
Sesja Q&A 
Ewelina Dulęba - Samodzielny Księgowy w Księgowości Uproszczonej           

IV edycja



PYTANIE 1 
Pytanie do modułu zw. z zarejestrowaniem członka rodziny: 

Jeżeli popełnię błąd w nazwisku zgłaszanego członka rodziny to należy go wyrejestrować najpierw wpisując \"2 \" w 

bloku nr III, a następnie złożyć jeszcze raz druk ZCNA z poprawnymi danymi członka rodziny?



ODPOWIEDŹ
Dane członka rodziny zgłaszanego do ubezpieczeń wskazujemy w części IV druku ZCNA. Druk ZCNA nie pozwala na 

skorygowanie błędów. Konieczne jest zatem:

- wyrejestrowanie członka rodziny z błędnie podanymi danymi  - w polu 1 części IV.A wybieramy opcję: 

wyrejestrowanie członka rodziny - “2”

- ponowne zgłoszenie z danymi poprawnymi - w polu 1 części IV.A wybieramy opcję” zgłoszenie nowego 

członka rodziny - “1”.



ODPOWIEDŹ c.d. 
Jednocześnie nadmieniam, że w poradniku ZUS można znaleźć informację, że wyrejestrowania i ponownego 

zgłoszenia można dokonać na jednym druku. Jednak zupełnie inne wskazówki otrzymamy korzystając choćby z porad 

na infolinii ZUS. 

Poza tym z praktyki wiem, że sposób wskazany w poradniku zawodzi. Dochodzi do sytuacji, że system nie widzi ani 

wyrejestrowania ani nowego zgłoszenia, Dlatego sama stosuję i zalecam również innym wyrejestrowanie na jednym 

druku i ponowne zgłoszenie na kolejnym.



PYTANIE 2
Osoba prowadzi Jgd i jest wspólnikiem w Sc. Prosze o wytłumaczenie na przykładzie, jak policzyć podstawę składki 

zdrowotnej, gdy w Jdg jest strata a w Sc dochód oraz gdy w obu jest strata, obie działalności na liniowym. 



ODPOWIEDŹ
Kwestia składki zdrowotnej przy prowadzeniu działalności w kilku formach, np jdg i spółka cywilna od początku budzi 

wiele wątpliwości. ZUS podaje sprzeczne informacje, zarówno w formie pisemnej jak i na infolinii.

Z art. 82 ust. 2a. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika że: Jeżeli 

ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2, składka na 

ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów. Tak ustalona podstawa wymiaru składki nie może być 

niższa niż wskazana w art. 81 ust. 2b.

Zgodnie z przepisami należy więc sumować dochód. W ZUS nie ma pojęcia straty, zatem jeśli ona występuje należy 

przyjąć zero.

CIĄG DALSZY W PLIKU PDF.



PYTANIE 3
Czy jak przedsiębiorca korzystał w 2020 z MZP, ale cały rok 2021 już nie mógł korzystać bo przekroczył limit, czy dalej 

może w 2022 korzystać z MZP bo ma mały przychód za rok 2021 i w roku 2020 wykorzystał tylko 12 miesięcy MZP.



ODPOWIEDŹ
Przedsiębiorca aby mógł skorzystać z Małego ZUS Plus musi spełnić określone wymogi:

- musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

- przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadził ją 

przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Należy także zwrócić uwagę na sytuację, która uniemożliwia skorzystanie z ulgi. Przedsiębiorca nie może skorzystać z 

Małego ZUS Plus jeśli w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegał 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni. 



ODPOWIEDŹ c.d.
Jeśli przedsiębiorca w 2022 r. spełnia wszystkie powyższe warunki do skorzystania z Małego ZUS Plus to oczywiście po 

rocznej przerwie może ponownie z niego korzystać.

Z małego ZUS plus korzystać można przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia 

działalności (za miesiąc kalendarzowy uznaje się każdy miesiąc w którym co najmniej jeden dzień podlegało się 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub społecznemu). Do okresu tego wlicza się także okres korzystania z “małego ZUS” 

obowiązującego do końca stycznia 2020 r.



