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7.1. Koszty uzyskania przychodu + przykłady  
 

W trakcie dotychczasowych materiałów video w kursie wspominałam już         
niejednokrotnie o kosztach, teraz przyszedł czas na usystematyzowanie całej wiedzy          

na ten temat.  
 

Każda działalność gospodarcza traktowana jest indywidualnie ze względu na różne          

profile. Dla jednej wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu a dla innej ten             
sam wydatek już nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, np. wydatki na            

kurs języka angielskiego w przypadku przedsiębiorcy, który w swojej działalności          
prowadzi rozmowy z kontrahentami zagranicznymi będzie stanowił koszty uzyskania         

przychodu, a dla przedsiębiorcy, który w ogóle nie posługuje się językiem angielskim            

w swojej działalności taki wydatek będzie stanowił wydatek osobisty niestanowiący          
kosztów działalności. Dlatego tak ważne jest by poprawnie odróżnić wydatek od           

kosztu uzyskania przychodu.  
 

Bez zagłębiania się w dalszą część tego materiału odpowiedz na pytanie: 

Pytanie 1. (Odpowiedź na końcu materiału) 
Podatnik prowadzący usługi prawnicze, poniósł wydatek na kurs fotografii. Czy          

wydatek taki może ewidencjonować jako koszt uzyskania przychodu w podatkowej          
księdze przychodów i rozchodów? 

Odpowiedź uzasadnij 

 
Odpowiedź: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………
………………… 
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Definiuj koszty również jako wydatki RACJONALNIE I GOSPODARCZO        
UZASADNIONE.  
 

(...)Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo        

uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których        

celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego          

źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z             

tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a          

osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła        

należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego           

związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się          

do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła         

przychodów (...) 

 

Źródło: Interpretacja indywidualna Sygnatura: IBPBI/1/415-1575/14/WRz 
 
Poniesiony wydatek by mógł stanowić koszt uzyskania przychody musi być          
CELOWY i POTRZEBNY w prwadzonej działalności 
 
(...)Podkreślić również należy, że o tym co jest celowe i potrzebne w            
prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność      
gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa jednak obowiązek          

wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym         

okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów,          

zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. (...)Ponadto z treści wniosku            

nie wynika, aby wydatki na wskazane we wniosku zakupy Wnioskodawca ponosił w            

celach prywatnych. Jednakże podkreślić należy, że wydatki te będą mogły stanowić           

koszty uzyskania przychodów tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie mają one            

charakteru osobistego, bowiem wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania          
przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia         
tego źródła przychodu. W konsekwencji wydatki ponoszone w celach prywatnych          

(osobistych) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu prowadzonej        

pozarolniczej działalności gospodarczej.(...) 
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Źródło: Interpretacja indywidualna Sygnatura: IBPBI/1/415-1575/14/WRz 

 

Przykład niecodzienny, który przychodzi mi na myśl to WYDATKI ZWIĄZANE Z           
utrzymaniem i wyżywieniem PSA - czy zaliczyłbyś/zaliczyłabyś do kosztów         

prowadzonej działalności? 
Odpowiedź uzasadnij: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

……………… 

 
(Odpowiedź znajduje się w dodatkowym materiale video na platformie -          
wydatki na psa) 
 
 
Koszty: zakup materiałów i towarów, wynagrodzenia (z umowy o pracę, umowy           
o dzieło, zlecenia), podatki i opłaty inne. 

 

Zakup materiałów, towarów handlowych, koszty związane z umową o pracę, umową           
zlecenia i dzieło są rodzajem kosztów dla których przepisy określają szczególny           

moment ewidencji w PKPiR.  

Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu 

Na wstępie przypominam definicję ceny zakupu: 

Cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku,           
pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z           

odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek          
akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne           

obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub           
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spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego          
składnika. 

Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu ewidencjonujemy         
w kolumnie 10 PKPiR1.   

Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do           
PKPiR niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do         

magazynu, przerobu lub sprzedaży, chyba, że księgowość prowadzi biuro         
rachunkowe. 

W przypadku, gdy PKPiR prowadzona jest przez biuro rachunkowe, zapisy są           
dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów księgowych oraz         

sum miesięcznych przychodów wynikających z ewidencji lub danych wynikających z          
zestawienia, przekazywanych przez podatnika zgodnie z postanowieniami umowy, w         

czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie          
później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

Otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych i towarów handlowych musi         
być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je           
przyjęła.  

 

Otrzymanie towaru a późniejsze dostarczenie faktury- obowiązki ewidencyjne  

Jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup dokumentowany jest fakturami          

dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed          
otrzymaniem faktury, należy sporządzić szczegółowy opis otrzymanego       
materiału (lub towaru handlowego), podając imię, nazwisko (firmę) i adres          
dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru            
handlowego) i dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu. Opis musi być            

potwierdzony datą i podpisem osoby przyjmującej oraz przechowywany jako dowód          
zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna różnica w stosunku           

1 ust. 10 objaśnień do podatkowej księgi zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
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do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księgi (ewidencji) w dniu             
otrzymania faktury. 

Jeżeli podatnik otrzymał materiał lub towar handlowy oraz fakturę na ten materiał lub             
towar handlowy w tym samym miesiącu, opis o którym pisałam wyżej, dołącza do             

otrzymanej faktury, a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury. 

Podatnik może nie sporządzać opisu jeżeli zakup udokumentowany jest specyfikacją          
dostawcy, pod warunkiem że specyfikacja spełnia wymogi określone dla opisu. 

 

Przykład.  

Podatnik otrzymał dostawę materiałów bez dokumentu zakupu. Wartość        

dostarczonego towaru bez podatku VAT podatnik określił w wysokości: 13 000,00 zł.            
Podatnik sam prowadzi ewidencję w PKPiR.  

W jaki sposób i na jakich zasadach podatnik powinien zaewidencjonować to           
zdarzenie gospodarcze? 

Podatnik musi dokonać ewidencji w PKPiR na podstawie sporządzonego przez          
niego opisu dostarczonych materiałów. Na opisie tym podatnik musi zawrzeć: imię,           

nazwisko (firmę) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość             

materiału. Dodatkowo zawrzeć musi datę i podpis osoby która odebrała towar.           
Fakturę dołączy do tak przygotowanej dokumentacji w terminie późniejszym.  

 

SKUTKI BŁĘDNEJ EWIDENCJI ZAKUPU TOWARÓW/MATERIAŁÓW 

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi księgę niezgodnie z rozporządzeniem, tj.          
naruszy omówione zasady poprzez: 

● brak potwierdzenia otrzymania towarów handlowych dowodem w postaci        
opisu tego towaru - przy braku faktury i/lub specyfikacji dostawcy, oraz 

● niedochowaniu terminu wpisania do podatkowej księgi kosztów zakupu        
towarów handlowych, 
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zgodnie z przepisami jest to “znak” dla organów kontrolujących, że prowadzona w            
ten sposób podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona przez podatnika          

w sposób wadliwy. 

Sprawdź wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2018 r.,          

sygn. akt II FSK 847/18 - pełna treść do pobrania na platformie  

"Wymaga podkreślenia, że szczególną moc dowodową ksiąg podatkowych        

wyrażoną w przepisie art. 193 § 1 Ordynacji podatkowej interpretować należy jako            
zakaz określania w postępowaniu podatkowym elementów mających wpływ na         

wysokość podatku, bez uprzedniego odniesienia się w sposób uregulowany prawem          
do prowadzenia ksiąg w sposób nierzetelny lub wadliwy. Możliwość przyjęcia za           

podstawę rozstrzygnięcia innego stanu, niż ten wynikający z ksiąg podatkowych,          

zachodzi dopiero wówczas, gdy domniemanie rzetelności ksiąg zostanie obalone i to           
wyłącznie w sposób przewidziany prawem, co wymaga zachowania trybu         

określonego w art. 193 § 6 Ordynacji podatkowej. Dla oceny, czy księga jest             
rzetelna, decydujące znaczenie ma to, czy w oparciu o zapisy z niej wynikające             

można ustalić prawidłową podstawę opodatkowania, a więc, czy zawiera prawidłowe          
zapisy dotyczące wszystkich zdarzeń mających wpływ na jej ustalenie". 

Wynagrodzenia, umowy o dzieło, umowy zlecenia 

Moment ewidencji wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, dzieło 

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub stosunku pokrewnego podatnik może           

ewidencjonować w wartości brutto: 

● w miesiącu za który są należne, pod warunkiem jednak, że dokona wypłaty            

tych wynagrodzeń w obowiązującym go (obowiązek ten wynika z odrębnych          

przepisów prawa pracy) terminie, 
● w miesiącu faktycznej wypłaty tych wynagrodzeń, jeżeli termin wypłaty         

wynagrodzeń zostanie przekroczony.  

Przykład.  

Podatnik wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę do 10            

tego dnia następnego miesiąca za miesiąc należny.  
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W marcu podatnik ten wypłacił wynagrodzenie pracownikom 5 marca za luty. W            
związku z tym koszty tych wynagrodzeń ewidencjonuje w lutym.  

Gdyby ten sam podatnik wypłacił wynagrodzenie 14 marca (czyli po obowiązującym           
terminie) to mógłby wynagrodzenia za luty zaksięgować dopiero w momencie ich           

zapłaty czyli w miesiącu marcu.  

Składki społeczne od tych wynagrodzeń (o ile występują) a termin ewidencji  

Składki ZUS opłacone w części opłacanej przez płatnika składek ewidencjonujemy w           

PKPiR podobnie jak w przypadku wynagrodzeń. To znaczy, że składki społeczne           

finansowane przez pracodawcę, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń        
pracowniczych będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w miesiącu za który są           
należne pod warunkiem, że zostaną zapłacone: 

● w terminie ustawowym o ile wypłata wynagrodzeń nastąpi w miesiącu za który            
te wynagrodzenia są należne, np.: 

Pracodawca wypłacił wynagrodzenia należne za miesiąc marzec pracownikom 29         
marca 2019 roku. Składki zapłacił w ustawowym terminie, tj. do 15 stego dnia             

następnego miesiąca - 15.04.20.19 roku.  

