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Jak zaksięgować umowę kupna-sprzedaży w księdze 
(pkpir) 

 
 
Gdzie szukać wymogów jakie musi spełniać dokument aby mógł stanowić podstawę           
wpisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? 
 
Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać dokument, aby mógł stanowić podstawę wpisu w             

podatkowej księdze przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia Ministra         
Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i              
rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544). 
 
W myśl § 23 ww. rozporządzenia, zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są             
dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 11-15. 
 
Stosownie do treści § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są              
dowody księgowe, którymi są: 
 
1.faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami",           
wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 
 
2.dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie        
przychodów na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym, zawierające co najmniej: 
 
a.datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów           
uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów, 
 
3) inne dowody, wymienione w § 12 i § 13, stwierdzające fakt dokonania operacji              
gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej: 
 
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w            
operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, 
 
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której            
dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie            
wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, 
 
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot            
operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, 
 
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych 
 
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami            
księgowymi dokonanymi na jego podstawie. 
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b.wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy           
albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania           
przychodów, 
 
c.wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów lub zwiększa           
przychody, 
 
d.podpis osoby sporządzającej dokument, lub 
 
3.inne dowody, wymienione w § 12 i § 13, stwierdzające fakt dokonania operacji             
gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej: 
 
a.wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w           
operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, 
 
b.datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której           
dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie            
wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, 
 
c.przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot           
operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, 
 
d. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych -          
oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami           
księgowymi dokonanymi na jego podstawie. 
 
Stosownie do treści § 12 ww. rozporządzenia, za dowody księgowe uważa się również: 
 
1.dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do        
zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; 
 
2.noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji         
gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta          
podatnika lub przekazane kontrahentowi; 
 
3.dowody przesunięć; 
 
4.dowody opłat pocztowych i bankowych; 
 
5.inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty            
zawierające dane, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3. 
 
Dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczych w         

podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być, co do zasady,          
faktura, bądź rachunek, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie                
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli jednak osoba fizyczna          
prowadząca działalność gospodarczą dokonuje zakupów na potrzeby działalności        
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gospodarczej od osób fizycznych, które działalności gospodarczej nie prowadzą, to          
dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów          
mogą być umowy kupna-sprzedaży, a więc dokumenty, o których mowa w § 12 pkt 5 ww.                
rozporządzenia, zawierające dane wymienione w § 11 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia. 
 
Czy zatem umowa kupna sprzedaży może być podstawą do wpisu w podatkowej            
księdze przychodów i rozchodów? 
 
Jeśli umowa kupna sprzedaży zawiera dane:  
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy)          
uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, 
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej,           
której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej           
odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, 
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli           
przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, 
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji        
gospodarczych 
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z           
zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. 
 
może stanowić podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.  
UWAGA! Ważne by taki wydatek stanowił koszt w działalności gospodarczej, co to oznacza? 
 
Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od                  
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów               
są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia           
źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. 
 
Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą zostać            
spełnione łącznie następujące warunki, tj. - wydatek winien: 
* być poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła            
przychodów, 
 
* nie znajdować się wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,          
wskazanych w art. 23 ww. ustawy, 
 
* być właściwie udokumentowany. 
 
Wypełnij prosze wzór pkpir - zaksięguj umowę kupna sprzedaży, przećwicz warsztat.  
 

 
 
Dołącz do bezpłatnego MINI KURSU Samodzielnego Księgowe w Księgowości         
Uproszczonej, szczegóły tutaj: https://bit.ly/3aMPLcO 
 
Ewelina Dulęba. 
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