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Ujęcie w księdze kosztów usług na przełomie roku

Zadanie 1

W dniu 28 grudnia 2018 r. kontrahent wykonał na rzecz podatnika usługę przeglądu

kserokopiarki (serwis i wymiana tonera). Faktura za wykonaną usługę serwisową

została wystawiona dopiero w dniu 5 stycznia 2019 r. Kiedy ten koszt należy ująć w

pkpir jeżeli jest ona prowadzona metodą uproszczoną?

Rozwiązanie:

Podatnik powinien koszt usługi serwisowej ująć w księdze podatkowej pod datą

wystawienia faktury. Wpisu należy dokonać w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" pod

datą 5 stycznia 2019 r.

Podatnicy, którzy ewidencjonują koszty w księdze podatkowej metodą uproszczoną,

o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

koszty uzyskania przychodów potrącają generalnie w dacie ich poniesienia. Za dzień

poniesienia kosztu uzyskania przychodu, w oparciu o art. 22 ust. 6b tej ustawy,

uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego

podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Oznacza to, że ewidencjonując w

księdze koszty metodą uproszczoną, koszty te należy wpisać do księgi w tym roku

podatkowym, w którym zostały poniesione (czyli w dacie wystawienia dokumentu

potwierdzającego fakt poniesienia wydatku). Nie ma znaczenia tutaj okres, którego

koszty te dotyczą.

W metodzie uproszczonej rozliczania kosztów uzyskania przychodów koszty wpisuje

się do księgi pod datą ich poniesienia niezależnie od okresu, którego dotyczą.

Zadanie 2
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Podatniczka ewidencjonuje koszty w księdze metodą memoriałową. W dniu 9

stycznia br. otrzymała od operatora telefonii komórkowej fakturę za usługi

telekomunikacyjne wystawioną 3 stycznia 2019 r. Na fakturze jest wyszczególniona

kwota abonamentu za styczeń 2019 r. oraz kwota rozmów za grudzień 2018 r. W jaki

sposób powinna ująć tę fakturę w księdze podatkowej?

Przy prowadzeniu księgi podatkowej metodą memoriałową, określoną w art. 22 ust.

5-5c i 6 ustawy o pdof, koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, tj.

koszty pośrednie (np. koszty usług telekomunikacyjnych) potrąca się w dacie ich

poniesienia. Jeśli jednak dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy, to

rozlicza się je z podziałem na lata podatkowe, których te koszty dotyczą.

Podatniczka powinna zatem koszt rozmów telefonicznych dotyczących grudnia 2018

r. ująć w księdze podatkowej za grudzień 2018 r., a koszt abonamentu za styczeń

2019 r. - w księdze za styczeń 2019 r. Obu wpisów należy dokonać w księdze w

kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" (przykłady).

Przykład 1

Założenia

Podatnik otrzymał w dniu 9 stycznia 2019 r. od operatora telefonii komórkowej

fakturę dotyczącą usług telekomunikacyjnych wystawioną 3 stycznia 2019 r. Na

fakturze tej figuruje kwota abonamentu za styczeń 2019 r. w wysokości 780 zł oraz

kwota rozmów za grudzień 2018 r. o wartości 1.690 zł (pominięto kwestię VAT).

Podatnik stosuje memoriałową metodę rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Zapisów w księdze podatkowej należy dokonać w następujący sposób:
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a) za grudzień 2018 r.: kwotę rozmów telefonicznych za grudzień 2018 r. o wartości

1.690 zł w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki",

b) za styczeń 2019 r.: kwotę abonamentu za styczeń 2019 r. w wysokości 780 zł w

kolumnie 13 ,,Pozostałe wydatki’’.

Przykład 2

Podatnik prowadzący KPiR otrzymał fakturę za usługi telekomunikacyjne,

wystawioną 31 grudnia 2018 roku, która dotyczy opłat za rozmowy za grudzień 2018

oraz abonament telefoniczny za styczeń 2019. Jak ją ująć w ewidencji w przypadku

stosowania metody kasowej oraz memoriałowej?

