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Zgodnie z metodą memoriałową ewidencjonujemy koszty w okresie którego dotyczą. Ważny jest tutaj 

podział kosztów na:

● koszty bezpośrednie - czyli takie, które są bezpośrednio związane z osiąganymi przychodami ( 

zakup towarów handlowych lub zakup materiałów).

● koszty pośrednie - takie, które są tylko pośrednio związane są z osiąganym przychodem i trudno 

przyporządkować je wprost do konkretnego przychodu (np. przychody z reklamy, najmu lub 

ubezpieczenia) KOSZTY POŚREDNIE - UWAGA !!! Koszty pośrednie, niezależnie od stosowanej 

metody są ewidencjonowane w momencie ich poniesienia. Koszty pośrednie przekraczającego 

rok podatkowy ujmuje się proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.



Koszty bezpośrednie to koszty, które są ściśle związane z konkretnym przychodem jaki podatnik albo już 

osiągnął albo planuje osiągnąć. Ważne jest by w celu udowodnienia charakteru bezpośredniego mieć 

dowody:

● o charakterze rzeczowym np. wskazanie transakcji których dotyczą 

● wartościowym. 

Koszty bezpośrednie są potrącane przez podatników, co do zasady w roku podatkowym w którym 

zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Zasada ta ma również zastosowanie w momencie, gdy 

koszt taki został poniesiony po zakończonym roku podatkowym, w którym podatnik osiągnął przychód mu 

odpowiadający, pod warunkiem, że został poniesiony do dnia złożenia zeznania, nie później jednak niż do 

upływu terminu określonego do złożenia zeznania (przy założeniu, że podatnik nie jest zobowiązany 

odrębnymi przepisami do sporządzenia sprawozdania finansowego). 

/wynajem sali  - przykład/



Uwaga na koszty bezpośrednie poniesione po zakończonym roku podatkowym

W przypadku, gdy podatnik koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami poniósł po dacie złożenia zeznania 

rocznego za dany rok podatkowy, podatnik potrąci koszty te w roku podatkowym następującym po roku podatkowym za który złożono 

zeznanie roczne. 

22 ust. 5a. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku 
podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu 

określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

/przykład usługa kurierska/

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16794311_art(22)_3?pit=2021-03-01


Koszty pośrednie - zalicza się do nich wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych 

przychodach to znaczy takie, którym nie można przypisać konkretnego przychodu np.: 

● koszty administracyjne, 

● wydatki na utrzymanie obiektów, 

● świadczenia na rzecz pracowników. 

Tego rodzaju koszty, chociaż oczywiście są związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w 

uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź 

roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. 



W związku z powyższym co do zasady wydatki pośrednie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów 

w dniu wystawienia faktury. 

UWAGA NA KOSZTY NA PRZEŁOMIE ROKU - tutaj jest wyjątek, ponieważ w momencie, gdy koszty te są 

ponoszone na przełomie roku to zgodnie z metodą memoriałową podatnik powinien ująć je proporcjonalnie do 

roku podatkowego, którego dotyczą. 

Np.: Faktura za telefon wystawiona w styczniu a dotycząca rozmów telefonicznych jeszcze z grudnia oraz 

abonamentu ze stycznia - w takiej sytuacji podatnik musi podzielić te wydatki proporcjonalnie do okresów 

których dotyczą.



Metoda kasowa

Metodę kasową definiuje art. 22 ust 4 ustawy o p.d.o.f.:

4. Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, 

w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10.



Zgodnie z tą metodą koszty powinny być ujmowane w dacie ich poniesienia; 

niezależnie od tego:

● jakiego roku podatkowego dotyczą, 

● czy dany koszt ma pośredni czy bezpośredni wpływ na osiągane przychody, 

● kiedy dany koszt został poniesiony. 



Przykład:

Podatnik otrzymuje fakturę za energię elektryczną z datą wystawienia 4 stycznia 2021 

roku dotyczącą zużytej energii za okres grudzień 2020.

- Stosując metodę kasową (uproszczoną) podatnik ten koszt energii elektrycznej 

ujmie w dacie wystawienia faktury, tj. 4 stycznia 2021 roku. 



