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Moduł 2. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - wybrane         

zagadnienia i operacje gospodarcze.  

 

2.0. Zakładanie konta w Rachmistrzu dla nowego podmiotu. 

 

W celu założenia nowego podmiotu należy wykonać poniższe kroki: 

1. Po włączeniu programu z listy podmiotów należy ybrać opcję Nowy i wpisać             
nazwę nowego podmiotu. 

 

2. Następnie należy zaznaczyć znacznik Wersja pełna (wymagana licencja) i          
wpisać numer licencji programu. Zapoznać się z warunkami licencji i          
informacją o abonamencie, a następnie zatwierdzić utworzenie podmiotu        
przyciskiem OK.  

UWAGA!! Zaznaczyć opcje Właściciel licencji jest biurem rachunkowym. 
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Jeżeli w chwili tworzenia podmiotu użytkownik nie dysponuje kluczem licencji,          
można utworzyć podmiot w wersji próbnej, bez zaznaczonej opcji Wpisz dane           
przykładowe. (z tej opcji wersji próbnej będziemy korzystać podczas naszego          
kursu). 

3. W sekcji Podmiot należy wypełnić dane adresowe firmy. Do momentu rejestracji            
podmiotu wszystkie dane są edytowalne, po rejestracji następuje blokada edycji          
NIP-u firmy.  
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4. Sekcja Podmiot Dane VAT służy do określenia Metody rozliczania VAT i VAT             
UE. 

 

5. W sekcji Forma księgowości należy wybrać, czy podmiot będzie korzystał z            
Książki Przychodów i Rozchodów, czy Ewidencji Przychodów (Podatek        
zryczałtowany) oraz określić Okres obrachunkowy.  

UWAGA!! Wybór Formy księgowości jest definitywny i po zakończeniu kreatora nie           
można go zmienić! 
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6. W Parametrach numeracji ustalić czy numeracja ma być roczna/miesięczna oraz           
sposób sumowania. 

 

7. W sekcji Numeracja wprowadzić Postać numeru oraz rodzaj akcji, jaką program            
ma podejmować w przypadku luki w numeracji. 
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8. Sekcja Szef służy do wprowadzenia danych najważniejszego użytkownika         
programu, który będzie posiadał wszystkie możliwe uprawnienia dotyczące jego         
obsługi. 

 

9. Podsumowanie jest potwierdzeniem danych wprowadzonych w poprzednich        
sekcjach. Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, kliknąć Wykonaj. 
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2.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR 

 
Na samym początku kursu chcę zwrócić uwagę, na bardzo ważną sprawę.           

Mianowicie dostępne w księgowości rodzaje ewidencji: 
● podatkowa księga przychodów i rozchodów (na niej bazujemy w całym kursie,           

jest bez wątpienia najczęstszą formą ewidencjonowania zdarzeń       

gospodarczych w biurach rachunkowych), 
● ewidencja przychodów - dla podmiotów, których przychody opodatkowana są         

na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (podstawowe       
kwestie reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym           

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby        

fizyczne) 
● księgi handlowe (podstawowe kwestie regulowane są przez: ustawę o         

rachunkowości z 29 września 1994 r., rozporządzenia i komunikaty wydane          
przez Ministra Finansów, Krajowe Standardy Rachunkowości,      

Międzynarodowych Standardach Rachunkowości). 

 
Wymienione przeze mnie rodzaje ewidencji księgowych są bardzo ważne tak          

naprawdę w moim odczuciu dla każdego księgowego. Od tego zaczyna się           
funkcjonowanie działalności gospodarczej (nie wspominając o kwestiach innych jak         

pomysł, rentowność przedsiębiorstwa, analiza rynku, ale powiedzmy, że to mamy za           

sobą).  
 

Czy słyszałeś/aś o optymalizacji podatkowej?  
 

Optymalizacja podatkowa to obniżanie zobwiązań podatkowych zgodne z        

obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, nie mylić ze świadomym        
uchylaniem się podatnika od obowiązku płacenia podatków oczywiście. Po         

zakończeniu kursu polecam Ci zapoznanie się w pierwszej kolejności z          
następującymi aktami prawnymi:  

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

- Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym           
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
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- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie         

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas          

rejestrujących.  
 

