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2.4. Metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPiR

(metoda memoriałowa, metoda kasowa) - warsztat na programie

księgowym.

Na wstępie chcę zwrócić Twoja uwagę na definicję kosztów uzyskania przychodów.

Szerzej na temat kosztów będziemy mówić w module VII jednak w związku z

poruszaną teraz tematyką czuję wewnętrzną potrzebę wprowadzenia Cię w szerszy

aspekt by lepiej zapamiętać i zrozumieć całą ideę.

Nie każdy wydatek jest kosztem uzyskania przychodów. Podatnik w toku swojej

działalności gospodarczej może ponosić wydatki, które przepisy prawne nie

pozwalają na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów. Takich wydatków nie

ewidencjonujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Co ustawodawca rozumie pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów?

Art. 22. 1. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem

kosztów wymienionych w art. 23.

Zwróć uwagę na to, że ustawodawca nie wymienia wszystkich wydatków jakie

podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie jest to możliwe ze

względu na to, że każda działalność gospodarcza rozpatrywana jest indywidualnie.

W celu dokładnego zinterpretowania pojęcia kosztu uzyskania przychodu posłużę

się pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

0115-KDIT3.4011.214.2019.2.DR:

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

osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387), kosztami uzyskania

przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania

albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.

23 ustawy.
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Kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności

gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane

z tą działalnością, 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.

Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia określonego wydatku nie

może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym, np. w wyroku Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt II FSK 430/11, wskazuje

się, że: "(...) zwrot "w celu" oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez

podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy

opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku

przyczynowo - skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na

powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze

racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku

musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością

gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien,

przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych

przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u

konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej

działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku

(...)".

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione

zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano

oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące
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zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę

istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie

tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w

celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego z

uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub

zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego

określone skutki prawne.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania

przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

* wydatek został poniesiony przez podatnika,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła

przychodów,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* jest definitywny (rzeczywisty), czyli wartość poniesionego wydatku nie została

podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* został właściwie udokumentowany,

* wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1

ustawy.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków

enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 23 ust. 1 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile

pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.
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Katalog wydatków wyłączonych z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 23 ust. 1

ww. ustawy, o którym mowa powyżej, ma charakter zamknięty.

Co to jest dzień poniesienia kosztu? To dzień wystawienia faktury (rachunku)
albo innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia)
kosztu1.

Podatnik, który już ma udokumentowane swoje koszty uzyskania przychodów musi

wiedzieć, że ma dwie możliwości ewidencjonowania ich w podatkowej księdze

przychodów i rozchodów: albo metodą memoriałową albo metodą kasową (UWAGA:

Metoda kasowa na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) jest zupełnie inną

metodą niż metoda kasowa na gruncie podatku dochodowego). Zapraszam Cię

teraz do szczegółowego omówienia poszczególnych metod i do zastosowania ich w

praktyce.

Metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych  w PKPiR

Podatnik ewidencjonujący zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze

przychodów i rozchodów może rozliczać koszty według metody:

● metody uproszczonej (zwanej kasową) lub

● metody memoriałowej.

Stosując metodę uproszczoną podatnik, co do zasady koszty ujmuje jednorazowo,

bez konieczności rozliczenia ich w czasie. Przy tej metodzie koszty uzyskania

przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały

poniesione. Wydatki ewidencjonuje się w dacie wystawienia faktury (rachunku lub

innego dowodu), niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą.

Metoda memoriałowa z mojego doświadczenia wynika, że jest rzadziej stosowana

przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wszystko dlatego, że zgodnie z tą metodą konieczne jest prowadzenie ewidencji

1 Art.  22.  [Koszty uzyskania przychodów] 6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów
w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się
dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania
(ujęcia) kosztu.- ustawa o PIT
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kosztów według okresu. Oznacza to, że księga musi być prowadzona w sposób

umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko

do danego roku podatkowego. Dodatkowo obowiązkiem jest konieczność podziału

kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Zaletą tej metody jest możliwość regulowania

wysokości kosztów w jednym roku podatkowym i wysokości przychodów w kolejnym

roku podatkowym. Takie ewidencjonowanie pozwala uniknąć kumulacji kosztów, a

tym samym, np. generowania straty podatkowej w danym roku podatkowym oraz

kumulacji przychodów, a tym samym wysokiego podatku w kolejnym roku

podatkowym.