● nie później niż do 15 stego dnia miesiąca, w którym podatnik wypłacił            

wynagrodzenie - w przypadku, gdy wynagrodzenie to jest należne za          

poprzedni miesiąc a zostało wypłacone w następnym miesiącu, ale w terminie           
wynikającym z odrębnych przepisów.  

Przedsiębiorca, który wypłaca wynagrodzenia za dany miesiąc do 10 tego dnia           

następnego miesiąca opłaca składki od tych wynagrodzeń najpóźniej do 15 stego           
miesiąca następującego po miesiącu w którym wypłacił te wynagrodzenia.  

Przykład 

Pracodawca wypłacił wynagrodzenia należne pracownikom za marzec, 10 tego         

kwietnia. Składki ZUS zatem ma obowiązek zapłacić najpóźniej do 15-stego maja.           
Jeżeli pracodawca zapłaci te składki do 15-stego kwietnia to zaliczy je do kosztów             
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marca (tak jak wynagrodzenia), jeżeli natomiast zapłaci je do 15 maja będą            
stanowiły koszt w maju.  

 

UWAGA! 

Składki zapłacone przez przedsiębiorcę po terminie wynikającym z odrębnych         
przepisów stanowią koszt w miesiącu w którym zostały zapłacone.  

Umowa zlecenie/dzieło  

Kwoty należne z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło mogą zostać zaliczone             

do kosztów uzyskania przychodów dopiero z chwilą, gdy zostaną wypłacone lub           
postawione do dyspozycji zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła. 

Także składki ZUS od tych wynagrodzeń stanowią koszt podatkowy dopiero w dacie             
ich opłacenia 

Podatki, opłaty i inne koszty 

Pozostałe koszty działalności gospodarczej, poza wymienionymi w kolumnie 10, 11 i           
12 księgowane są w kolumnie 13, z wyjątkiem oczywiście kosztów, których zgodnie            

z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty               
uzyskania przychodów.  

Jakie wydatki w szczególności ewidencjonujemy w kolumnie numer 13? 

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,  
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● wartość zakupionego wyposażenia.  

W dalszej części kursu będziemy szczegółowo omawiać amortyzację oraz         

samochód w działalności gospodarczej, jednak już przy okazji tego tematu chciałam           
nadmienić, że wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków          

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych samochodu osobowego, w tym          
także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla        

potrzeb działalności gospodarczej podatnika należy wpisywać w kolumnie 13. 

Podatki - ewidencja, przykład.  

PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych. Zaliczymy w koszty o ile nie zostaje             
zaliczony do wartości początkowej środka trwałego, który podlega amortyzacji. Jeżeli          
przedsiębiorca płaci PCC to ewidencjonuje go na podstawie: 

● przelewu bankowego, jeżeli PCC został w ten sposób zapłacony  

● potwierdzenia wpłaty w kasie urzędu skarbowego. jeżeli w ten sposób został           
zapłacony podatek PCC.  

W ramach tego modułu zachęcam do zapoznania się z interpretacją indywidulaną           

0111-KDIB1-1.4011.8.2017.2.SG Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 26      

czerwca 2017 r. w zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze          
przychodów i rozchodów podatku akcyzowego.  

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA (...) o wydanie interpretacji przepisów prawa        

podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie         

sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku         

akcyzowego, o którym mowa we wniosku – jest prawidłowe. 

UZASADNIENIE 

(...) Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą - biuro        

rachunkowe. Planuje rozszerzyć działalność i otworzyć komis samochodowy.        

Oprócz samochodów wstawionych na podstawie umowy komisu, planuje sama         

sprowadzać samochody z Niemiec. Nabycie pojazdu udokumentowane będzie        

fakturą lub umową kupna - sprzedaży. Odbiór samochodu nastąpi w momencie           

podpisania umowy lub otrzymania faktury. Samochody, które zostaną sprowadzone         
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będą stanowiły towar handlowy i będą księgowane w podatkowej księdze          

przychodów i rozchodów (dalej: „KPiR”) w kolumnie 10 (zakup towarów          

handlowych). Zgodnie z załącznikiem do ustawy o podatku akcyzowym, samochody          

osobowe są to wyroby podlegające akcyzie. Przed sprzedażą samochodu opłacona          

zostanie akcyza i o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego powiększona zostanie          

wartość zakupionych towarów (samochodów), a sama opłata akcyzowa będzie         

zaksięgowana również w kolumnie 10 KPiR. (...) 

Czy prawidłowe jest ujęcie zapłaconego podatku akcyzowego od nabytego w          

Niemczech samochodu przeznaczonego do dalszej odsprzedaży w kolumnie 10         

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zakup towarów handlowych) jako         

wydatku podwyższającego wartość nabytego samochodu? 

Jak myślisz? Zastanów się nad odpowiedzią.  

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31          

marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej         

księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2016 r., poz. 467), kolumna 10            

przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych         

według cen zakupu. Natomiast cena zakupu, to cena, jaką nabywca płaci za            

zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług,          

podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie         

powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe,          

obniżona o rabaty, opusty, inne podobne obniżenia. Zdaniem Wnioskodawczyni         

zapłacony podatek akcyzowy powinien zostać zaksięgowany w kolumnie 10 - zakup           

towarów handlowych. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie         

oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób                  

fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów             

są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo          

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. 
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W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt            

uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki: 

celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie         

przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, 

wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy               

katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania            

przychodów, 

wydatek musi być prawidłowo udokumentowany. 

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych,              

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 i 5, 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 wartości          

niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów         

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

(...) 

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia zakup materiałów podstawowych oraz            

towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30,           

niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu,         

przerobu lub sprzedaży. 

Jak wynika z pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,            

zawartych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, kolumna 10 jest przeznaczona            

do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.          

Przy czym zgodnie z § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia przez cenę zakupu, należy              

rozumieć cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o           

podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi          

przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz           
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opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w           

przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku -           

wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika. 

Jak wynika z powyższych uregulowań prawnych, do ceny zakupu towaru          

handlowego sprowadzonego z zagranicy należy zaliczyć zapłacony podatek        

akcyzowy. Zastosowanie powyższego uregulowania pozwala na doliczenie podatku        

akcyzowego do ceny (przeliczonej na złote polskie), jaką podatnik płaci za zakupiony            

towar kontrahentowi zagranicznemu i łącznie zaewidencjonowanie tych wielkości w         

podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako ceny zakupu. Cena zakupu          

ustalana jest bowiem w celu określenia wartości danego towaru ujmowanego w           

kosztach uzyskania przychodów. Rozwiązanie powyższe uzasadnione jest również        

w kontekście powołanego wyżej § 17 ust. 1 cytowanego rozporządzenia. 

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że         

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą - biuro       

rachunkowe. Planuje rozszerzyć działalność i otworzyć komis samochodowy.        

Oprócz samochodów wstawionych na podstawie umowy komisu, planuje sama         

sprowadzać samochody z Niemiec. Nabycie pojazdu udokumentowane będzie        

fakturą lub umową kupna - sprzedaży. Odbiór samochodu nastąpi w momencie           

podpisania umowy lub otrzymania faktury. Samochody, które zostaną sprowadzone         

będą stanowiły towar handlowy i będą księgowane w podatkowej księdze          

przychodów i rozchodów w kolumnie 10 (zakup towarów handlowych). Przed          

sprzedażą samochodu opłacona zostanie akcyza i o kwotę zapłaconego podatku          

akcyzowego powiększona zostanie wartość zakupionych towarów (samochodów), a        

sama opłata akcyzowa będzie zaksięgowana również w kolumnie 10 podatkowej          

księgi przychodów i rozchodów. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zapłacony przez         

Wnioskodawczynię podatek akcyzowy od nabytych pojazdów stanowiących towary        

handlowe w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności       

gospodarczej stanowi w istocie element ceny zakupu tych towarów handlowych          

(pojazdów). Zgodnie z ww. przepisami rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi          

przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych Wnioskodawczyni       

zobowiązana jest ujmować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i          
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rozchodów wg ceny zakupu. Tym samym podatek akcyzowy jako element ceny           

zakupu towaru handlowego (pojazdu) winien zostać ujęty w kolumnie 10 podatkowej           

księgi przychodów i rozchodów, a więc łącznie z ceną zakupu tego towaru (pojazdu). 

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni, uznano za prawidłowe. (...). 

Wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 

 

Wydatkami, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów są wszystkie wydatki,          
które nie spełniają łącznie następujących przesłanek: 

● podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy z przychodem i udowodni,        
że wydatek ten poniósł w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo           

zabezpieczenia źródła przychodów, 

● ustawodawca nie wymienia go w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty          
uzyskania przychodu,  

● jest właściwie udokumentowany (Moduł Dowody księgowe).  
Dodatkowo ustawodawca wymienił wydatki niestanowiące kosztów uzyskania       

przychodów w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. 

Zwracam uwagę szczególnie na wydatki takie jak: 
● wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z          

wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 
● ulepszenie środka trwałego: Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma           

wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję,       

adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i           
wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia            

przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem         
używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za       

pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.        