Polecam serdecznie mojego e-booka: Droga Mistrza Optymalizacji Podatkowej –         
START. Jest bardzo cenną pozycją na początku drogi do mistrzostwa w naszym            

zawodzie. Więcej można przeczytać tutaj:  

https://ewelinaduleba.pl/product/ebook-droga-mistrza-optymalizacji-podatkowej-start/ 
 
By móc od początku świadomie pracować w zawodzie księgowego i pełnić wiele            
funkcji odpowiedzialnie,musisz przygotować się najlepiej by nikt nie podważył         

Twoich kompetencji i by móc być świadomym swojej wartości i zwiększać swoje            

kompetencje. To pomaga zupełnie z innej perspektywy spojrzeć na świat.  
 

 
FORMY OPODATKOWANIA 

● Podatek dochodowy według skali podatkowej. 

● Podatek liniowy. 
● Ryczałt: Zryczałtowany podatek dochodowy  

● Karta podatkowa. 
 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:  

● podatnik prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna 
● podatnik prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób         

fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej osób         
fizycznych,  

● podatnik który wykonuje działalność na podstawie umów agencyjnych i umów          

na warunków zlecenia, 
● podatnik, który prowadzi działy specjalnej produkcji rolnej i jednocześnie         

zgłosił zamiar prowadzenia pkpir,  
● podatnik, który jest duchownym i jednocześnie zrzekł się opłacania         

zryczaltowanego podatku dochodowego (patrz slajd następny). 
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Kto jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów  
(rozszerzenie powyższego akapitu o podstawy prawne) 

 

Należy pochylić się nad dwoma podstawowymi aktami prawnymi:  
 

● Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie         
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie           
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Rozdział 1 § 2. 1. Osoby            

fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne          

osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz           

spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.                   

o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą o podatku           

dochodowym", są obowiązane prowadzić księgę, z zastrzeżeniem ust. 2, według          

wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w            

rozdziale 2. 

 

● Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art.            
24a ust. 1-2 

 
Art. 24a. 1. Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób           

fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne           

osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są         

obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej         

"księgą", z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 5a (moja uwaga: ust. 3 wymienia podmioty,              
które nie są zobowiązane do prowadzenia pkpir o nich będzie mowa w dalszej             
części, ust. 5 wymienia podmioty, które mogą prowadzić ewidencję za pomocą           
ksiąg handlowych i tym samym nie prowadzą pkpir), albo księgi rachunkowe,           

zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty),          

podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym           

za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz           
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wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości         

odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. 

 

1a. Podatnicy będący przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu ustawy z dnia 24           

sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym oraz podatnicy będący przedsiębiorcami          

okrętowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu             

okrętowego i przemysłów komplementarnych, prowadzący działalność      

opodatkowaną odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem       

od wartości sprzedanej produkcji oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem         

dochodowym są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach          

rachunkowych, o których mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi             

koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu       

odpowiednio podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości        

sprzedanej produkcji i podatkiem dochodowym. 

 

1b. Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają       

skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej             

księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1,            

wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. 

 

1c. Przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane w prowadzonej księdze albo w           

prowadzonych księgach rachunkowych, o których mowa w ust. 1, dokonać zapisów           

dotyczących zdarzeń gospodarczych zaistniałych od otwarcia spadku do dnia         

dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13              

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a            

jeżeli zgłoszenia nie dokonano - do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. 

 

1d. W przypadku prowadzenia przez zmarłego przedsiębiorcę ewidencji środków         

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 22n,            

przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje prowadzenie tej ewidencji. 

 

2. Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób: 
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1) wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach           

zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów; 

2) prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar           

prowadzenia tych ksiąg; 

3) duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. 

 

Podsumowując.  

 

Jeżeli mamy do czynienia z osobą fizyczną, przedsiębiorstwem w spadku, spółką           
cywilną osób fizycznych, spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską -           

którzy nie wybiorą dobrowolnie prowadzenia ksiąg handlowych lub też nie mają           
takiego obowiązku (tutaj odnoszę się do art. 24a ust. 4-6:  

 

4. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek         

cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek         

partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy            

wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w            

przepisach o rachunkowości. 

