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Pytanie 1 

Zaokrąglenia do podatku dochodowego. Czy zaokrąglać podatek trzeba od 

50 groszy w górę, a poniżej 50 groszy w dół czy od razu po przecinku w górę 

do pełnych złotówek?

Moim zdaniem od 50 groszy w górę, poniżej w dół. 



Pytanie 1 
Zaokrąglenia do podatku dochodowego. Czy zaokrąglać podatek 

trzeba od 50 groszy w górę, a poniżej 50 groszy w dół czy od razu po 

przecinku w górę do pełnych złotówek?

Moim zdaniem od 50 groszy w górę, poniżej w dół. 

W takiej sytuacji: końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy 
pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa 
się do pełnych złotych: Art. 63. § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty 
podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie 
nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom 
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 
1a i 2. - Ordynacja podatkowa



Pytanie 2
Jeśli pracodawca spóźnia się z płatnościami składek społecznych i 

zdrowotnych (brak płynności finansowej) to czy osoby zatrudnione bądź 

członkowie rodziny zgłoszone do ub. zdrowotnego i pójdą do lekarza na NFZ 

czy szpitala to może się okazać, że nie mają zapewnionej darmowej opieki ( 

\"świecą się na czerwono\")

Myślę, że nie powinno mieć to wpływu, bo zgłoszenie do ubezpieczenia jest. 

Ale z praktyki zdarzyło się, że członek rodziny pracownika dzwoni i mówi, że 

musi zapłacić za wizytę u lekarza, bo widnieje jako nieubezpieczony, a 

faktycznie pracodawca notorycznie spóźniał się z płaceniem składek ZUS. 



Pytanie 2
Odpowiedź: W takiej sytuacji regulowanie składek zus po terminie nie 

pozbawia korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej. 

UWAGA: Jeśli przedsiębiorca za siebie płaci po terminie a był zgłoszony do 

ubezpieczenia dobrowolnego chorobowego, utraci prawo do zasiłku 

chorobowego. W takiej sytuacji może napisać wniosek do ZUS o przywrócenie 

terminu płatności.



Pytanie 3
Ulga na start. Co z przedsiębiorcami, którzy prowadzą już działalność gospodarczą i chcą 

założyć kolejną. Czy mogą skorzystać z takiej ulgi?

Nie nie mogą skorzystać: Ulga na start przysługuje, gdy

● działalność gospodarczą podejmowana jest po raz pierwszy albo ponownie 

po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub 

zakończenia działalności gospodarczej,

● przedsiębiorca nie będzie wykonywał dla byłego pracodawcy tego, co robił 

dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku 

kalendarzowym.



Pytanie 3

Ulga na start- Co w przypadku, gdy klient zapyta co w razie mojej śmierci w trakcie ulgi na 

start bo różnie może być, czy moja żona, mąż dostanie pogrzebowe, jeśli nie pracuje i jest 

zarejestrowana w PUP ?

Myślę, że tak bo do składki zdrowotnej jest pracodawca zgłoszony i je opłaca.

Ulga na start - czy jest na samym początku od założenia działalności gospodarczej czy można 

skorzystać z niej np. 3 miesiące później kosztem preferencyjnego ZUS?

Myślę, że jak nazwa wskazuje, że na początku prowadzenia działalności - dokładnie albo 

korzystamy od razu albo przepada nam tam możliwość. 



Pytanie 4
Przedsiębiorca do końca roku 2019 korzystał z metody memoriałowej. Od 

roku 2020 postanowił zmienić metodę ewidencji na kasową. W jakiej dacie 

zaksięgować koszty, które były pozostałą częścią kosztów z faktur za 

telekomunikację i polis z roku 2019 dotyczące 2020? Czy będzie poprawne 

ujęcie ich w dniu 1.01.2020 ? - W takiej sytuacji faktury za telekomunikację i 

polisy w części w której dotyczyły roku 2019 należy ująć w 2019 roku - 

zgodnie z zasadą memoriałową, natomiast część przypadająca na 2020 rok 

ujmujemy pod datą 01.01.2020 - tutaj musimy odnieść się do definicji 

kosztu uzyskania przychodu. 



Pytanie 5
Odnosząc się do przykładu z porównania metody kasowej i memoriałowej. 