Ulepszenie środków trwałych powiększają wartość środków trwałych,       
stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych2 

● wydatki na spłatę pożyczek, kredytów ( tutaj kosztem są zapłacone odsetki) 

2 art. 22g ust. 17 ustawy o podatku od osób fizycznych  
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● wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w           

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną         

- także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, kosztem          

uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika,       
małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w         

formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci           
wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13              

pkt 2,8 i 9 lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, z zastrzeżeniem pkt             

55 i art. 22 ust. 6ba, 
● kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów,         

wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad            
lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, 

● kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi       

gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (nie ma          
definicji w prawie podatkowym kosztów reprezentacji, więc organy podatkowe         

w interpretacjach podatkowych odnoszą się do definicji słowników polskich w          
których reprezentacja oznacza m.in.  wystawność) 

● wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich          

samochodów na potrzeby wykonywanej działalności: 
a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości          

przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr         
przebiegu pojazdu, 

b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego          

ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr          
przebiegu pojazdu, 

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; 
Zapoznaj się z całym artykułem 23 ust.1 ustawy o PIT, otwórz ustawę i przeanalizuj              

poszczególne punkty.  

Poniżej kilka przykładów z art. 23 
Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1) wydatków na: 

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem          

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, 
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Moja uwaga: Zakupiony grunt wykorzystywany w działalności gospodarczej        
należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Taki grunt nie podlega          
amortyzacji a zatem nie ma możliwości ujęcia w kosztach uzyskania          
przychodów w trakcie użytkowania gruntu wydatków związanych z jego         
nabyciem.  
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a             

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również          

wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych        

części, 

c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają            

wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów       

amortyzacyjnych 

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o          

sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są              

jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego         

zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie                

rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku           

odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,        

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia; 

UWAGA: 
Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez        
podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków ponoszonych      
na środek trwały uzależniony jest od charakteru tych wydatków. Wydatki o           
charakterze remontowym, podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów       
uzyskania przychodu prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności       
gospodarczej, o ile spełniają przesłanki uznania ich za ww. koszty,          
wskazane w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób             
fizycznych. 
 
Natomiast wydatki o charakterze ulepszeniowym, podlegają zaliczeniu do        
ww. kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od podwyższonej        
wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli jednak wydatki te nie         
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przekroczą kwoty 10 000 zł, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów          
uzyskania przychodu jednorazowo w dacie poniesienia. 
 
Definicja remontu i ulepszenia (sprawdź analizę przypadku na podstawie         
Interpretacji do pobrania w tym module pod nazwą: Interpretacja         
ulepszenie, remont, koszty kredytu). 
 
Ulepszenie polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji       
lub modernizacji środka trwałego. Wyliczenie zawarte w art. 22g ust. 17 ww.            
ustawy, stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki związane          
chociaż z jedną z tych prac, które w konsekwencji skutkują wymienionymi           
efektami, mogą zostać uznane za wydatki ulepszające ten środek.         
Przebudową jest rezultat prac budowlanych, którego istotą jest zmiana         
struktury wewnętrznej obiektu już istniejącego, nie powodująca jednak        
zwiększenia ani jego powierzchni, ani też kubatury. Rozbudowa polega na          
zwiększeniu, w wyniku prac budowlanych, powierzchni lub kubatury        
budynku. Rekonstrukcja to ponowna budowa, w efekcie której nastąpi         
odtworzenie określonych elementów obiektu w tej przestrzeni, którą        
dotychczas elementy te zajmowały. Zazwyczaj dotyczy elementów zużytych        
lub zniszczonych. Adaptacja natomiast polega na przystosowaniu obiektu        
do nowej funkcji, której dotychczas nie pełnił, a modernizacja to          
unowocześnienie, tj. wyposażenie obiektu bądź jego elementów       
składowych w takie urządzenia lub cechy, których wcześniej nie miał, a           
które są wytworem nowszej myśli technicznej. 
 
Ulepszenie środka trwałego polega zatem na dokonywaniu nakładów na         
tenże środek, które powodują wzrost wartości użytkowej tego środka. 
 
Przepisy prawa podatkowego nie zawierają natomiast definicji remontu,        
dlatego też zasadne jest w tym przypadku odwołanie się do definicji           
sformułowanej w innych aktach prawnych, a w szczególności w przepisach          
prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.               
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), remontem jest wykonywanie            
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w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na        
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji,       
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż         
użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu są zatem wszystkie działania          
przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, w         
tym również polegające na wymianie zużytych składników technicznych        
następujące w toku eksploatacji środka trwałego i będące wynikiem tej          
eksploatacji, nie zwiększające jego wartości początkowej. Podkreślenia       
wymaga fakt, że przy remoncie mogą być stosowane materiały         
odpowiadające aktualnym standardom technologicznym. Remont następuje      
w toku eksploatacji środka trwałego przez podatnika i jest wynikiem tej           
eksploatacji (zużycia). Wymiana zużytych elementów środka trwałego na        
nowe ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie jego pierwotną        
wartość użytkową i niezmieniający jego charakteru. Różnica pomiędzy        
nakładami ponoszonymi na remont, a nakładami ponoszonymi na        
ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do          
podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest        
rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku        
ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do        
spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech        
użytkowych. 
 

(....) 

10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w            

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną -          

także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania          

przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci         

podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej          

osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki,           

należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z tytułu                   

odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca            

2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z             

zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba; 
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UWAGA: termin "wartość pracy" należy rozumieć jako wartość wszelkiego         
rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie           
umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło),          
czy też bez podstawy prawnej (bezumownie). 
(...) 

 

Sprawdź się! Poniżej wybrane przykłady - analiza na końcu  materiału 

 

Przykład -1-  
Przedsiębiorca X w ramach działalności gospodarczej zajmuje się budową domów          

na sprzedaż.  
W jaki sposób powinien ujmować w książce przychodów i rozchodów koszty           

związane z budową (czy powinien)?  

 
Twoja analiza:  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
Przykład - 2-  

Przedsiębiorca X (żona) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do          

CEIDG w zakresie m.in. wypożyczania mebli PKD 77.29.Z. Jest opodatkowana          

według skali podatkowej i prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Wypożyczane          
meble stanowią wyposażenie Jej firmy.  

Od stycznia 2019 r. Przedsiębiorca (X - żona) zaczęła podnajmować meble z firmy             

męża (Y) i wynajmować je swoim odbiorcom. 

Między przedsiębiorcą X a mężem istnieje wspólnota majątkowa od dnia zawarcia            

związku małżeńskiego. Wszystkie firmowe meble jakie przedsiębiorca X posiada na          
stanie zakupione zostały w trakcie istnienia wspólnoty majątkowej.  

Mąż również prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG w           
zakresie między innymi wypożyczania mebli. Prowadzi podatkową księgę        



Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba  
 

 
przychodów i rozchodów, opodatkowany jest według 19% podatku liniowego. Meble          
w męża firmie również stanowią wyposażenie. W skład firmowego majątku męża           

wchodzą meble nabyte przed i w trakcie trwania związku małżeńskiego. 

W zależności od ustaleń z kontrahentami co do zapotrzebowania na dane meble,            

przedsiebiorca X uzupełnia swoją ofertę o wypożyczone czasowo meble od męża           
(są to wynajmy krótkotrwałe, najczęściej jednodniowe lub kilkudniowe). Transakcja         

między firmą Wnioskodawczyni a firmą Jej męża odbywa się na zasadzie           

wystawionej faktury zbiorczej za przyjęty przez nich miesięczny okres rozliczeniowy.          
Faktura stanowi u przedsiębiorcy X podstawę do zaliczenia w koszty podatkowe           
kosztu podnajmu mebli.  

Od stycznia 2019 r. również żona podnajmuje firmie męża swoje meble. W            

zależności jakie meble mąż potrzebuje do uzupełnienia swojej oferty, oczywiście          
jeżeli żona w danej chwili posiada je na stanie, wynajmuje je firmie męża na              

zasadzie faktury.  

1. Czy wydatek poniesiony na podstawie otrzymanej od firmy męża faktury za           

wynajem firmowych mebli i wyposażenia stanowi u żony koszt uzyskania          
przychodu i podstawę odliczenia podatku od towarów i usług. 

Twoja analiza:  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 
 

Przykład -3-  

Czy wierzytelności odpisane jako przedawnione stanowią koszty uzyskania        
przychodu? Jeśli tak w którym momencie? 

 

Twoja analiza:  

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

Moment powstania kosztu. 

Niejednokrotnie już podczas trwania kursu wspominałam o metodzie        

ewidencjonowania kosztów z podziałem na metodę kasową i metodę memoriałową.          
To właśnie wybór jednej z nich decyduje o momencie powstaniu kosztów za            

wyjątkiem: 

● rozliczania kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów, 

● kosztów rozliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami, np. wynagrodzenia        
pracownicze. 

Metoda kasowa  

Zgodnie z tą metodą koszty podatnik będzie ujmował w dacie ich poniesienia, bez             

względu na to, którego roku podatkowego dotyczą. Nie mamy tutaj również podziału            
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na koszty bezpośrednie czy pośrednie. Dzień poniesienia kosztów to dzień          
wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ewidencji w          

PKPiR.  

Nie ma znaczenia (co do zasady) kiedy dany koszt został zapłacony. Zwracam            

jednak uwagę na niektóre koszty jak np. odsetki od zobowiązań - te są             
ewidencjonowane w dacie zapłaty.  

 

Metoda memoriałowa 

 

W tej metodzie musimy dokonać podziału kosztów na pośrednie i bezpośrednie.           

Wydatki bezpośrednie to te które możemy wprost przypisać osiągniętym         

przychodom, np. wydatki poniesione na wytworzenie wyrobu. Wydatki pośrednie zaś          
to te, których nie możemy w żaden sposób przypisać osiągniętym przychodom w            

sposób bezpośredni, nie możemy w tym przypadku określić w jakiej dokładnie           
wysokości osiągnięty został dzięki nim przychód, nie możemy również określić          

dokładnego momentu osiągnięcia przychodu, np. koszty administracyjne. 