Przypadki szczególne (wybrane )

W praktyce występują m.in. takie sytuacje, w których:

● mamy do czynienia z odsetkami od zobowiązań podatkowych - w koszty zaliczane są 

w momencie zapłaty

● mamy do czynienia z wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę



● Podatnik może zdecydować, którą metodę ewidencjonowania kosztów wybiera dla 

swojej działalności. 

● Nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do właściwego naczelnika urzędy 

skarbowego. 

● Decydując się na metodę memoriałową podatnik musi prowadzić swoją 

dokumentację w taki sposób by mógł udowodnić, że dane wydatki stanowią koszt 

uzyskania przychodu danego roku podatkowego. 



Porównanie metody kasowej i metody memoriałowej na 

przykładzie :



Jan Kowalski  ewidencjonuje koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów metodą memoriałową. We 

wrześniu 2020 roku przedsiębiorca zapłacił jednorazowo składkę na ubezpieczenie OC samochodu osobowego (w 

wysokości 2200,00 zł) będącego środkiem trwałym w jego firmie. 

Okres ubezpieczenia zgodnie z zawartą polisa obejmuje: 1 październik 2020 - 30 września 2021 roku. 

Wskaż prawidłową ewidencję zaistniałego zdarzenia gospodarczego w podatkowej księdze przychodów i 

rozchodów przy uwzględnieniu w pierwszej kolejności metody memoriałowej a następnie kasowej. 



Rozwiązanie - metoda memoriałowa 

W 2020 roku Jan Kowalski zaliczy do kosztów kwotę 554,52 zł

Z czego to wynika?: (2200,00 zł : 365) x 92 dni = 554,52 zł. 

Pozostałą część ubezpieczenia nasz przedsiębiorca zaliczy do kosztów w 2021 r. (kwota: 1645,48 zł = 2200,00 - 

554,52). 



Rozwiązanie - metoda kasowa 

W całości (tj. w kwocie 2200,00 zł) zaksięguje go we wrześniu 2020 roku (w dacie polisy) w 

kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”.



Księgowanie w PKPiR

Numer dokumentu to numer polisy ubezpieczeniowej.

Kontrahent to towarzystwo ubezpieczeniowe 

Opis zdarzenia gospodarczego: polisa ubezpieczeniowa 

Kolumna 13 PKPiR 

Data zdarzenia gospodarczego to: Data zawarcia/wystawienia polisy



- stosowanie metody cały rok 

- nie zgłaszamy do US



- umowa o dzieło 

- umowa zlecenie

- składki finansowane przez płatnika składek 

- umowa o pracę 



- Wynagrodzenia z umowy o pracę przykład: 

Jan Kowalski wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia do 10 - tego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu wykonanej pracy. Wynagrodzenia za lipiec 2020 roku wypłacił 9 
sierpnia 2020 roku. Jan Kowalski może zatem zaliczyć te wynagrodzenia do kosztów w dacie 31 
lipca 2020 roku. 
Jeżeli natomiast wypłaty tych wynagrodzeń dokonałby dopiero 14 sierpnia to mógłby je zaliczyć 
do kosztów dopiero w sierpniu 2020 roku (w dacie wypłaty).



- Narzuty na wynagrodzenia:

Jan Kowalski wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenia do 10 - tego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu wykonanej pracy. Wynagrodzenia za lipiec 2020 roku wypłacił 9 
sierpnia 2020 roku. 

Składki ZUS od tych wynagrodzeń zapłacił w terminie: 05.09-2020 roku (w terminie) - kosztem 
będą w dacie zapłaty tj. 05.09-2020 roku. 

UWAGA! Gdyby składki te zapłacił do 15.08-2020 roku wtedy stanowiłyby koszt lipca.



Zadanie: 

Wariant 1 
wyn. wypłacone gotówką na podstawie listy płac 02/2021, brutto: 2800,00 zł narzuty: 573,44 zł 
Wypłacone w terminie: 01-03-2021
Składki zapłacone: 14-03-2021

Wariant 2 
Takie dane jak wyżej 
Wynagrodzenie wypłacone 01-03-2021
Składki zapłacone: 14-04-2021



Dziękuję za uwagę,

Ewelina Dulęba