 

4a. Jeżeli w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, prowadził on księgi            

rachunkowe, przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane prowadzić te księgi do          

końca tego roku podatkowego. 

 

4b. Przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane prowadzić księgi rachunkowe w          

roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli          

przychody zmarłego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 14, oraz przychody         

przedsiębiorstwa w spadku, w rozumieniu art. 7a ust. 4, za poprzedni rok podatkowy             

wyniosły łącznie w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w           

euro w przepisach o rachunkowości. 

 

4c. W kolejnych latach podatkowych przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane          

prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli przychody przedsiębiorstwa w spadku, w         
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rozumieniu art. 7a ust. 4, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co              

najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. 

 

4d. Jeżeli w roku podatkowym, w którym zmarł wspólnik spółki cywilnej osób            

fizycznych, spółka ta prowadziła księgi rachunkowe, spółka cywilna osób fizycznych i           

przedsiębiorstwa w spadku jest obowiązana prowadzić te księgi do końca tego roku            

podatkowego. 

 

4e. Spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku jest obowiązana           

prowadzić księgi rachunkowe w roku podatkowym następującym po roku, w którym           

zmarł wspólnik spółki cywilnej osób fizycznych, jeżeli przychody spółki cywilnej osób           

fizycznych oraz spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, w           

rozumieniu art. 7a ust. 4 oraz art. 14 wyniosły łącznie w walucie polskiej co najmniej               

równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. 

 

4f. W kolejnych latach podatkowych spółka cywilna osób fizycznych i          

przedsiębiorstwa w spadku jest obowiązana prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli jej          

przychody, w rozumieniu art. 7a ust. 4 oraz art. 14, wyniosły łącznie w walucie              

polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o           

rachunkowości. 

 

5. Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub            

spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe również od początku         

następnego roku podatkowego, jeżeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni           

rok podatkowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w            

euro w przepisach o rachunkowości. W tym przypadku podatnik informuje o           

prowadzeniu ksiąg rachunkowych w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub              

ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym były prowadzone. Jeżeli księgi              

prowadziła spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka           

partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy. 

 

5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku przedsiębiorstwa w spadku            

oraz spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. 
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6. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f i 5, przelicza                  

się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy           

Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok          

podatkowy.) 

 
lub podatników wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów          

na warunkach zlecenia, osób duchownych które zrzekły się opłacania         

zryczałtowanego podatku dochodowego - to mamy do czynienia z obowiązkiem          
prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, pod         

warunkiem również, że nie mamy do czynienia z podmiotami zwolnionymi z tego            
obowiązku. 

 

Wyłącznie z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla         
podatników którzy: 

1)opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych; 
2) wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; 

3) wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim; 

4) dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: 
a) po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, 

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

 

 
Szczególne przypadki zwolnienia 

 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie, w jakim jest to uzasadnione            

szczególnymi okolicznościami, w tym związanymi z rodzajem i rozmiarem         

wykonywanej przez podatnika działalności oraz wiekiem i stanem jego zdrowia,          
jeżeli naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania        

podatnika, na wniosek podatnika, uzna, że niestosowanie przez podatnika przepisów          
rozporządzenia w określonym zakresie jest uzasadnione szczególnymi       

okolicznościami. 
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Wniosek, o którym mowa wyżej składa się co najmniej na 30 dni przed             

rozpoczęciem miesiąca, od którego przepisy rozporządzenia miałyby nie być         

stosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania         
obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od             

dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi 
 

Slajd z prezentacji omawianej w materiale video: 
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Podatnicy wymieni wyżej są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi         

przychodów i rozchodów. Mogą również dobrowolnie prowadzić pełną księgowość,         

albo po przekroczeniu pewnego limitu. Jak to wygląda w praktyce i kogo dotyczy? 
 