W przypadku tej metody koszty bezpośrednie ewidencjonuje się w roku podatkowym           

w którym osiągnięto dzięki nim przychody. Jednak koszty bezpośrednio związane z           

przychodem danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku,          
ujmuje się w zapisach księgi za rok, którego dotyczą, pod warunkiem jednak, że             

zostały poniesione do dnia złożenia zeznania podatkowego za ten rok, nie później            
jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania podatkowego 

Koszty pośrednie natomiast są potrącane w dacie ich poniesienia. W przypadku, gdy            
przekraczają rok podatkowy, podatnik musi ująć je proporcjonalnie do okresu,          
którego dotyczą.  

(Przykład do tego rozdziału i rozdziału 7.5. znajduje się w zeszycie zadań) 
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Koszty związane z naliczonym VAT. 

Podatek VAT został wymieniony przez ustawodawcę jako wydatek niestanowiący         

kosztów uzyskania przychodów. To dlatego, że z reguły czynny podatnik podatku           

VAT może podatek naliczony (podatek od zakupów) odliczyć od podatku należnego           
(podatek od sprzedaży). Czasem u takiego podatnika mamy do czynienia z sytuacją            

w której ten podatek naliczony nie zostaje odliczony od podatku należnego w            
całości, np. zakup paliwa do samochodu osobowego do którego przysługuje 50%           

odliczenia VAT. W związku z tym 50% podatku VAT od takiego paliwa z faktury              
dokumentującej jego zakup zostaje odliczony od podatku należnego a 75% lub 20%            

z tego 50%(będziemy poruszać ten temat przy okazji modułu dotyczącego          

samochodów w działalności) zostaje zaliczone do kosztów uzyskania przychodów         
przez dodanie tej wartości podatku do wartości netto wynikającej z faktury (czasem            

te proporcje w kosztach będą ulegały zmianie w zależności od tego z jakim             
samochodem mamy do czynienia - więcej w części dotyczącej samochodów w           

działalności). 

Druga sytuacja w której podatnik może zaliczyć podatek VAT w koszty uzyskania            

przychodu to po prostu podatnik niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT. W           

takiej sytuacji ewidencjonuje on otrzymane faktury kosztowe w kwocie brutto          
(netto+vat). 

Podsumowując: 

Podatek VAT naliczony może stanowić koszt uzyskania przychodu: 

● w sytuacji gdy podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub             

nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub           
świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług, 

● w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług              
podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od          

towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa             
wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.  
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 Koszty na przełomie roku 

Właśnie w tym momencie największe ma znaczenie wybór metody         

ewidencjonowania kosztów: memoriałowo lub kasowo.  

W przypadku metody memoriałowej koszty pośrednie występujące na przełomie         

roku ewidencjonujemy proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą. Natomiast w         
przypadku metody kasowej ewidencjonujemy w dacie poniesienia. 

 

Przykład 

Podatnik w listopadzie 2019 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego na maszynę           

służącą do produkcji. Leasingodawca w dniu 23 listopada 2019 r. wystawił fakturę za             
ratę leasingową dotyczącą grudnia 2019 r. Data dokonania dostawy i termin zapłaty            

raty leasingowej to 14 grudnia 2019 r. Podobną fakturę leasingodawca wystawił w            
grudniu za ratę leasingową dotyczącą stycznia 2020 r. 

I wariant - księga jest prowadzona metodą uproszczoną. Podatnik każdą z tych            
faktur zaliczy do kosztów w dacie jej wystawienia. 

II wariant- księga jest prowadzona metodą memoriałową. Podatnik fakturę         
wystawioną w listopadzie zaliczył do kosztów podatkowych w dniu jej wystawienia, tj.            

23 listopada 2019 r. Natomiast fakturę wystawioną w grudniu 2019 r. za ratę             
leasingową dotyczącą stycznia 2020 r. podatnik uwzględni w kosztach w          
styczniu 2020 r. 
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Odpowiedzi na pytania 
 
 
Pytanie 1. 

 
Podatnik prowadzący usługi prawnicze, poniósł wydatek na kurs fotografii w celu           

realizacji swojego hobby. Czy wydatek taki może ewidencjonować jako koszt          

uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? 
Odpowiedź uzasadnij.  

 
Odpowiedź. 

Wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że           

spełni kilka warunków łącznie: 
● podatnik wykaże związek przyczynowo-skutkowy z przychodem i udowodni,        

że wydatek ten poniósł w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo           
zabezpieczenia źródła przychodów, 

● ustawodawca nie wymienia go w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty          

uzyskania przychodu,  
● jest właściwie udokumentowany (Moduł Dowody księgowe).  

 
Wydatek, który poniósł ten podatnik nie spełnia definicji kosztów uzyskania          

przychodów. Zakupiony kurs fotografii nie przyczyni się w żadnym stopniu do           

osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.  
 

 
 
Przykład -1-  
 

Przedsiębiorca X w ramach działalności gospodarczej zajmuje się budową domów          
na sprzedaż.  

W jaki sposób powinien ujmować w książce przychodów i rozchodów koszty           

związane z budową (czy powinien)?  
 

Analiza:  
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Co prawda w myśl Art.  23.  [Wyłączenia od kosztów uzyskania przychodów] 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

1) wydatków na: 

a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem         

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, jednak muszę zwrócić Twoją uwagę na to,            

iż w omawianym przypadku grunty zakupione pod budowę domów na sprzedaż (po            

zabudowaniu) nie będą stanowiły środków trwałych. Stanowić będą towary i należy           

zakwalifikować je jako towary.  

Zatem powołany art. 23 ust. 1 nie znajdzie tu zastosowania.  

 

 

 

Przykład -2-  

Ze względu na długą treść cytuję tylko pytanie główne:  
2. Czy wydatek poniesiony na podstawie otrzymanej od firmy męża faktury za           

wynajem firmowych mebli i wyposażenia stanowi u żony koszt uzyskania          
przychodu i podstawę odliczenia podatku od towarów i usług. 

Analiza (sprawdź przypadek analizowany na przykładzie interpretacji numer        

IPTPB1/415-182/13-4/KSU) 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,               

nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika,           

jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie            

spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników           

tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak wynagrodzenie małżonka         

podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w           

formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci           

wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i                  

9 lub z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17               

lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z              

zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba; 
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Powyższy przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy          

podatnika, jego małżonka oraz małoletnich dzieci. Przy czym użyty w nim termin            
"wartość pracy" należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy,         
niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę,            
umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), czy też bez          
podstawy prawnej (bezumownie). Pojęcie to należy jednak traktować ściśle, co          

oznacza, że trzeba tu rozdzielać - dla celów niezaliczania do kosztów uzyskania            

przychodów - składniki wynagrodzenia za świadczoną pracę od dodatkowych         

świadczeń ze strony pracodawcy - takich, które nie mają wpływu na wartość pracy             

własnej (czyli są przez pracodawcę ponoszone niezależnie od tego jaki jest wkład            

pracy pracownika, np. ekwiwalent za narzędzia, świadczenia z BHP). Nie ma tu            

znaczenia, czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność czy odrębność majątkowa. 

 

W przypadku, gdy każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność         
gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to            
wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem           
do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi; każdy z         
małżonków jako odrębny przedsiębiorca będzie wykonywał usługi dla firmy         
drugiego małżonka i wystawiał faktury za wykonane usługi. 
 

Usług w omawianym przypadku nie należy kwalifikować jako pracy własnej          

małżonka, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to            

bowiem usługi świadczone przez odrębny podmiot gospodarczy - odrębnego         

przedsiębiorcę. W takiej sytuacji wartość usługi świadczonej przez firmę męża na           

rzecz firmy prowadzonej przez żonę będzie mogła stanowić dla niej koszty           

uzyskania przychodów, pomniejszające osiągnięty z działalności gospodarczej       

przychód, jeśli poniesiony wydatek spełniał będzie przesłanki wskazane w przepisie          

art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są              

koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo         

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. 
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Przykład -3-  

Czy wierzytelności odpisane jako przedawnione stanowią koszty uzyskania        
przychodu? Jeśli tak w którym momencie? 

 

Analiza: 

 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 17 nie uważa się za koszty uzyskania przychodu               

wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Koszt podatkowy stanowią jedynie        

wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane        
jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. 

 

7.2. Co to jest przychód + przykłady  

 
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            
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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.  

 
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, 
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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 
 
- 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; 
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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; 
 
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; 
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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 
 
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; 
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10) wynagrodzenia płatników z tytułu: 
 
a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, 
 
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, 
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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            
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). 
 

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.  

 

3. Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się: 
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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; 
 
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; 
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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       
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; 
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13) kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały          
środki na ten cel z budżetu państwa. 
 

 
7.3. Powstanie obowiązku podatkowego w PIT 
 
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 
 
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          
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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. 
 
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            
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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. 
 
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. 
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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 14.02.2020 roku umowę na transport towarów. Towar do klienta           

dostarczono 28.02.2020 roku. Fakturę podatnik wystawił 5 marca 2020 roku, a           

zapłata za dostarczony towar wpłynęła 7 marca 2020 roku. Ustal datę przychodu            
podatnika. 

Przychód podatnika w omawianym przypadku powstaje w dacie dostarczenia         
towaru do klienta, tj. 28.02.2020 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:  

 
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).  
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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 2020 roku - przychód w tej sytuacji powstanie z dniem 31.03.2020 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.  
 

 

Dodatkowa analiza: 

Przychody w walutach obcych (różnice kursowe). 

 
Zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy o PIT: 

Przychodem z działalności gospodarczej są również: 
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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           
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            
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wartości pieniężnych według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych         
dni.  

 

Różnice kursowe  - czyli KAWA NA ŁAWĘ w moim wydaniu :)  
 

 
Przesłanki do zaistnienia różnic kursowych 

 

● faktura sprzedaży musi być wystawiona w walucie obcej oraz 
● otrzymana zapłata za sprzedane towary ma być w walucie obcej, a także 

● przychód należny za sprzedane towary przeliczony na polską walutę musi być           
różny (niższy lub wyższy) od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania,            

czyli ma powstać różnica. 