Czy polisa zapłacone przez Pana Kowalskiego musi być rozliczana na dni tak 

jak Pani opisała to w przykładzie? Czy można podzielić tą kwotę polisy 2200 

zł na 12 miesięcy i odpowiednio zaksięgować wartość dla 3 miesięcy w 2018 

roku i pozostała część w 2019 roku? Różnica jest niewielka ok. 4,52 zł. Czy 

jest to jakoś odgórnie narzucone czy zależy to już od woli księgowego?

Obie metody są dopuszczalne.



Pytanie 6
Materiały do pobrania punkt 4.3 "porównanie metody kasowej 

i memoriałowej". 

W zadaniu zostały proporcjonalnie podzielone koszty na poszczególne 

lata 2018 i 2019.

Pytanie: Czy część przypadająca na 2019 rok (w przykładzie 1.645,48 zł) 

może zostać zaliczona do kosztów w 2019 jednorazowo np. w styczniu? 

Czy należy ten koszt rzucać co miesiąc w wysokości 1/11 kwoty?  - Tak, 

zaliczamy jednorazowo w styczniu część przypadającą na 2019 rok. 



Pytanie 7
Przyjęta metoda kasowa.

Podatnik dostarczył do biura fakturę dotycząca 2019 roku po złożeniu już 

zeznania podatkowego za 2019 r. Nie można takiej faktury ujmując PKPiR w 

dacie jej wpływu ? Czy jedyne rozwiązanie to korekta zeznania z 2019 roku?

Należy złożyć korektę zeznania za 2019 rok i ująć wydatek w 2019 roku w 

pkpir.



Pytanie 8

Metoda kasowa.

Duplikat faktury wystawiony 03.04 do faktury pierwotnej wystawionej 

01.02. Koszt ujmujemy w dacie duplikatu ?

Odwołuję do Analizy interpretacji numer 3. Jeżeli faktycznie był w 

posiadaniu tej faktury to należy ująć wydatek w dacie wystawienia 

faktury pierwotnej, jeśli nie dopuszczane jest rozliczenie wydatku w 

dacie duplikatu. 



Pytanie 9
Czy oprócz tych wymienionych w dokumentach księgowych można wymienić 

bilety, dokumenty z taxi, bilety z parkingów, dowody opłat pocztowych czy 

bankowych? tylko czy te wszystkie dokumenty mogą być kosztem i odliczone 

od podatku dochodowego czy też nie? Księgowałam bilety powyżej 50km jako 

KUP chyba że się coś zmieniło, z biletami za parking i taxi nie księgowałam. 

Opłatę z listu poleconego raz w miesiącu podatnik wysyła czy polecenia 

przelewu wypisanego ręcznie opłata np 3 zł to też opłata jeśli tyczy się 

wysłania faktury czy opłat za ZUS jeśli związane jest to z działalnością 

gospodarczą można księgować ?



Pytanie 9
Bilet za przejazd powyżej 50 km: W przypadku, gdy przedsiębiorca udaje się w podróż służbową, (trasa powyżej 50km) np. pociągiem i otrzymuje bilet, 

który zawiera: 

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem;

może traktować ten bilet jako fakturę i dokonać na jego podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwocie netto jeżeli jest 

czynnym podatnikiem podatku VAT, lub w kwocie brutto jeżeli jest zwolniony z VAT. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur



Pytanie 9
Bilety jednorazowe za przejazd komunikacją miejską nie spełniające wyżej wymienionych 

wymogów (zapewne nawet nie będą miały trasy powyżej 50 km) nie można ująć w pkpir - należy 

wystąpić o wystawienie faktury.



Pytanie 9
Opłaty pocztowe i bankowe - stanowią koszt, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów: 

§ 12. Za dowody księgowe uważa się również:

1) dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;

2) noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu 

obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;

3) dowody przesunięć;

4) dowody opłat pocztowych i bankowych;

5) inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których 

mowa w § 11 ust. 3 pkt 3.



Pytanie 9
Bilet parkingowy - może zostać ujęty w kosztach w pkpir, sporządzamy do niego dowód wewnętrzny: 

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie pkpir

§ 13. 1  Na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być 

sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody 

wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych 

przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć wyłącznie:

(...)

 9) wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi 

danych, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, 

kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.



Dziękuję za uwagę :)

Ewelina Dulęba