Metoda uproszczona (kasowa) - podatnik tego typu fakturę powinien ująć w

kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki - w dacie poniesienia kosztu, a więc w dacie

wystawienia faktury (tj.: 31 grudzień 2018 r.).

Metoda memoriałowa - podatnik w takiej sytuacji jest zobowiązany do podziału

kosztów względem okresów, których dotyczą, jako że usługi telekomunikacyjne są

kosztem pośrednim. Przedsiębiorca w dacie poniesienia kosztu (wystawienia

faktury) ujmuje w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki - wartość rozmów za

grudzień 2018 r. Natomiast wartość abonamentu za styczeń 2019 r. uwzględnia w

styczniu (dla celów porządkowych warto przyjąć datę 1 stycznia 2019 roku).

Przykład 3

Podatnik otrzymał fakturę za energię elektryczną, wystawioną 8 stycznia 2019 roku.

Jako okres rozliczeniowy na fakturze został wskazany okres od 5 grudnia 2018 do 5
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stycznia 2019. Jak rozliczyć tego typu fakturę w KPiR dotyczącą kosztów na

przełomie roku?

Metoda uproszczona (kasowa) - podatnik ujmuje fakturę w kolumnie 13 KPiR -

pozostałe wydatki - w dacie wystawienia faktury, czyli w dacie poniesienia kosztu.

Metoda memoriałowa - w tej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do dokonania

proporcjonalnego podziału kosztu na dwie części:

1) część dotyczącą grudnia 2018 roku należy ująć w księdze na podstawie

sporządzonego DW pod datą 31 grudnia 2018 roku,

2) część przypadającą na styczeń zaksięgować pod datą wystawiania faktury.

W obu przypadkach wydatek należy ująć w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Przykład 4

Podatnik w grudniu 2018 roku otrzymał fakturę za roczną prenumeratę czasopisma

branżowego na rok 2019. Data wystawienia faktury to 12 grudnia 2018 r. Jak

zaewidencjonować fakturę w KPiR ?

Metoda uproszczona (kasowa) - podatnik ujmuje fakturę w kolumnie 13 KPiR-

pozostałe wydatki - w dacie wystawienia faktury, czyli w dacie poniesienia kosztu.

Metoda memoriałowa - w tej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do ujęcia faktury

za prenumeratę w styczniu 2019 roku.

Przykład 5
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Podatnik wykupił 1 grudnia 2018 r. polisę ubezpieczeniową dla samochodu

firmowego, która będzie obowiązywała do 1 grudnia 2019 roku. Jak rozliczyć ją w

kosztach?

Metoda uproszczona (kasowa) - podatnik ujmuje polisę w kolumnie 13 KPiR-

pozostałe wydatki - w dacie wystawienia polisy (czyli w dacie poniesienia kosztu).

Metoda memoriałowa - w tej sytuacji podatnik będzie zobowiązany do

proporcjonalnego podziału kosztu polisy. 1/12 wartości polisy ujmie w kosztach

grudnia 2018 r. Natomiast pozostałe 11/12 należy zakwalifikować do kosztów

stycznia 2019 r. Podatnik może również dokonać podziału miesięcznego i co miesiąc

ujmować w kosztach 1/12 wartości polisy.

Przykład 6

Podatnik w grudniu 2018 roku dokonał zakupu towarów, a faktura nie została

wydana. Te zostały mu dostarczone w grudniu 2018 a fakturę wystawiono dopiero w

styczniu 2019 roku. Kiedy ująć ich zakup w KPiR?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ujętymi w par. 17 rozporządzenia w sprawie

KPiR, bez względu na stosowaną metodę ujmowania kosztów zakupu towarów

handlowych, należy ująć w dacie ich otrzymania, a więc w grudniu 2018 r.

Zakup towarów należy zaewidencjonować w kolumnie 10 KPiR.