 
ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH 

 
 

Zasady ustalania różnic kursowych metodą podatkową regulują przepisy art. 24c          

u.p.d.o.f. Z przepisów tych wynika, że podatkowe różnice kursowe powstają m.in.           
wówczas, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po          

przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego           
poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest:  

● niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej          

według faktycznego zastosowania kursu waluty z tego dnia (powstają         
wówczas dodatnie różnice kursowe) lub 

● wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej          
według faktycznego zastosowania kursu waluty z tego dnia (powstają         

wówczas ujemne różnice kursowe). 

 
Jak to inaczej można zrozumieć? Różnice kursowe zwiększają odpowiednio: 

● przychody - i wtedy mamy do czyniania z z dodatnimy różnicami kursowymi, 
● koszty uzyskania przychodu - wtedy mamy do czynienia z ujemnymi          

różnicami kursowymi.  
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W związku z powyższym możemy to przedstawić w jeszcze bardziej czytelny           

sposób, a mianowicie: 

Wyobraź sobie, że wystawiasz fakturę dla kontrahenta z Niemiec wartość przychodu           
wyrażasz w euro, który po przeliczeniu na złotówki wynosi 45 000,00 zł i taką kwotę               

ujmujesz w PKPiR w kolumnie 7 Wartość sprzedanych towarów i usług. Dwa dni             
później klient przesyła Ci zapłatę na konto w euro - po przeliczeniu na złotówki              

wychodzi: 45 150,00 zł. Czyli faktycznie zapłacił więcej niż wynikało z faktury (z             

wartości którą ujęliśmy w ewidencji).  
Ta różnica 45 150,00- 45 000,00 = 150,00 zł - co to jest według Ciebie za różnica i                  

jak ją zaksięgować? 
 

Twoja analiza: 

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

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

………………………………………………………………………………… 

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

 
 

Odpowiedź: 

 
Musimy zwiększyć odpowiednio przychody, i do tego celu służy kolumna 8 PKPiR            

Pozostałe przychody, dowodem księgowym będzie w tej sytuacji wyciąg bankowy,          
data zdarzenia gospodarczego to data zapłaty, a opis zdarzenia gospodarczego, np.           

dodatnia różnica kursowa: 150,00 zł kolumna 8. (zrób ten zapis na druku w PKPiR              

niech zostanie w pamięci). 
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WNIOSEK: 
Dodatnie różnice kursowe powstają wtedy, gdy przychód faktycznie otrzymany         
jest większy niż przychód zaksięgowany lub wtedy, gdy koszt zaksięgowany          
jest mniejszy niż faktyczny koszt zapłaty.  
 

Zatem ujemne różnice wystąpią w sytuacji przeciwnej, czyli? 
Napisz, kiedy powinny wystąpić ujemne różnice: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………. 
 

 

Kiedy powinny wystąpić ujemne różnice? 
Ujemne różnice kursowe powstają wtedy, gdy przychód faktycznie otrzymany         
jest mniejszy niż przychód zaksięgowany lub wtedy, gdy koszt zaksięgowany          
jest większy niż faktyczny koszt zapłaty.  
 

Logiczne prawda? :) 
 

Rozpracujemy je dalej po kolei. 
 

I. Dodatnie różnice kursowe (art. 24c ust 2 ustawy o PIT) powstają jeżeli            

wartość: 
1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote          

według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa          
od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według          

faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 

2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote          
według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest         

wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według          
faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,  
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3. otrzymanych albo 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.  
 

 
II. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 

 

1. przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu           
średniego ogłoszonego przez NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w           

dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu        
waluty z tego dnia,  

2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote          

według kursu średniego ogłoszonego przez NBP jest niższa od wartości tego           
kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu         

waluty z tego dnia,  
3. otrzymanych albo nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej          

w dniu ich wpływu jest wyższa 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.  

 
Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w           

przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty           

zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności          
lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego         

kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank             
Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. 

 

Analiza wybranych przypadków 
 

1. Czy różnice kursowe z transakcji gospodarczych przedsiębiorca powinien        
zaewidencjonować w PKPiR oddzielnie z każdej operacji, czy może na koniec           
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każdego miesiąca ustalić sumę dodatnich różnic kursowych oraz sumę         
ujemnych różnic kursowych, a różnicę między nimi zaksięgować w księdze? 

 

Twoja analiza:  
…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………….………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Odpowiedź:  

 

Przedsiębiorca nie może na koniec każdego miesiąca ustalić sumę dodatnich różnic           
kursowych oraz sumę ujemnych różnic kursowych, a różnicę między nimi          

zaksięgować w księdze. Różnice kursowe powinien ewidencjonować w podatkowej         
księdze oddzielnie z każdej operacji.(sprawdź zasady ustalania różnic kursowych w          

art. 24c updof). 

 
Każdą wyrażoną w walucie obcej operację gospodarczą rozlicza się odrębnie          
w celu ustalenia różnicy kursowej. Tak ustalone różnice kursowe zwiększają          
odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania         

przychodów jako ujemne różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe ewidencjonuje         

się w PKPiR w kolumnie 8 "Pozostałe przychody", a ujemne różnice kursowe w             
kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". 

 
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej        

metali i rud metali. Dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz        
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transakcji z państwami trzecimi. W ramach transakcji (z ukraińską firmą),          
strony mają ustalić jej wartość w kontrakcie w polskich złotych,          
udokumentować fakturą także wyrażoną w polskich złotych, jednak        
płatność zostanie dokonana w euro na rachunek walutowy Spółki. 

 

Czy w omawianej sytuacji (faktura wystawiona w PLN zapłata w walucie obcej)            
powstaną różnice kursowe?  

 

Twoja analiza:  
…………………………………………………………………………………………………

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

Sprawdź interpretację: z dnia 30 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji           

Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.122.2019.2.BSA - pobierz z załącznika do tego        
modułu.  

 
W tym przypadku nie powstaną podatkowe różnice kursowe, gdyż faktura          

wystawiona jest w PLN.  

 
Zasady ustalania różnic kursowych zostały uregulowana w art. 24c updof. 

 
Z powołanego przepisu wynika m.in. że różnice wynikające z kursów walut, jeśli np.             

należność wyrażona jest w walucie obcej, a zapłata (w jakiejkolwiek formie)           

następuje w złotych, lub odwrotnie - należność wyrażona jest w złotych, a zapłata             
dokonywana jest w walucie obcej - nie są uznawane za różnice kursowe dla celów              

podatkowych .  
 

3. Przedsiębiorca X wystawił fakturę dla zagranicznego kontrahenta. Na fakturze         

wartość do zapłaty wskazał zarówno w PLN jak i w EURO. Kontrahent            
dokonał płatności w EURO. Czy powstaną różnice? Odpowiedź uzasadnij.  

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

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

………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………… 
 

 

Odpowiedź:  
 

W omawianym przypadku mogą powstać różnice kursowe, zgodnie z 24c updof. 
Różnice kursowe od należności w walucie obcej, które zostały uregulowane również           

w walucie obcej stanowią dla przedsiębiorcy różnice kursowe (będą stanowiły          

odpowiednio: przychody podatkowe lub koszty podatkowe - przeanalizuj zasady         
zawarte w tym materiale we wstępie).  

 
Sprawdź: Pismo z dnia 4 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej            

0111-KDIB1-2.4010.408.2018.1.MM. (do pobrania w materiałach do tego modułu).  

 
Przeliczenie przychodu wyrażonego w walucie obcej. 

 
Niejednokrotnie wskazywałam już w niniejszym kursie, że zgodnie z art. 14 ust. 1             

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za              

przychód z działalności gospodarczej, 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.  

Wiesz już także, m.in. z modułu VI, że zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o pdof 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: 
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1) wystawienia faktury, 
2) uregulowania należności. 

Wiesz już zatem jak i kiedy ewidencjonować oraz opodatkować przychody z           
działalności gospodarczej ale czy wiesz jak, kiedy i dlaczego należy czasem           

dokonać korekty przychodu ?  

Dowiesz się tego z niniejszego modułu. Zapraszam serdecznie. 

7.4. Korekta przychodów 

Konieczność dokonania korekty przychodu może nastąpić z wielu przyczyn         

jednak ich określenie jest kluczową kwestią pozwalającą na ustalenie okresu          

rozliczeniowego w którym podatnik powinien zwiększyć lub zmniejszyć podstawę         
opodatkowania.  O tym jednak szczegółowo w dalszej części tego modułu.  

W tym momencie skupmy się na tym jakie zdarzenia/ czynniki powodują           

konieczność sporządzenia oraz zaewidencjonowania korekty dokonanej sprzedaży.  

Są to m.in.: 

● udzielenie rabatu potransakcyjnego, 
● zwrot towaru, 

● podwyższenie/ obniżenie ceny towaru lub usługi, 
● pomyłki w fakturze pierwotnej tj.:  

-błędna cena towaru lub usługi,  

-błędna ilość towaru lub usługi,  

-niewłaściwa stawka lub kwota podatku VAT,  

-inny błąd rachunkowy, 

Jak widzisz na podanych przykładach korekta przychodu może wynikać niejako z           
dwóch grup czynników, a mianowicie ze względu na przyczyny, które wystąpiły już w             

momencie dokonywania sprzedaży (w momencie wystawiania faktury pierwotnej np.         

określenie błędnej ceny towaru/ usługi) jak również przyczyny, które są wynikiem           
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działań posprzedażowych (faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie       
gospodarcze, które miało miejsce w dniu wystawienia faktury pierwotnej), jako          

przykład możemy wskazać tutaj udzielenie rabatu potransakcyjnego czy zwrot         
towaru. 