Obowiązek przejścia na pełne księgi rachunkowe od 1 stycznia 2020 r. dotyczy: 
 

● osoby fizyczne, 

● spółki cywilne osób fizycznych, 
● spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, 

● spółki jawne osób fizycznych, 
● spółki partnerskie oraz 

● przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.             

o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz.         
1629 ze zm.), 

- pod warunkiem, że przychody w roku 2019 wyniosły 8 746 800 zł. 
 

Limit przychodów wynosi 2 mln euro, przeliczany jest według kursu średniego NBP            

ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października.  
W 2019 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2019 r. wynosił               

4,3734 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2019). W związku z czym limit przychodów za            
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2019 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r., wynosi: 2 000             
000 euro × 4,3734 zł/euro = 8 746 800 zł1. 

 

UWAGA: 
Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. 

 
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i           

przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz          

przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o              
zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach        

związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 ze zm.), są zobowiązane            
do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2021 r., jeżeli ich przychody za             

2020 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.           

Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Podobne              
regulacje w tej kwestii zawiera art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e oraz 4f updof. Limit                

zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie             
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października          

roku poprzedzającego rok obrotowy. 

 
Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2020 r. wynosił 4,5153             

zł/euro (tabela nr 192/A/NBP/2020). Zatem limit przychodów za 2020 r., decydujący           
o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r., wynosi: 2.000.000 euro × 4,5153            

zł/euro = 9.030.600 zł. 

 
Jak ustalić właściwy urząd skarbowy dla podatnika? 
 
Podatnicy, którzy korzystają ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem       

dochodowym lub prowadzą księgi rachunkowe ustalają właściwego naczelnika        

urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania. 
Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki           

jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej - właściwy jest naczelnik urzędu           
skarbowego według miejsca zamieszkania każdego z nich. 

1 art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości 
art. 24a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
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Szczególne przypadki zwolnienia 

 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w zakresie, w jakim jest to uzasadnione            

szczególnymi okolicznościami, w tym związanymi z rodzajem i rozmiarem         
wykonywanej przez podatnika działalności oraz wiekiem i stanem jego zdrowia,          

jeżeli naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania        

podatnika, na wniosek podatnika, uzna, że niestosowanie przez podatnika przepisów          
rozporządzenia w określonym zakresie jest uzasadnione szczególnymi       

okolicznościami. 
 

Wniosek, o którym mowa wyżej składa się co najmniej na 30 dni przed             

rozpoczęciem miesiąca, od którego przepisy rozporządzenia miałyby nie być         
stosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania         

obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od             
dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi 

 

 

 

2.2. Wyłączenia z prowadzenia PKPiR i zwolnienia z obowiązku         

prowadzenia PKPiR 

 
Zgodne z art. 24a ust. 3 ustawy o pdof obowiązek prowadzenia pkpir nie dotyczy              

osób, które:  
● opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych; 

● wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; 

● wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim; 
● dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: 

a) po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, 
b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub           

wystąpieniem z takiej spółki. 
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Przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia PKPiR zostały w całości          
uchylone. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie znajdujące się w materiałach PDF.  
 

2.3. Wzór PKPiR – omówienie struktury. 

 
Pobierz wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów z materiałów PDF, poniżej           
przedstawiam omówienie poszczególnych elementów.  

 
1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez          

podatnika: 

 
a) ewidencji sprzedaży, 

b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych, 
c) ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług 

- nie wypełnia się kolumn 3-5 księgi. 

 
2. Kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi.            

Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania         
zapisu. 

 

3. W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu           
stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania        

towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży). 
 

4. W kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów             

dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać         
numer zestawienia faktur. 

 
5. Kolumny 4 i 5 są przeznaczone do wpisywania imion i nazwisk (nazw firm) oraz               

adresów kontrahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarte zostały         

transakcje dotyczące zakupu surowców, materiałów, towarów itp. lub sprzedaży         
wyrobów gotowych (towarów), gdy transakcje te udokumentowane są fakturami i          

paragonami. Kolumn tych nie wypełnia się w wypadku zapisów dotyczących          
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przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz         
dowodów wewnętrznych. 