ODPOWIEDŹ c.d.
Przykład: przedsiębiorca rozpoczął działalność 01.01.2019 r. i od początku zgłosił się do składek preferencyjnych - ich 

24-miesięczny okres minął 31.12.2020 r. W roku 2021 spełniał warunki do skorzystania z małego ZUS plus. Przy 

założeniu, że warunki nie ulegną zmianie, może korzystać z małego ZUS plus do końca roku 2023 (36 miesięcy). Może 

także mieć przerwę w opłacaniu małego ZUS plus np w roku 2022 i ponownie płacić mały ZUS plus w roku 2023 i 2024. 

Okres 60 miesięcy liczymy od rozpoczęcia korzystania z małego ZUS plus czyli od 01.01.2021 r. 60-miesięczny okres w 

tej sytuacji mija 31.12.2025 roku. 



PYTANIE 4
Mam pytanie odnośnie optymalizacji podatkowej. Czy przedsiębiorca JDG zasady ogólne, może zawrzeć umowę 

zlecenie z córką która ma ukończone 18 lat, ale jest w ostatniej klasie liceum, czyli nie jest jeszcze studentką? Umowa 

zlecenie zawarta byłaby na usługę pakowania kremów do pudełek. Czy można zawrzeć i czy wtedy też nie zgłasza się 

zleceniobiorcy do ZUS i nie odprowadza się zaliczki do US?



ODPOWIEDŹ
Umowa zlecenia zawierana z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentami do 

ukończenia przez nich 26. roku życia zwolniona jest ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody  z umów zlecenia 

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

85.528 zł. są wolne od podatku dochodowego.

Powyższym zwolnieniom podlegają także umowy zawarte z własnym dzieckiem, przy spełnieniu warunków o których 

wspomniano powyżej.



PYTANIE 5
Mam pytanie dotyczące Modułu 1 \"Jak przygotować się do zatrudnienia pracownika? (BHP, badania lekarskie, 

zgłoszenie do ZUS, dokumentacja)\". Czy dla pracowników umysłowych można zrobić szkolenie wstępne online w 

postaci e-learning, czy muszą one odbyć się stacjonarnie? 



ODPOWIEDŹ
Przepisy nie przewidywały takiej możliwości do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 

12e ust. 1):

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z 

wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:



ODPOWIEDŹ c.d.
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników 

niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.      

Jeśli więc pracownik nie znajduje się na powyższej liście wskazanej w ustawie, szkolenie wstępne BHP może odbyć 

się w trybie online.



PYTANIE 6
Mam pytanie do Modułu II temat 2.3 Wzór KPiR. 

Czy do kolumny nr 11 - koszty uboczne możemy zaliczyć koszt reklamówki przy zakupie materiałów? Moim zdaniem 

jest to koszt uboczny. Zastanawiam się również czy ma znaczenie, że torba/reklamówka jest jednorazowa lub 

wielorazowa?



ODPOWIEDŹ
Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów: 

Kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących 

transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z 

wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania 

przychodów. 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, 



ODPOWIEDŹ c.d.
składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia, to jest rzeczowych składników 

majątku, związanych z wykonywaną działalnością, niezaliczonych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym, do środków trwałych.

Wydatek poniesiony na zakup torby/reklamówki jednorazowej należy ująć w kolumnie 11 KPIR “koszty uboczne 

zakupu”. Jest on bezpośrednio związany z zakupem konkretnego towaru handlowego.

Opakowanie wielorazowe nie jest bezpośrednio związane z zakupem konkretnego towaru, ponieważ jak sama nazwa 

wskazuje może być używane wielokrotnie i w celu zakupu rzeczy niestanowiących towarów i materiałów. Należy je 

zatem potraktować jako pozostały koszt i ująć w kolumnie 13 KPIR.



PYTANIE 7
Czy na dokumenty trzeba nanosić numery porządkowe, pod którymi są księgowane w Kpir? Co, jeżeli się ich nie 

naniesie na dokument/fakturę? Dokumenty często przychodzą z opóźnieniem i dodając je wstecz trzeba wtedy 

poprawiać całą numerację na innych dokumentach, co jest bardzo czasochłonne. 