Moment dokonania korekty przychodu 

Moment w którym podatnik powinien dokonać korekty przychodu wskazany został w           

art. 14 ust. 1m -1p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób                 
fizycznych: 

,, 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. 

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. 

1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej             

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo        

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w         

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.            

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu               

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu         

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia          

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją         
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pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,        

zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do           

działów specjalnych produkcji rolnej.’’ 

Teraz zapewne widzisz dlaczego wyraźnie zwracałam Twoją uwagę na to jak ważne            

jest określenie przyczyny korekty sprzedaży - to ona tak naprawdę definiuje czy            
podatnik powinien korygować przychód wstecznie a więc zgodnie z momentem          

uzyskania przychodu czy w rozliczeniu bieżącym - zgodnie z momentem          

wystawienia faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie        
korekty. 

Analizując wskazany artykuł 14 ust. 1m ustawy o pdof należy stwierdzić, że w             

przypadku korekty przychodu spowodowanej błędem rachunkowym lub inną        

oczywistą omyłką korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie         
przychodów w dacie uzyskania przychodu. 

Przykład: 

Firma w dniu 16 września br. wystawiła fakturę z tytułu sprzedaży towaru. 17             

września br. towar wydano klientowi i przyjęto za niego zapłatę. W dniu 12             

października br. wystawiono do faktury pierwotnej fakturę korygującą, ponieważ w          

fakturze pierwotnej błędnie określono cenę towaru - zamiast 650 zł faktura           

wskazywała kwotę 450 zł. W jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty           

przychodu ? 

Twoja odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Odpowiedź: 

W związku z korektą wynikającą z błędnego wskazania ceny towaru na fakturze            

pierwotnej firma dokona zwiększenia przychodu w dacie uzyskania przychodu         

wynikającego z pierwotnej faktury, czyli 16 września br.  

 

W przypadku zaś, gdy korekta przychodu nie jest spowodowana błędem          
rachunkowym bądź inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez         

zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w         

którym została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający         
przyczyny korekty. 

Przykład: 

Firma w dniu 16 września br. wystawiła fakturę z tytułu sprzedaży towaru. 17             

września br. towar wydano klientowi i przyjęto za niego zapłatę. W dniu 12             

października br. wystawiono do faktury pierwotnej fakturę korygującą, ponieważ         

naliczono klientowi rabat potransakcyjny w wysokości 15 %. W jakim okresie           

rozliczeniowym należy dokonać korekty przychodu ? 

Twoja odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Odpowiedź: 

W związku z korektą wynikającą z naliczenia rabatu potransakcyjnego firma dokona           

korekty przychodu w dacie wystawienia faktury korygującej a więc za październik br.  

Błąd rachunkowy i oczywista omyłka - jak rozumieć te terminy ? 

Ustawodawca moment zwiększenia lub zmniejszenia przychodów uzależnia od        

przyczyny, która powoduje konieczność dokonania korekty. Nie definiuje jednak co          
należy rozumieć poprzez błąd rachunkowy oraz oczywistą omyłkę, stąd podatnicy          

powinni odnieść się do orzecznictwa sądowego, interpretacji podatkowych wydanych         
w tym zakresie oraz definicji słownikowej wskazanych pojęć. 

Według Słownika Języka Polskiego PWN (wersja internetowa www.sjp.pwn.pl) przez         
„omyłkę” należy rozumieć „spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością,        

niewłaściwe postępowanie, posunięcie”. W konsekwencji za „inną oczywistą omyłkę”         

należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym.           

Takim błędem będzie np. ujęcie w kosztach podatkowych faktury wystawionej na           

podmiot inny niż faktyczny nabywca towaru. „Omyłka” wiązać się może również z            

błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu albo nieprawidłowym        

ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter         

„pierwotny”. Co więcej, „omyłka” musi być „oczywista”. Oznacza to, że w przypadku            

jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru przyczyn korekty, korekta winna być          

dokonywana w okresie wystawienia faktury korygującej (bądź innego dokumentu         

potwierdzającego stosowną korektę). 

Zgodnie zaś z interpretacją 0113-KDIPT2-1.4011.586.2018.2.RK wydaną przez       
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r.: 

,,(...) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć „błędu            

rachunkowego” i „oczywistej omyłki”. Pojęcia te zatem należy rozumieć zgodnie z ich            

znaczeniem potocznym. Zatem za „błąd rachunkowy” należy uznać sytuację, gdy          

przychód został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania           

obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy          

faktury, czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie wartości         
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należności), jak i po stronie odbiorcy takiego dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg            

rachunkowych nieprawidłowej cyfry).’’ 

Zgodnie z interpretacją IPPB6/4510-58/16-2/AZ wydaną przez Dyrektora Izby        
Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 r.: 

,,(...) za "inną oczywistą omyłkę" należy uznać oczywisty błąd, który nie jest            

jednocześnie błędem rachunkowym, np. zastosowanie błędnych cen (np. cen innych          

towarów oferowanych przez podatnika, nie zaś cen towarów faktycznie         

dostarczonych). Okoliczność taka musi mieć charakter pierwotny, tj. istnieć już w           

momencie wystawiania pierwotnego dokumentu (faktury), przy czym "omyłka" taka         

musi być "oczywista" (...)". 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 18           
października 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1096/13), wskazał, że: 

,,(...) przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęć "błąd rachunkowy" i          

"oczywista omyłka". Przyjmuje się, że błędem rachunkowym jest omyłka w działaniu           

matematycznym, którą wprowadzono do np. decyzji. Natomiast oczywistymi        

omyłkami są w szczególności różnego rodzaju drobne błędy pisarskie, przeoczenia,          

zły dobór słów". 

Jak dokonać korekty przychodu w PKPiR ? 

Korekta przychodu w PKPiR powinna być dokonana zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 2               
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie           
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: 

,,Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez: 

2) wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających         

korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być          

dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.’’ 
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Wyłączenia ze stosowania art. 14 ust. 1m i 1n ustawy z           

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób          

fizycznych 

Zwróć uwagę, że zgodnie z konstrukcją art. 14 ust. 1o. ustawy o pdof : 

,,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.’’ 

Korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania         
przychodów i jest ujmowana w roku, którego ona dotyczy – o ile spełnione są              
warunki wskazane w  art. 23q ustawy o pdof: 

,,Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości         

uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są         

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku         

podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty       

niepowiązane; 

2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie          

roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub          

uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a        

zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty        

niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych; 

3) w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu        

powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej           

wysokości, co podatnik; 

4) podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania,           

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie          

lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu           
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podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany        

informacji podatkowych z tym państwem; 

5) podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym        

zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.’’ 

Zwróć szczególną uwagę, że przepisy wskazane w art. 23q znajdują zastosowanie           
do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych        

w 2019 r. (tj. od 1 stycznia 2019 r.). Powyższe wynika wprost z art. 26 ust. 1 ustawy                  

zmieniającej, który stanowi, że zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym          
od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym             

przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych) stosuje się do transakcji          
lub innych zdarzeń, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.,            

w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku             
podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. 

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub           
innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być              

ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z         
przepisów obowiązujących do końca 2018 r. 

Korekta przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym       

podatnik nie osiągnął przychodu lub przychody są       

niższe niż kwota zmniejszenia 

Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik uprawniony jest do dokonania korekty           
przychodu ale w okresie rozliczeniowym w którym powinien tego dokonać          

(wskazanym w art. 14 ust. 1m) jego przychód jest zbyt niski lub nie występuje wcale.               

Wówczas zastosowanie znajduje art. 14 ust. 1n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o               
podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym: 

,, 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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Przykład: 

Firma sprzedała panu Nowakowi prowadzącemu działalność gospodarczą we        

wrześniu 2019 r. towary handlowe na kwotę 7.500 zł. Pan Nowak w październiku             

złożył reklamację oraz zwrócił część towaru na kwotę 6.500 zł. Reklamacja została            

przez firmę uznana a do faktury sprzedaży w październiku została wystawiona dla            

pana Nowaka korekta. Firma w październiku nie osiągnęła przychodu ze sprzedaży.           

Jak rozliczyć taką korektę ? 

Twoja odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: 

W powyżej wskazanej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty przychodu w          

dacie wystawienia faktury korygującej. Ze względu jednak na brak możliwości          

zmniejszenia przychodów podatnik zgodnie z art. 14 ust. 1n zobowiązany jest do            

zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę o którą nie zostały          

pomniejszone przychody a więc o 6.500 zł.  

Korekta przychodu - szczególne przypadki 

Nie zawsze korekta przychodu dokonywana jest zgodnie z art. 14 ust. 1m ustawy z              
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególny termin             

korygowania przychodu zachodzi wówczas, gdy mamy do czynienia z korektą          
określoną w art. 14 ust. 1m ale następującą po: 

● likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,  

● likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej, 
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● zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania       

określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia          

24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016               

r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, 
● zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych         

produkcji rolnej. 

W tego typu sytuacjach zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w           

ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności       
gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania         

lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji           
rolnej - zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1p ustawy o pdof: 

,, Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej             

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo        

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w         

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.            

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu               

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu         

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia          

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją         

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,        

zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do           

działów specjalnych produkcji rolnej.’’ 

Korekta przychodu zaewidencjonowanego w kasie     

rejestrującej 

Korekta przychodów zaewidencjonowanych w kasie fiskalnej wynikać może z : 

● dokonania zwrotu towarów i uznania reklamacji towarów i usług, które          
skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, 

● wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji sprzedaży. 
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Przychody podatnika zarejestrowane tylko w kasie rejestrującej koryguje się zgodnie          
z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia           

2019 r. w sprawie kas rejestrujących. 