Metoda memoriałowa

Zanim rozpoczniemy pamiętaj, że:

Wybrana metoda rozliczania (memoriałowa, kasowa) kosztów nie ma znaczenia

m.in. w przypadku:

● rozliczania kosztów zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych

- ujmowane są w kolumnie 10 pkpir,

● kosztów rozliczanych według odrębnych zasad, np wynagrodzenia z tytułu

zawartych umów o pracę - ujmowane są w kolumnie 12 pkpir.

Uwaga! Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają

kryteriów jakimi należy kierować się przy zaliczaniu konkretnych wydatków do

określonej kategorii kosztów. Dlatego też klasyfikowanie kosztów uzyskania

przychodu powinno odbywać się za każdym razem z uwzględnieniem

indywidualnych cech działalności podatnika, w ramach której wydatki te są

ponoszone.

Moment ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jak

wcześniej wspomniałam zależy od wyboru metody rozliczania kosztów.

Dostępne są dwie metody rozliczania kosztów w PKPiR:

● metoda kasowa (uproszczona) - art. 22 ust. 4 updof.

● metoda memoriałowa art. 22 ust. 5-5c i 6 updof
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Metoda memoriałowa art. 22 ust. 5-5c i 6 ustawy o p.d.o.f.

(...) 5. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania

przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach

poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku

podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z

zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

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.

5b. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,

odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o

którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym

następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub

składane jest zeznanie.

5c. Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z

przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu

przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część

dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania

przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
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6. Zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie

również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów,

pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w

sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących

się tylko do tego roku podatkowego.

Zgodnie z tą metodą (odwołując się do cytowanego artykułu powyżej)

ewidencjonujemy koszty w okresie którego dotyczą. Ważny jest tutaj podział kosztów

na:

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

osiąganymi przychodami (wynagrodzenia, 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.

Przyjrzymy się dokładnie poszczególnym kategoriom kosztów:

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
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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).

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.

Koszty pośrednie

Do kosztów pośrednich zalicza się 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, obsługę prawną, ubezpieczenia, 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.

Zwracam uwagę, że zasada ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie co do kosztów na

przełomie roku, czyli np. sytuacja, która pojawia się praktycznie u każdego

przedsiębiorcy bo któż dziś nie ma telefonu - to faktura za telefon wystawiona dla
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przykładu 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.

Jeżeli natomiast podatnik otrzymuje taką fakturę w trakcie roku i wystawiona w lutym

a dotyczy stycznia to w koszty zaliczy ją w dacie wystawienia.

Tak wygląda ewidencjonowanie kosztów metodą memoriałową. Jak widzisz trzeba

się pilnować zwłaszcza na przełomie roku. Teraz zapraszam Cię do metody kasowej

- myślę, że bardziej przypadnie do Twojego gustu.

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.

W sytuacji,gdy podatnik otrzymuje fakturę za energię elektryczną z datą wystawienia

4 stycznia 2020 roku dotyczącą zużytej energii za okres grudzień 2019 to stosując

metodę kasową (uproszczoną) podatnik ten koszt energii elektrycznej ujmie w dacie

wystawienia faktury, tj. 4 stycznia 2019 roku.
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Przypadki szczególne

Zwracam szczególną uwagę na wyjątki od powyższych reguł. Już wiesz, że u

przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów za dzień

poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury

(rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu.

Ten przepis stosowany jest zarówno w metodzie uproszczonej jak i memoriałowej.