ODPOWIEDŹ
Niestety zdarzają się sytuacje, że konieczna jest korekta poprzednich okresów rozliczeniowych. Konieczne jest wtedy 

ponowne wydrukowanie KPIR. Numeracja na dokumentach księgowych powinna być poprawna, zatem jeśli jest to 

konieczne należy dokonać stosownych poprawek. Zalecam więc wybór miesięcznej numeracji, wtedy korekty zapisów 

dokonujemy w ostatnim dniu miesiąca i nie ma potrzeby nanoszenia zmian na dokumentach.

Obowiązek oznaczania dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisu w KPIR wynika z par. 11 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowo w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazano, że kolumna 1 jest 

przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi i  tym samym numerem należy oznaczyć dowód 

stanowiący podstawę dokonania zapisu.



PYTANIE 8
Mam pytanie czy metoda kasowa kosztów jest powiązana z księgowaniem przychodów? Rozumiem, że metoda 

kasowa kosztów jest odrębna od metody kasowej przychodów (vat) którą trzeba zgłaszać do US. 

Bardzo bym prosiła jeszcze o odpowiedź w sprawie faktury leasingowej, często jest data wystawienia inna np. styczeń, 

a data usługi luty 2022. Jak taką fakturę powinno się księgować przy tych dwóch metodach kasowej i memoriałowej?



ODPOWIEDŹ
Metoda kasowa ewidencjonowania kosztów jest czymś zupełnie innym niż metoda kasowa w VAT. Jak z samych nazw 

wynika pierwsza odnosi się do kosztów czyli związana jest z  podatkiem dochodowym. Druga zaś dotyczy podatku VAT.

Metoda kasowa w podatku dochodowym nie wymaga zgłoszenia do US.

Podatnik stosujący metodę kasową ewidencjonuje koszty zgodnie z art.22 ust 6b. ustawy o pdof wg którego: 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.



ODPOWIEDŹ c.d.
Podatnik stosujący metodę memoriałową ewidencjonuje koszty w okresie, którego dotyczą. Należy tutaj jednak 

dokonać podziału kosztów na dwie grupy:

- koszty pośrednie - pośrednio związane z osiąganym przychodem, np. koszty mediów i usług 

telekomunikacyjnych, koszty ubezpieczenia, najmu lokalu,

- koszty bezpośrednie - bezpośrednio związane z osiąganym przychodem, np. zakup towarów, zakup 

materiałów, wynagrodzenia.



ODPOWIEDŹ c.d.
Koszty bezpośrednie poniesione w danym roku lub w roku następnym, ale jeszcze przed dniem złożenia zeznania 

podatkowego, należy ująć w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody.

W przypadku kosztów pośrednich - zasadniczo wydatki ujmuje się w kosztach uzyskania przychodu w dniu 

wystawienia faktury. Jednak jeżeli dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy, powinno się je ująć 

proporcjonalnie do roku podatkowego, którego dotyczą.

Opłata leasingowa stanowi dla korzystającego koszt pośredni działalności gospodarczej, dlatego bez względu na 

wybrana metodę ewidencjonowania kosztów, należy ją zaksięgować w dacie wystawienia faktury.



PYTANIE 9
Mam pytanie do szkolenia w moduł nr 2 :

Pani Ewelina powiedziała, że w PKPiR zaleca księgowanie każdego miesiąca od nr 1, ja również stosuję tą zasadę. 

Jednak nie mogłam zrozumieć w jaki sposób Pani Ewelina radzi potem numerować dokumenty księgowe według 

PKPiR? Ja zawsze księguję dokumenty ksiegowe od 1 w górę według PKPiR, Pani Ewelina zasugerowała że powinno to 

być według liczby porządkowej PKPiR, następnie data i miesiąc? Sama nie wiem czy dobrze zrozumiałam, prosze o 

rozwianie moich wątpliwości. Chciałabym stosować zasadę którą poleca Pani na szkoleniu, ale nie zrozumiałam jej.



ODPOWIEDŹ
Na początek wspomnę o przepisach, które obligują nas do numerowania dowodów księgowych. 

Obowiązek oznaczania dowodów księgowych stanowiących podstawę zapisu w KPIR wynika z par. 11 ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dodatkowo w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazano, że kolumna 1 jest 

przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi i  tym samym numerem należy oznaczyć dowód 

stanowiący podstawę dokonania zapisu.



