumowaniu podlegają kolumny od         

9 (tutaj mamy zawartą kolumnę 7 i 8) do 14 (uwaga! tutaj suma kolumn              

12 i 13) PKPiR.  

(przykład tabela poniżej) 

 

 

 

 

 



UWAGA!! Na kolumnę 16 - stą.  
 
Kolumna 16 w PKPiR - Koszty działalności badawczo rozwojowej  
Kolumnę 16 stą sumujemy, jednak nie podlega sumowaniu z pozostałymi kolumnami PKPiR, 

ponieważ nie wpływa na ustalenie kosztów uzyskania przychodów. Koszty działalności 

badawczo rozwojowej odliczamy w ramach ulgi B+R w zeznaniu rocznym.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2. Remanent – wycena, uwzględnienie różnic 

remanentowych i ustalenie dochodu 

 
Wycena towarów i materiałów handlowych objętych spisem 
 
Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte         
spisem z natury według: 

● cen zakupu lub  
● nabycia albo zakupu 
● według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one          

niższe od cen zakupu lub nabycia.  
(szerzej w Module III) 
 
 

Moment dokonania wyceny 
 
Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14         
dni od dnia zakończenia spisu z natury. W razie przyjęcia wyceny           
towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów            
wytworzenia, w szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody,         
należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową       
cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia. 
 

 

W celu ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy na          

oddzielnej stronie księgi: 

 

  

1) ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym       

(kolumna 9) 



2) ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów       

uzyskania przychodów w sposób następujący: 

 

a) do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego doliczyć          

wartość zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i         

11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury         

sporządzonego na koniec roku podatkowego, 

b) kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków         

z kolumny 14 oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze          

w tej części, w której wydatki (koszty) związane z         

wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych       

kolumnach księgi przychodów i rozchodów (np. w gastronomii        

koszty zakupu materiałów i towarów handlowych zużytych do        

przygotowania posiłków dla pracowników zostały wpisane w       

kolumnie 10); 

3) wartość osiągniętego przychodu (kolumna 9) pomniejszyć o         

wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania       

przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2;         

wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu        

osiągniętego w roku podatkowym. 

Przykład obliczenia dochodu: 

1) Przychód (kolumna 9) 

455.600,75 

   2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku 

podatkowym: 

a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego 

58.678,28 



b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 

289.288,56 

c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) 

10.320,40  

d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 

46.524,32 

e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14) 

78.328,09  

f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach 

księgi 

4.826,00 

Razem koszty uzyskania przychodu 

385.265,01 

   3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym: 

a) przychód (pkt 1) 

455.600,75  

b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 

385.265,01 

Dochód (a-b) 

70.335,74 

Ustalenie dochodu różnicą remanentów:  

 
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u 

podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących 

księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy 

przychodem (określonym w art. 14 wyżej wymienionej ustawy) a kosztami 

uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i 

początkowego: 



● towarów handlowych,  

● materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,  

● półwyrobów,  

● produkcji w toku,  

● wyrobów gotowych,  

● braków i odpadków, 

jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu 

początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu 

początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.  

 

Przykład.  

 

Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na        

zasadach ogólnych (17% i 32%). Ustal dochód podatnika biorąc pod uwagę           

następujące wartości z 2020 roku:  

● Remanent początkowy: 12 000,00 

● Przychód: 480 000,00 zł 

● Koszty uzyskania przychodów: 86 000,00 zł 

● Koszty zakupu towarów handlowych i materiałów: 240 000,00 zł 

● Remanent końcowy: 18 000,00 zł.  

Rozwiązanie 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Przychód 480 000,00 - Koszty uzyskania przychodu 86 000,00 - Koszty zakupu towarów handlowych i               

materiałów 240 000,00 = 154 000,00 dochód 

Remanent końcowy jest większy niż remanent początkowy zatem do dochodu musimy dodać różnicę: 18 000,00               

- 12 000,00 = 6 000,00.  

 

Zatem dochód ustalony różnicą remanentów wynosi: 154 000,00 - 6 000,00 =148 000,00 zł.  



 

11.3. Rozliczenie jednoosobowej działalności 

gospodarczej na PIT – 36. 

 

 
Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej na PIT – 36  - 

przykład.  

 

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 

wydrukował podsumowanie PKPiR za 2020 rok z następującymi 

pozycjami:  

 

● Przychody: 1 635 012,51 zł 

● Koszty:          790 326,02 zł 

● Dochód:        844 686,49 zł  

 

Należne zaliczki (tyle również zapłacił podatnik w trakcie roku): 108 

907,00  

Składki społeczne (niezaliczone do KUP): 11 819,90 zł* 

Składki zdrowotne: 3 726,94 zł 1

Twoje rozwiązanie:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

1 3726,94 zł Przypominam, że w danym roku odliczeniu podlegają składki faktycznie            
zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie             
większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały            
naliczone. (za grudzień zapłacona w styczniu 2020: 275,51 zł + 11 miesięcy razy 294,78 zł               
składki zdrowotna podlegająca odliczeniu za 2020 rok zapłacona w 2020 roku)  



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Rozwiązanie: (załącznik z rozwiązaniem w PIT-36 w module XI na 

platformie)  

 

Przychody 1 635 012,51 - Koszty 790 326,02=  Dochód 832 866,59 

 

Dochód 844 686,49 - Składki społeczne 11 819,90 = 835 933,69 

832 866,59- 85 528 = 747 338,59 * 32% = 239 148,35 

 239 148,35+ 14 539,76 (podatek od 85 528) = 253 688,11 -3 726,94 
Składki zdrowotne -108 907 (wpłacone zaliczki) = 141 054,00 ZŁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