Zgodnie z tymi przepisami nie możemy utożsamiać daty poniesienia wydatków z

zapłatą czy jakimś innym zdarzenie, ale to jest zasada ogólna. Od niej mamy wyjątki

zawarte w ustawie o PIT:

-art. 23 ust. (w tym akapicie zwróć uwagę, że ustawodawca uzasadnia moment

zaliczenia do kosztów wydatków związanych z art. 23 ust. 1 pkt 7, 32, 55, 55a od

momentu zapłaty)

● 1 pkt 7 - zgodnie z którym nie zaliczymy do kosztów odpisów i wpłat na

różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem
uzyskania przychodów są jednak:
a) podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli
obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów
określają odrębne ustawy,
b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty
działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące
równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na
rachunek Funduszu;

● 32 - zgodnie z nim nie zaliczymy do kosztów naliczonych, lecz

niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym

również od pożyczek (kredytów) - oznacza to, że odsetki od kredytu
firmowego będą stanowiły koszt w momencie ich zapłaty (zwróć
proszę uwagę na to, ponieważ często mamy do czynienia z
kredytami, więc warto wiedzieć jak ewidencjonujemy to zdarzenie)

● 55 - zgodnie z nim nie zaliczymy do kosztów niewypłaconych,

niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń
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oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13

pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania

praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009

r. o praktykach absolwenckich, świadczeń pieniężnych z tytułu

odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także zasiłków

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład

pracy, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6ba;

● 55a - zgodnie z nim nie zaliczymy do kosztów nieopłaconych do

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37

oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej

przez płatnika składek;

● 5e - dotyczy kosztów zaniechanych inwestycji - Koszty zaniechanych

inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

● 6ba - dotyczy ewidencjonowanych wynagrodzeń o nich będziemy mówić

szerzej w kolejnych modułach,

● 6bb - znajdziemy tu narzuty na wynagrodzenia, czyli składki na ubezpieczenia

społeczne w części finansowanej przez płatnika (składka emerytalna, rentowa

oraz składka na ubezpieczenie wypadkowe), składki na Fundusz Pracy oraz

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - o nich również

będziemy mówić w kolejnych modułach.

● 7b - dotyczy kosztów zakończonych prac rozwojowych, temat już troszkę

zaawansowany, niemniej jednak chcę byś miał tutaj pełny obraz wyjątków od

zasad ogólnych. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów

uzyskania przychodów:

1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego

miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo

3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22m ust. 1

pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust.

2 pkt 2.
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Porównanie metody kasowej i metody memoriałowej

Podatnik może zadecydować, którą metodę ewidencjonowania kosztów
wybiera dla swojej działalności. Nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do

właściwego naczelnika urzędy skarbowego. Jednak decydując się na metodę

memoriałową musi prowadzić swoją dokumentację w taki sposób by mógł

udowodnić, że dane wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu danego roku

podatkowego.

Porównanie metody kasowej z metodą uproszczoną najlepiej zobrazuje poniższy

przykład.

Jan Kowalski ewidencjonuje koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

metodą memoriałową. We wrześniu 2020 roku przedsiębiorca zapłacił jednorazowo

składkę na ubezpieczenie samochodu ciężarowego (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”.
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Jak zaksięgować taką polisę w programie?

- zakładamy, że spełnia definicję kosztu uzyskania działalności gospodarczej

- wydatek został właściwie udokumentowany (polisa spełnia warunki o których

mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia

podatkowej księgi przychodów i rozchodów2)

Numer dokumentu to numer polisy ubezpieczeniowej.

Kontrahent to towarzystwo ubezpieczeniowe

Opis zdarzenia gospodarczego: polisa ubezpieczeniowa

Kolumna 13 PKPiR (pełna kwota z polisy w przypadku metody uproszczonej)

Data zdarzenia gospodarczego to: Data zawarcia polisy : Odnosząc się do momentu

rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości zaliczenia kosztów

wynikających z polisy ubezpieczeniowej do kosztów uzyskania przychodów w dacie

jej wystawienia (zawarcia), niezależnie od tego, że płatność nastąpi w ratach

interpertacja numer 3063-ILPB1-1.4511.296.2016.2.AN

2 § 12 i § 11 ust. 3 pkt 3:

§ 12. 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.

3. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:
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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WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE

Szczególny rodzaj wydatków ponieważ, są tutaj różne momenty zaliczenia do

kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowniczych.

Wynagrodzenia mogą być zaliczane do kosztów memoriałowo, czyli w miesiącu

w którym są należne, pod warunkiem, że dokona ich wypłaty w obowiązującym go

terminie (tak wynika z art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT). Termin taki wynika z przepisów

prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku

naruszenia przez pracodawcę tego obowiązku, wypłatę wynagrodzeń po

obowiązującym go terminie może zaliczyć do kosztów dopiero w momencie ich

zapłaty - metoda kasowa.

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).

SKŁADKI NA UB. SPOŁECZNE, FP, FGŚP

Zasada podobna jak w przypadku wynagrodzeń pracowniczych.

Składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę,

składki na FP, FGŚP stanowią koszt w miesiącu za który są należne, pod

warunkiem, że zostaną zapłacone

Uwaga: w terminie wynikającym z odrębnych przepisów, jeżeli wypłata wynagrodzeń

pracowniczych miała miejsce w miesiącu za który są należne.

Wynagrodzenia i inne należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 updof a także

zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy,(z
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zastrzeżeniem - wyjaśniam dalej***) wyjątkiem zaliczane są do kosztów uzyskania

przychodów w miesiącu, za który są one należne, o ile zostaną wypłacone w

terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku

prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6ba updof i art. 15 ust. 4g updop). W

przypadku przekroczenia tego terminu, należności te są kosztem podatkowym na

zasadzie kasowej, tj. w dacie ich wypłaty (postawienia do dyspozycji) pracownikowi.

*** Z zastrzeżeniem art. 22 ust. 6bc ustawy o PIT:

Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, w części finansowanej przez

podmiot zatrudniający w rozumieniu tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt

37a, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne,

pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w tej ustawie. W

przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat tych stosuje się przepisy art. 23 ust.

1 pkt 55aa.

Oznacza to, że kosztami uzyskania przychodów są również wpłaty dokonywane do

PPK (pracownicze plany kapitałowe - w celu zapoznania się z pojęciem polecam

ustawę o pracowniczych planach kapitałowych) w tej części, która finansowana jest

przez podmiot zatrudniający (w rozumieniu tej ustawy) za wyjątkiem wpłat

dokonywanych od pracowniczych planów kapitałowych od nagród i premii

wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Te wpłaty

stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu za który są należne pod

warunkiem, że zostaną odprowadzone w określonym ustawowo terminie.

Składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez płatnika składek,

składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są
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kosztem podatkowym w miesiącu, za który należności pracownicze są należne,

WARUNEK: składki zostaną opłacone:

1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za

który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,

2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu

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

stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Powyższe wynika z art. 22 ust. 6bb updof oraz art. 15 ust. 4h updop.

Przy czym UWAGA: Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów składki na

ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia

Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie

odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach

wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym -art. 23 ust. 37

updof

Jeżeli chodzi o ogólne zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania

przychodu, wspomnieć należy, iż wybraną metodę podatnik ma obowiązek stosować

konsekwentnie przez cały rok podatkowy. Ewentualnej zmiany należy dokonać wraz

z rozpoczęciem nowego roku. Co więcej, o wyborze danego sposobu lub jego

zmianie przedsiębiorca nie informuje właściwego urzędu skarbowego. Najważniejsze

jest, aby daną metodę stosować przez cały rok podatkowy.
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2.5. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów

Zacznę swoje rozważania od tego, że rok podatkowy u podatników podatku

dochodowego od osób fizycznych r jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W

związku z tym, na ostatni dzień grudnia danego roku podatnicy, którzy prowadzą

działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o pit,

muszą zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zamknięcie PKPiR odbywa się w 4 krokach:

Krok 1

Księgowanie operacji gospodarczych z grudnia.