ODPOWIEDŹ c.d.
Jeśli zaś chodzi o praktykę, załóżmy, że w styczniu:

- pod numerem 1 zaksięgowaliśmy fakturę za najem lokalu, 

- pod numerem 2 - fakturę za usługi telekomunikacyjne

- pod numerem 3 - fakturę za leasing itd.

Dowody księgowe (faktury) należy zatem oznaczyć kolejno numerami: 1/01, 2/01, 3/01 itd.

Analogicznie będzie w lutym. Zakładając, że w lutym także pod 3 pierwszymi pozycjami zaksięgujemy faktury 

dokumentujące najem, usługi telekomunikacyjne i leasing, oznaczymy je kolejno: 1/02, 2/02, 3/02.



PYTANIE 10
Mam pytanie odnośnie ustalania podstawy do składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy.

Sytuacja jest taka: Dochód za styczeń wynosi (-30 000,00 zł) /strata trzydzieści tysięcy złotych/.

Dochód za luty wynosi 12 000,00 zł /dwanaście tysięcy złotych/

Czy składka zdrowotna za marzec będzie liczona na podstawie dochodu 12 000,00 zł ? Czy narastająco pomniejszona o 

stratę ze stycznia, więc od najniższej krajowej 3010,00 ?



ODPOWIEDŹ
Odpowiedź w materiałach pdf do sesji.



PYTANIE 11
Moduł 2.6

Mam pytanie dotyczące ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPiR (program Rachmistrz), czy jest błędem, 

jeśli dokonując wpisów przychodów jest wpisywana nazwa kontrahenta? Ja osobiście wpisuję, ale pytam czy jest to 

poprawne, ponieważ w każdej chwili mogę tego zaprzestać.

Kolejna rzecz, to księgowanie składek finansowanych przez pracodawcę, czy można tego dokonywać poprzez dowód 

wewnętrzny czy poprawniej jest poprzez numer transakcji z potwierdzenia zapłaty.



ODPOWIEDŹ
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów Kolumny 4 i 5 są przeznaczone do wpisywania imion i nazwisk (nazw firm) oraz adresów 

kontrahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarte zostały transakcje dotyczące zakupu surowców, 

materiałów, towarów itp. lub sprzedaży wyrobów gotowych (towarów), gdy transakcje te udokumentowane są 

fakturami i paragonami. Kolumn tych nie wypełnia się w wypadku zapisów dotyczących przychodu ze sprzedaży na 

podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych.



ODPOWIEDŹ c.d.
Tak więc jeśli sprzedaż została udokumentowana fakturą, wskazanie w KPIR danych odbiorcy usług/towarów jest jak 

najbardziej właściwe.

Jeśli chodzi o składki ZUS finansowane przez pracodawcę, ich księgowania nie można dokonać na podstawie dowodu 

wewnętrznego. Zamknięty katalog zdarzeń, które dokumentuje się dowodem wewnętrznym określony został w par. 

13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie 

obejmuje on składek ZUS. 

Składki te należy ująć w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Podstawą wprowadzenia tego kosztu 

do księgi może być wyciąg bankowy. 



PYTANIE 12
Wystawiamy faktury sprzedaży, na których oprócz towaru w drugiej pozycji jest koszt wysyłki kurierskiej. W którą 

kolumnę, sprzedaż towarów czy pozostałe przychody, wpisać wysyłkę kurierską? Ja wpisuję w pozostałe przychody, ale 

nie jestem pewna czy tak jest dobrze. 



ODPOWIEDŹ
Jeżeli koszty dostawy towarów do klienta zostały wkalkulowane w cenę sprzedaży, to przychód z tego tytułu należy 

wykazać w KPIR w kolumnie 7 "wartość sprzedanych towarów i usług".

Jeśli koszty dostawy stanowią odrębny element rozliczenia z klientem, obok ceny sprzedaży towaru, wówczas należne 

kwoty należy wpisać w podatkowej księdze w kolumnie 8 "pozostałe przychody".

Przy sprzedaży na odległość często usługa wysyłki wykazana jest na fakturze sprzedaży towaru jako odrębna pozycja. 

Można jednak stwierdzić, że jest ona elementem całej należności z tytułu sprzedaży towaru, w związku z czym cały 

przychód powinien zostać ujęty w kolumnie 7 KPIR.