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie               

kas rejestrujących wskazuje, że: 

,, Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem            

całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej            

ewidencji zawierającej: 

1) datę sprzedaży; 

2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i           

ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy; 

3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi; 

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących            

przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu          

całości należności z tytułu sprzedaży; 

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego – w            

przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży; 

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży; 

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez            

sprzedawcę i nabywcę.’’ 

Z kolei w ust. 4 wskazanego paragrafu mamy jasno wskazane, że: 

,, W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje          

niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji: 

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość         

podatku należnego); 
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2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie          

oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której        

nastąpiła oczywista pomyłka.’’ 

Ponadto podatnik zobowiązany jest ponownie zaewidencjonować sprzedaż przy        

zastosowaniu kasy, z tym że już w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 ww.              
rozporządzenia). 

Więcej na temat korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej         
dowiesz się z kursu ,,Kasy fiskalne 2020’’. Zapraszam. 

 

Notatki 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

7.5. Korekta kosztów 
 

Z poprzednich modułów dowiedziałeś/aś się już, że kosztami uzyskania         
przychodów najogólniej mówiąc są zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca               

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

,,koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo         

zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. ‘’ 
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(Szczegółowo kwestię zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania        
przychodów przedstawiłam już w module VII). 

Wiesz już także po opracowaniu dotychczasowych lekcji kiedy, na podstawie jakich           
dokumentów księgowych i w jaki sposób dokonać ujęcia poszczególnych rodzajów          

kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W tej części kursu           
przedstawię Ci jak, kiedy i dlaczego podatnik zobowiązany jest czasem do           

skorygowania kosztów. Temat ten jest o tyle istotny, że może wystąpić w każdym             

rodzaju działalności - bez względu na branżę, wielkość czy sposób prowadzenia           
przedsiębiorstwa. 

Korekta kosztu - przyczyny 

Konieczność dokonania korekty kosztu może nastąpić, podobnie jak w         
przypadku przychodów, z wielu przyczyn i tutaj również ich określenie jest kluczową            

kwestią pozwalającą na ustalenie okresu rozliczeniowego w którym podatnik         
powinien dokonać stosownej korekty. 

Zdarzenia/ czynniki, które powodują konieczność zaewidencjonowania      
korekty kosztów uzyskania przychodów to m.in.: 

● udzielenie rabatu potransakcyjnego, 

● zwrot towaru, 

● podwyższenie/ obniżenie ceny towaru lub usługi, 
● pomyłki w fakturze pierwotnej tj.:  

-błędna cena towaru lub usługi,  

-błędna ilość towaru lub usługi,  

-niewłaściwa stawka lub kwota podatku VAT,  

-inny błąd rachunkowy, 

 

Korekta kosztów może wynikać więc z błędów, które podzielić możemy na dwie            
zasadnicze grupy: 
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● błąd rachunkowy, inna oczywista omyłka (błędna cena towaru wskazana na          

fakturze pierwotnej), 

● inna przyczyna niż błąd rachunkowy czy oczywista omyłka (np. zwrot towaru,           
rabat). 

Kategoria do której będzie należała przyczyna korekty definiuje co do zasady okres            
rozliczeniowy w którym należy dokonać odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia         

kosztów uzyskania przychodów.  

Moment dokonania korekty kosztu 

Moment w którym podatnik powinien dokonać korekty kosztu wskazany został w art.            

22 ust. 7c -7g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób                
fizycznych: 

,, 7c. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego,           

nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty          

dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów         

poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura         

korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny          

korekty. 

7d. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł              

kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania        

przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć          

przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. 

7e. Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do: 

1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z       

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu; 

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

7f. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej             

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo        

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w         
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ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.            

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu               

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu         

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia          

kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym         

przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych        

produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu          

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej. 

7g. Przepisy ust. 7c i 7d stosuje się odpowiednio do korekty wartości rynkowej             

składnika majątku, wynikającej z decyzji organu podatkowego określającej wartość         

rynkową składnika majątku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2a, w innej                

wysokości niż przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do         

podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da,            

przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, z którego terytorium składnik ten          

został przeniesiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.’’ 

Podobnie jak w przypadku przychodów tak i w kosztach ważne jest określenie            

przyczyny korekty. Jeżeli bowiem korekta kosztów wynika z błędów rachunkowych          
lub innej oczywistej omyłki należy ją zaewidencjonować w miesiącu rozliczeniowym,          

w którym poniesiono dany koszt. 

Przykład: 

Firma w dniu 10 sierpnia br. kupiła towar na który otrzymała fakturę na kwotę 3 400                

zł, firma zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów kwotę wynikającą z faktury w            

sierpniu br. W dniu 3 października br. wystawiono do faktury pierwotnej fakturę            

korygującą, ponieważ w fakturze pierwotnej błędnie określono cenę towaru -          

powinno być 2. 800 zł. W jakim okresie rozliczeniowym firma musi dokonać korekty             

kosztów uzyskania przychodów ? 

 

Twoja odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………….. 



Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba  
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: 

W związku z korektą wynikającą z błędnego wskazania ceny towaru na fakturze            

pierwotnej firma dokona zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w okresie         

rozliczeniowym, w którym poniosła koszt wynikający z faktury pierwotnej - w sierpniu            

br.  

 

W przypadku zaś, gdy korekta kosztu nie jest spowodowana błędem rachunkowym           

bądź inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub          
zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym,        

w którym została otrzymana faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający          
przyczyny korekty. 

Przykład: 

Firma w dniu 10 sierpnia br. otrzymała fakturę z tytułu zakupu towaru (koszt             

zaewidencjonowano w pkpir w sierpniu br.) W dniu 12 października br. firma            

otrzymała do faktury pierwotnej fakturę korygującą, ponieważ 10 października firma          

dokonała zwrotu części towaru na podstawie uznanej reklamacji. W jakim okresie           

rozliczeniowym nabywca towaru zobowiązany jest dokonać korekty kosztu ? 

Twoja odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 



Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba  
 

 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: 

W związku z korektą wynikającą ze zwrotu towaru firma zobowiązana jest dokonać            

korekty kosztów uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym         

otrzymała fakturę korygującą a więc w październiku br.  

Błąd rachunkowy i oczywista omyłka - jak rozumieć te terminy ? 

Ustawodawca moment zwiększenia lub zmniejszenia kosztów uzyskania       

przychodów uzależnia od przyczyny, która powoduje konieczność dokonania        
korekty. Nie definiuje jednak co należy rozumieć poprzez błąd rachunkowy oraz           

oczywistą omyłkę, stąd podatnicy, podobnie jak w przypadku przychodów powinni          
odnieść się do orzecznictwa sądowego, interpretacji podatkowych wydanych w tym          

zakresie oraz definicji słownikowej wskazanych pojęć. 

Według Słownika Języka Polskiego PWN (wersja internetowa www.sjp.pwn.pl) przez         

„omyłkę” należy rozumieć „spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością,        

niewłaściwe postępowanie, posunięcie”. W konsekwencji za „inną oczywistą omyłkę”         

należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym.           

Takim błędem będzie np. ujęcie w kosztach podatkowych faktury wystawionej na           

podmiot inny niż faktyczny nabywca towaru. „Omyłka” wiązać się może również z            

błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu albo nieprawidłowym        

ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter         

„pierwotny”. Co więcej, „omyłka” musi być „oczywista”. Oznacza to, że w przypadku            

jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru przyczyn korekty, korekta winna być          

dokonywana w okresie wystawienia faktury korygującej (bądź innego dokumentu         

potwierdzającego stosowną korektę). 
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Zgodnie zaś z interpretacją 0113-KDIPT2-1.4011.586.2018.2.RK wydaną przez       
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r.: 

,,(...) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć „błędu            

rachunkowego” i „oczywistej omyłki”. Pojęcia te zatem należy rozumieć zgodnie z ich            

znaczeniem potocznym. Zatem za „błąd rachunkowy” należy uznać sytuację, gdy          

przychód został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania           

obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy          

faktury, czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie wartości         

należności), jak i po stronie odbiorcy takiego dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg            

rachunkowych nieprawidłowej cyfry).’’ 

Zgodnie z interpretacją IPPB6/4510-58/16-2/AZ wydaną przez Dyrektora Izby        
Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 r.: 

,,(...) za "inną oczywistą omyłkę" należy uznać oczywisty błąd, który nie jest            

jednocześnie błędem rachunkowym, np. zastosowanie błędnych cen (np. cen innych          

towarów oferowanych przez podatnika, nie zaś cen towarów faktycznie         

dostarczonych). Okoliczność taka musi mieć charakter pierwotny, tj. istnieć już w           

momencie wystawiania pierwotnego dokumentu (faktury), przy czym "omyłka" taka         

musi być "oczywista" (...)". 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 18           
października 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1096/13), wskazał, że: 

,,(...) przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęć "błąd rachunkowy" i          

"oczywista omyłka". Przyjmuje się, że błędem rachunkowym jest omyłka w działaniu           

matematycznym, którą wprowadzono do np. decyzji. Natomiast oczywistymi        

omyłkami są w szczególności różnego rodzaju drobne błędy pisarskie, przeoczenia,          

zły dobór słów". 
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Jak dokonać korekty kosztu w PKPiR ? 

Korekta kosztu w PKPiR powinna być dokonana zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 2               

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie           
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: 

,,Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez: 

2) wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających         

korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być          

dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.’’ 

 

Wyłączenia ze stosowania art. 22 ust. 7c i 7d ustawy z           

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób          

fizycznych 

Zwróć uwagę, że zgodnie z konstrukcją art. 22 ust. 7e. ustawy o pdof : 

,,Przepisów ust. 7c i 7d nie stosuje się do: 

1) korekty dotyczącej kosztu uzyskania przychodów związanego z       

zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu; 

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

Korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania         

przychodów i jest ujmowana w roku, którego ona dotyczy – o ile spełnione są              
warunki wskazane w  art. 23q ustawy o pdof: 

,,Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości         

uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są         

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku         

podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty       

niepowiązane; 
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2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie          

roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub          

uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a        

zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty        

niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych; 

3) w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu        

powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej           

wysokości, co podatnik; 

4) podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania,           

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie          

lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu           

podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany        

informacji podatkowych z tym państwem; 

5) podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym        

zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.’’ 