Podatnik 29 grudnia 2018 roku otrzymał fakturę za roczną prenumeratę czasopisma

branżowego na rok 2019. Data wystawienia faktury - 29.12.2018 r.

Podatnik stosujący metodę uproszczoną ujmuje fakturę w kolumnie 13 KPiR-

pozostałe wydatki - w dacie poniesienia kosztu, czyli w dacie wystawienia faktury.
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Z kolei przedsiębiorca stosujący metodę memoriałową będzie zobowiązany do ujęcia

faktury za prenumeratę w styczniu 2019 roku.

Rozliczanie kosztów na przełomie roku - polisa ubezpieczeniowa

Przykład

Przedsiębiorca wykupił 1 listopada 2018 r. polisę ubezpieczeniową dla samochodu

firmowego, która będzie obowiązywała do 1 listopada 2019 roku. Jak rozliczyć ją w

kosztach?

W przypadku metody uproszczonej podatnik ujmuje polisę w kolumnie 13 KPiR-

pozostałe wydatki - w dacie wystawienia polisy (czyli w dacie poniesienia kosztu).

Natomiast podatnik rozliczający koszty metodą memoriałową będzie zobligowany do

proporcjonalnego podziału kosztu polisy. 2/12 wartości polisy ujmie w kosztach

listopada. Natomiast pozostałe 10/12 należy zakwalifikować do kosztów stycznia

2019r. Podatnik może również dokonać podziału miesięcznego i co miesiąc ujmować

w kosztach 1/12 wartości polisy.

Rozliczenie kosztów na przełomie roku - usługi telekomunikacyjne

Przykład

Podatnik prowadzący KPiR otrzymał fakturę za usługi telekomunikacyjne,

wystawioną 31 grudnia 2018 roku, która dotyczy opłat za rozmowy za grudzień 2018

oraz abonament telefoniczny za styczeń 2019. Jak ją ująć w ewidencji w przypadku

stosowania metody kasowej oraz memoriałowej?
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Stosujące metodę uproszczoną (kasową) podatnik tego typu fakturę powinien ująć w

kolumnie 13 KPiR- pozostałe wydatki - w dacie poniesienia kosztu, a więc w dacie

wystawienia faktury.

W przypadku metody memoriałowej przedsiębiorca w takiej sytuacji jest

zobowiązany do podziału kosztów względem okresów, których dotyczą, jako że

usługi telekomunikacyjne są kosztem pośrednim. Przedsiębiorca w dacie poniesienia

kosztu (wystawienia faktury) ujmuje w kolumnie 13 KPiR - pozostałe wydatki -

wartość rozmów za grudzień 2018 r. Natomiast wartość abonamentu za styczeń

2019 r. uwzględnia w kosztach stycznia.

Rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych

Wynagrodzenia pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za

który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do

dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego

stosunku prawnego łączącego strony.

Przykład 1

Pracodawca zgodnie z umową ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikom

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę do 7. dnia miesiąca następującego po

przepracowanym miesiącu. Wynagrodzenie za lipiec 2019 powinno zostać

wypłacone do 7 sierpnia 2019 r. Pracodawca wypłacił wynagrodzenie 5 sierpnia, tak

więc do kosztów firmowych wydatek może być zaliczony w lipcu.

Przykład 2
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Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone do 5 marca za luty. Pracodawca w

związku z problemami finansowymi wypłacił je dopiero 11 marca. W związku z

opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia do kosztów przedsiębiorca ten wydatek

może zaliczyć dopiero w marcu, tj. w dacie faktycznej zapłaty.

Jeśli wynagrodzenie w ogóle nie zostanie wypłacone, nie może zostać zaliczone do

kosztów firmowych.

Składki ZUS, FGŚP oraz FP

Składki na ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz

Fundusz Pracy, tak jak wynagrodzenia do kosztów podatkowych mogą zostać

zaliczone dopiero w momencie ich uregulowania.