PYTANIE 13
Czy składka na fundusz pracy płacona przez przedsiębiorcę na swoje ubezpieczenie jest kosztem uzyskania przychodu 

w dacie jej zapłaty? Jakim dokumentem wprowadzić ją do książki?



ODPOWIEDŹ
W przeciwieństwie do składek społecznych dot. przedsiębiorcy, które możemy zaliczyć do kosztów uzyskania 

przychodu lub uwzględnić je dopiero przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, składkę na Fundusz Pracy można 

uwzględnić podatkowo tylko poprzez ujęcie jej w kosztach. Nie ma możliwości, uwzględnienia jej przy wyliczaniu 

zaliczki na podatek dochodowy.

Wartość opłaconych składek ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Warunkiem umożliwiającym ujęcie składki w kosztach jest faktyczne jej opłacenie.

Zapisu w KPIR można dokonać w oparciu o wyciąg bankowy, który zgodnie z par. 12 pkt 4 Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi dowód księgowy.



PYTANIE 14
Składki społeczne zawsze rozliczałam w pit5L odliczające je od dochodu. Aby ułatwić obecnie sobie obliczanie składki 

zdrowotnej pomyślałam, że lepiej byłoby składkę społeczną zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Czy taką 

składkę zaliczam do kosztów w momencie jej zapłaty? Jakim dokumentem wprowadzić do książki? W deklaracji PIT5L 

pole 24 (składka na ubezpieczenie zdrowotne), które wcześniej wypełniałam, zostawiam teraz puste? 



ODPOWIEDŹ
Przedsiębiorca opłacone za siebie składki na ubezpieczenia społeczne może uwzględniać przy obliczaniu podatku 

dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej na dwa sposoby:

- poprzez zaliczenie ich wartości do kosztów uzyskania przychodów, 

- poprzez odliczenie ich od dochodu przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Wartość opłaconych składek ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Warunkiem umożliwiającym ujęcie składek w kosztach jest faktyczne ich opłacenie.



ODPOWIEDŹ c.d.
Zapisu w KPIR można dokonać w oparciu o wyciąg bankowy, który zgodnie z par. 12 pkt 4 Rozporządzenie Ministra 

Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi dowód księgowy.

Jeśli chodzi o deklarację PIT-5L dot. wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, nie mam pewności jak to wygląda w 

innych programach. Rachmistrz, na którym warsztaty rozpoczniemy 1 kwietnia, w aktualnej wersji deklaracji nie daje 

możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co jest zgodne z aktualnymi przepisami. Jeśli więc jakikolwiek 

program pozwala uzupełnić pole dot. odliczenia składki zdrowotnej od podatku, wartość w tym polu powinna wynosić 

0 (zero).



PYTANIE 15
Wiadomość: moduł II

Metoda memoriałowa

Przykład z polisą koszt 2200 okres od 1/10/20 do 31/09/21

Czy koszt polisy dzielimy tylko na koszt poniesiony w roku 2020 czyli 554, 52 , a resztę kosztu na 2021?

Czy dzielimy jeszcze ten koszt na miesiące? czyli 554,52: 3 miesiące , i podobnie w 2021r? 



ODPOWIEDŹ 
W przypadku stosowania metody memoriałowej koszty polisy powinno się ująć proporcjonalnie do roku 

podatkowego, którego dotyczy.

W dacie wystawienia polisy zaksięgować należy w kolumnie 13 koszty dotyczące bieżącego roku podatkowego. 

Dodatkowo w kolumnie 15 wpisać należy kwotę która przypada na następny rok podatkowy, a w kolumnie  17 

"Uwagi" adnotację, że ta część stanowić będzie koszt stycznia.

Kwota przypadająca na kolejny rok podatkowy zaksięgowana zostanie w styczniu w kolumnie 13. Dla celów 

porządkowych warto przyjąć datę 1 stycznia. Zapisu dokonujemy na podstawie dowodu wewnętrznego, gdzie w 

uwagach zaznaczyć można numer polisy, której koszty dotyczą.



ODPOWIEDŹ c.d. 
Przykład:

Polisa zawarta na okres 01.10.2020 - 30.09.2021 - kwota: 2200 zł.