Zwróć szczególną uwagę, że przepisy wskazane w art. 23q znajdują zastosowanie           

do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych        

w 2019 r. (tj. od 1 stycznia 2019 r.). Powyższe wynika wprost z art. 26 ust. 1 ustawy                  
zmieniającej, który stanowi, że zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym          

od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w tym             
przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych) stosuje się do transakcji          

lub innych zdarzeń, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r.,            

w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku             
podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r. 

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub           

innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być              

ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z         
przepisów obowiązujących do końca 2018 r. 
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Korekta kosztu w okresie rozliczeniowym, w którym       

podatnik nie poniósł KUP lub kwota poniesionych KUP        

jest niższa niż kwota zmniejszenia  

Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik powinien dokonać korekty kosztów ale w            
okresie rozliczeniowym w którym powinien tego dokonać (wskazanym w art. 22 ust.            

7c) nie poniósł żadnych kosztów uzyskania przychodów lub jego koszty uzyskania           
przychodów są niższe niż kwota zmniejszenia. Wówczas zastosowanie znajduje art.          

22 ust. 7d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych                
zgodnie z którym: 

,, Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł              

kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania        

przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany         
zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty          
uzyskania przychodów.’’ 

Przykład: 

Podatnik otrzymał 7 stycznia 2019 r. wystawioną w tym dniu fakturę korygującą do             

zakupu towarów z dnia 6 grudnia 2018 r. Przyczyną korekty jest zwrot towaru, który              

miał miejsce w styczniu 2019 r. W związku z korektą koszty podatnika zmniejszyły             

się o 10 000 zł. Koszty osiągnięte przez podatnika w styczniu 2019 r. wyniosły 8 000                

zł. W jakim okresie rozliczeniowym oraz w jaki sposób dokonać korekty faktury w             

pkpir ? 

Twoja odpowiedź: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedź: 

Ze względu na fakt, że przyczyną korekty jest zwrot towaru, podatnik (nabywca)            

koryguje koszty uzyskania przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał          

fakturę korygującą, a więc w styczniu 2019 r.  

Koszty podatnika poniesione w styczniu 2019 r. są jednak niższe aniżeli kwota            

zmniejszenia wynikająca z faktury korygującej. W takiej sytuacji podatnik kwotę 8           

000 zł powinien wystornować z kolumny 10 ,,zakup towarów handlowych i           

materiałów wg cen zakupu’’, zaś pozostałe 2 000 zł zobowiązany jest zaliczyć w             

styczniu do przychodów poprzez wpis w PKPiR do kolumny 8 ,,pozostałe           

przychody’’. 

Korekta kosztu - szczególne przypadki 

Nie zawsze korekta kosztu dokonywana jest zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy z dnia               

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególny termin            
korygowania kosztu zachodzi wówczas, gdy mamy do czynienia z korektą określoną           

w art. 22 ust. 7c ale następującą po: 

● likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,  

● likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej, 
● zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania       

określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia          

24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016               
r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, 

● zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych         
produkcji rolnej. 

W tego typu sytuacjach zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania         
przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją         

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,        
zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do           
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działów specjalnych produkcji rolnej - zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 7f ustawy o              
pdof: 

,, Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 7c, następuje po likwidacji pozarolniczej             

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo        

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w         

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.            

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu               

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu         

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia          

kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym         

przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych        

produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu          

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej.’’ 

Przykład: 

Przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą w sierpniu 2019 r. W         

październiku 2019 r. przedsiębiorca otrzymał od kontrahenta rabat udokumentowany         

fakturą korygującą na zakupiony w lipcu 2019 r. towar, którego wartość zaliczył do             

kosztów podatkowych w tym samym miesiącu. Kiedy przedsiębiorca powinien         

dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów ? 

Twoja odpowiedź: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Odpowiedź: 
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W tej sytuacji o kwotę rabatu przedsiębiorca powinien zmniejszyć koszty w sierpniu            

2019 r., czyli w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją działalności          

gospodarczej albo zwiększyć w tym miesiącu firmowe przychody. 

 
7.6. Samochód w działalności gospodarczej.  
 
Zdecydowałam, że poświęcimy mu odrębnie cały moduł :) 
 
7.7. Jak dokonać rejestracji JDG 
 
(Sprawdź materiał video i pobierz wzór CEIDG-1 z materiałów).  
 
7.8. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy - zasady ogólne. 
 
 
Podatnicy, którzy opodatkowują dochody ze swojej działalności       

gospodarczej są zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek        

dochodowy: 

● co miesiąc do 20 stego dnia następującego po miesiącu         

rozliczeniowym, albo 

● kwartalnie do 20 stego miesiąca następującego po kwartale        

rozliczeniowym, np. za I kwartał podatnik jest obowiązany do         

obliczenia i wpłacenia (o ile wyjdzie kwota do zapłaty) zaliczki na           

podatek od osiągniętych dochodów do 20 kwietnia danego roku         

(chyba, że 20 kwietnia przypada na sobotę, niedzielę lub inny          

dzień ustawowo wolny - wtedy ostateczny termin wpłaty zaliczki         

upływa najbliższego dnia roboczego, np. Jeżeli 20 kwietnia        

przypada na sobotę to podatnik ostateczny termin na wpłatę         

swojego podatku ma do 22 kwietnia (przy założeniu, że 22          

kwietnia to poniedziałek dzień roboczy).  
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UWAGA! Termin zapłaty za zaliczkę grudniową bądź za ostatni kwartał w danym            

roku podatkowym.   UWAGA NA ZMIANĘ PRZEPISÓW:  
 

Od 1 stycznia 2019 obowiązuje nowe brzmienie artykułu 44 ust. 6 ustawy o PIT  
Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do             

20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy          

wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za            
który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku            

podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku          
podatkowego. 

 

 
 
Jak obliczyć zaliczkę na PIT na zasadach ogólnych? 
 
W tym celu należy obliczyć podstawę opodatkowania w        
następujący sposób:  
 
 

 

1. Ustal przychód (przychód ustalamy narastająco od początku roku        
podatkowego.  

2. Ustal koszty uzyskania przychodu (również wartość narastająca) 
3. Ustal wartość dochodu = Przychód z pkt. A - Koszty z pkt. B 

4. Ustal podstawę opodatkowania Wynik zaokrąglij do pełnych złotych. (Od         

dochodu ustalonego zgodnie z pkt. C odejmij przysługujące ulgi i odliczenia -            
np. składki społeczne o ile nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów           

uzyskania przychodów, stratę)Wynik zaokrąglij do pełnych złotych. 
5. Ustal zaliczkę na podatek: Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z pkt.          

D razy podstawa opodatkowania:  

 
Podstawa obliczenia podatku w złotych regulowana jest w art. 27 ust. 1 ustawy o              

PIT, zgodnie z którym: Dla podstawy obliczenia podatku w wysokości do 85 528,00             
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podatek wynosi 17%, natomiast w przypadku podstawy wyższej niż 85 528,00           
podatek wynosi 32 %.  

 

MINUS kwota wolna od podatku 
 

6. stal zaliczkę do zapłaty do urzędu skarbowego: 
 

Ustaloną zaliczkę zgodnie z pkt. E pomniejsz o zapłacone składki zdrowotne           

(pamiętaj, że składka zdrowotna podlega odliczeniu w wysokości 7,75% podstawy          
wymiaru składki, podczas gdy pełna wynosi 9%, oraz o sumę wpłaconych od            

początku roku zaliczek na podatek dochodowy . 
 

Zwracam również uwagę na zmiany, które wprowadziły przywilej od 1 stycznia 2018            

r. zwalniający z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna           
zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie           

okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1000 zł. 
 

7.9. Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy - podatek liniowy.  
 
Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy - zasady liniowe (19%) 

 

W tym celu należy ustalić podstawę opodatkowania w następujący sposób: 
 

Ustal przychód ( narastająco od początku roku podatkowego) 
Ustal koszty uzyskania przychodu (również wartość narastająca) 

Ustal wartość dochodu = Przychód z pkt. A - Koszty z pkt. B 

Ustal podstawę opodatkowania (Od dochodu ustalonego zgodnie z pkt. C odejmij           
przysługujące ulgi i odliczenia - np. składki społeczne o ile nie zostały uprzednio             

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stratę . Wynik zaokrąglij do pełnych           
złotych. 

Ustal zaliczkę na podatek: Podstawa opodatkowania razy stawka 19% 
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F. Ustal zaliczkę do zapłaty do urzędu skarbowego: Ustaloną zaliczkę pomniejsz o            
zapłacone składki zdrowotne (pamiętaj, że składka zdrowotna podlega odliczeniu w          

wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki, podczas gdy pełna wynosi 9%. Od tak            

ustalonej zaliczki odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące (od          
początku roku). Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany okres           

rozliczeniowy. Wynik zaokrągli - to jest podatek podlegający wpłacie do urzędu           
skarbowego.  

 

Zwróć uwagę, że przy opodatkowaniu na zasadach LINIOWYCH nie stosujemy          
kwoty wolnej od podatku!  

 
Pamiętaj!  

 

Zarówno podatnicy opodatkowujący swoje dochody na zasadach ogólnych jak i          
podatkiem liniowym mogą odliczyć składki zarówno (ZAPŁACONE) swoje jak i osób           

współpracujących.  

 
 
 
Dziękuję :)  
Zapraszam do zadań.  
Ewelina Dulęba. 
 
 