PKPiR zakładana jest na dany rok podatkowy. Oznacza to, że podatnik kontynuujący

działalność gospodarczą, nie będzie w niej ujmował operacji i zdarzeń

gospodarczych, które dotyczą kolejnego roku podatkowego. Nie ma jednak

przeszkód, by po 31 grudnia danego roku podatkowego, wpisywać do księgi

podlegającej zamknięciu, przychody i koszty uzyskania przychodów, których moment

(odpowiednio) uzyskania/poniesienia przypada w zakończonym roku podatkowym.

Mając na uwadze, że zaliczkę na podatek za grudzień lub ostatni kwartał danego

roku podatkowego uiszcza się w terminie do 20 stycznia roku podatkowego

następującego po danym roku podatkowym, zasadniczo do tego czasu mogą być

uzupełniane zapisy w księdze dotyczące grudnia.

Przykład

Podatnik prowadzi zakład ślusarski. Zakładamy, że na zlecenie firmy wykona usługę

29 grudnia 2019 r., a fakturę wystawi 4 stycznia 2020 r. i na jej podstawie kontrahent

ureguluje należność gotówką. Przychód z działalności gospodarczej podatnik

osiągnął już w dacie wykonania usługi, więc na podstawie wystawionej faktury

wpisze przychód do podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2019 r., pod datą

29 grudnia.



“Samodzielny Księgowy - księgowość uproszczona”

Krok 2:

Roczne podsumowanie zapisów w kolumnach

W celu ustalenia rocznego dochodu z działalności gospodarczej, podatnicy

prowadzący PKPiR są obowiązani do podsumowania zapisów dokonanych w

kolumnach od 7 do 14. Jednocześnie sposób podsumowania zapisów zależy od

tego, czy w trakcie roku podatkowego przychody i koszty ich uzyskania w tych

kolumnach były ujmowane narastająco czy sumowane tylko za poszczególne

miesiące.

Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić, a

dane z kolumn 7-14 zsumować. Wynikłe z podsumowania kwoty należy podkreślić.

Podatnik może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych

kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w

kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku.

Jeżeli podatnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco

od początku roku, po zakończeniu roku podatkowego musi na oddzielnej stronie w

księdze sporządzić zestawienie roczne. W tym celu należy wpisać do właściwych

kolumn sumy z poszczególnych miesięcy i dodać je.

KROK 3: Ujęcie spisu z natury

Na koniec roku podatkowego, czyli na 31 grudnia danego roku podatkowego,

prowadzący podatkową księgę zobligowani są sporządzić i wycenić spis z natury (o

tym w następnym rozdziale)

Spis z natury sporządzony na koniec roku podatkowego stanowi ostatnią pozycję w

księdze prowadzonej w danym roku. Wpisu należy dokonać, nawet jeśli spis nie

obejmuje żadnych towarów, a jego wartość jest zerowa.
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Krok 4: ustalenie rocznego dochodu (straty)

W celu ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy na oddzielnej

stronie księgi:

1) ustalić wysokość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 9);

2) ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania

przychodów w sposób następujący:

a) do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego doliczyć wartość

zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć

o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego,

b) kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków z kolumny 14

oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której wydatki

(koszty) związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych

kolumnach księgi przychodów i rozchodów (np. w gastronomii koszty zakupu

materiałów i towarów handlowych zużytych do przygotowania posiłków dla

pracowników zostały wpisane w kolumnie 10);

3) wysokość osiągniętego przychodu (kolumna 9) pomniejszyć o wysokość

poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych

zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2; wynikająca z tego obliczenia różnica

stanowi wysokość dochodu osiągniętego w roku podatkowym.

Spokojnie będziemy ćwiczyć ustalenie dochodu :)
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2.6. Praktyczne zdarzenia gospodarcze - rozliczenie w PKPiR (m.in.
ewidencjonowanie wynagrodzeń z listy płac, z umowy zlecenie na
podstawie wystawionego rachunku, zus-ów, czynszu, energii
elektrycznej, ubezpieczenia samochodu, koszty eksploatacji samochodu
osobowego, delegacje przedsiębiorcy).

Instrukcja w formie materiału video na plaftformie.

Do zobaczenia :)