 

6. W kolumnie 6 należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków. Określenie to            
powinno zwięźle oddawać istotę dokonanego zdarzenia gospodarczego, np. zakup         

blachy, zapłata za niklowanie obręczy, wypłata wynagrodzeń za okres ……. 
 

7. Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów           

(towarów handlowych) i sprzedaży usług. 
 

Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną         
wysokość przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji        

kupna i sprzedaży wartości dewizowych. 

 
8. Kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np.          

przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych,         
wynagrodzenia płatnika. 

 

9. Kolumna 9 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty przychodów          
zaewidencjonowanych w kolumnach 7 i 8. 

 
10. Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów           

handlowych według cen zakupu. 

 
Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną         

kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży          
wartości dewizowych. 

 

11. Kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z           
zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku,        

ubezpieczenia w drodze. 
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12. Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych          
pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli          

przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres           

działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen        
stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach - na podstawie           

cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub          
praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i             

stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wpisu dokonuje się: 

 
a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza            

własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze - w            
przypadku wypłaty wynagrodzenia w kasie, 

 

b) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie         
wynagrodzenia na rachunek pracownika - jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w           

kasie. 
 

W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z          

tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. 
 

13. Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza          
wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23            

ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W            

kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę             
za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki            

dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie        
emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki          

na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia, to        

jest rzeczowych składników majątku, związanych z wykonywaną działalnością,        
niezaliczonych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków          

trwałych. 
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Zapisów dotyczących kosztów podróży służbowej, w tym również diet właściciela          
oraz osób z nim współpracujących, dokonuje się na podstawie rozliczenia tych           

kosztów sporządzonego na dowodzie wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży        

służbowej. Do rozliczenia należy dołączyć dowody (faktury) potwierdzające        
poszczególne wydatki. Jeżeli uzyskanie dowodu (faktury) nie było możliwe,         

pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach          
braku jego udokumentowania. Nie wymagają udokumentowania fakturami diety oraz         

wydatki objęte ryczałtem, a także koszty przejazdu własnym samochodem         

pracownika. 
 

14. Kolumna 14 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty wydatków          
wykazanych w kolumnach 12 i 13. 

 

15. Kolumna 15 jest wolna. W kolumnie tej można wpisywać inne zaszłości            
gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-13. W kolumnie tej można również           

wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat           
następnych). 

 

16. Kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności         
badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym.           

Po zakończeniu roku należy zsumować te koszty. W kolumnie tej należy wpisać            
wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich         

część będzie odliczona od podstawy opodatkowania. 

 
17. Kolumna 17 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w             

kolumnach 2-16. Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania           
pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi. W kolumnie tej mogą być          

także ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane. W        

przypadku wyboru w następnym roku podatkowym opodatkowania w formie ryczałtu          
od przychodów ewidencjonowanych, limit otrzymanych przychodów w poprzednim        

roku podatkowym w kwocie stanowiącej równowartość 25 000 euro jest - zgodnie z             
art. 21 ust. 1b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku              

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne -         
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warunkiem korzystania z kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów         
ewidencjonowanych. Podatnicy, o których mowa w art. 24a ust. 1a ustawy o podatku             

dochodowym, prowadzący księgę, wykazują przychody i związane z nimi koszty z           

działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem       
od wartości sprzedanej produkcji wyłącznie w kolumnie 17. 

 
Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy 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. 
 

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. 

 

Poniższe moduły dostępne na platformie od: 

09-10-2020 godz. 8.00 wraz z zadaniami :) 

 

2.4. Metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPiR       

(metoda memoriałowa, metoda kasowa) - warsztat na programie        

księgowym. 

2.5. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów 

2.6. Praktyczne zdarzenia gospodarcze - rozliczenie w PKPiR (m.in.         

ewidencjonowanie wynagrodzeń z listy płac, z umowy zlecenie na         

podstawie wystawionego rachunku, zus-ów, czynszu, energii      

elektrycznej, ubezpieczenia samochodu, koszty eksploatacji samochodu      

osobowego, delegacje przedsiębiorcy). 

Ewelina Dulęba 
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