Kwota przypadająca na rok 2020: (2200:365)*92 = 554,52

Kwota przypadająca na rok 2021: (2200:365)*273 = 1645,48

W dacie zawarcia polisy w kolumnie 13 należy zaksięgować zatem kwotę 554,52 zł. Jednocześnie w kolumnie 15 

należy wpisać kwotę 1645,48 zł., a w kolumnie 17 adnotację, że kwota 1645,48 zł. stanowić będzie koszt stycznia 

2021 r.

1 stycznia 2021 r. w kolumnie 13 na podstawie dowodu wewnętrznego należy zaksięgować kwotę 1645,48 zł.



PYTANIE 16
Mam pytanie do III modułu remanent. 

Proszę o potwierdzenie czy salon fryzjerski jest zobowiązany do sporządzenia remanentu na koniec roku 

podatkowego? Według mnie tak, powinien ując w spisie wszystkie materiały używane do stylizacji włosów, czy to 

szampony, lakiery, farby itd. w pełnej wartości tak jakby były to nowe opakowania. Czyli jeśli mam zaczęty lakier do 

włosów, to w spisie ujmuję go jako produkt pełnowartościowy, niezużyty. Czy to jest prawidłowe? Ponieważ 

spotkałam sie z inną wersja i remanent w salonie fryzjerskim co roku był 0 zł, a ja jak prosiłam o zrobienie remanentu 

to klienci mówią, że poprzedni księgowi tego nie wymagali. 



ODPOWIEDŹ
Podatnik prowadzący salon fryzjerski ma na koniec roku obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury. 

Spis powinien obejmować wszystkie towary i materiały, także napoczęte szampony, odżywki, czy lakiery.

Zgodnie z par. 26 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów: Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu 

lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. 

Spisu należy dokonać między innymi na koniec roku. 

Jak wynika z par. 3 pkt 1 rozporządzenia za towary uważa się towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, 

produkcję niezakończoną, wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub 

obróbki. 



ODPOWIEDŹ c.d.
Wszelkiego typu żele, szampony, odżywki czy lakiery używane w salonie fryzjerskim stanowią materiały pomocnicze 

czyli zgodnie z definicją są materiałami niebędącymi materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z 

działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

W konsekwencji podlegają one wpisaniu do księgi w ramach spisu z natury.

Dotyczy to również towarów otwartych i częściowo zużytych. 

*w materiałach pdf do sesji fragment interpretacji potwierdzającej powyższe stanowisko



PYTANIE 17
Otwieram sklep z ziołami na rynku za ok 1,5 miesiąca i chciałbym się zapytać ponieważ nie muszę prowadzić kasy 

fiskalnej do 20000 zł w roku podatkowym w zamian za to muszę wystawić wewnętrzny dokument lub prowadzić 

ewidencję sprzedaży. Czy w związku z tym mogę wybrać jaki rodzaj dokumentu mogę prowadzić? 



ODPOWIEDŹ
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 

ryczałtowych zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Jeśli podatnik może korzystać ze zwolnienia z powyższego obowiązku na podstawie par. 3 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 

kas rejestrujących, zobowiązany jest do rejestrowania sprzedaży w inny sposób.

Zakładam, że do dokonanej sprzedaży nie wystawia Pani rachunków - zatem mowa jest o sprzedaży bezrachunkowej, 

taką sprzedaż można ujmować w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej - ujmuje się w niej bowiem przychód 

nieudokumentowany fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu - powyższe wynika z § 7 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.



ODPOWIEDŹ c.d.
Sposób ujęcia w PKPiR takiej sprzedaży, będzie zależał od poniższych wariantów:

Jeśli księgowość podatnika prowadzona jest przez biuro rachunkowe, w miejscu prowadzenia działalności obowiązany 

jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Obowiązek ten wynika z par 7 Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja powinna 

zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, data uzyskania przychodu nieudokumentowanego 

fakturami, rachunkami oraz wysokość tego dochodu. Zapisów w ewidencji należy dokonywać raz dziennie po 

zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.  Zapisu dotyczącego 

przychodów wykazanych w ewidencji dokonać można w KPIR na koniec każdego miesiąca.



ODPOWIEDŹ c.d.
Jeśli księgowość prowadzona jest w siedzibie podatnika, można zastosować dwa rozwiązania:

1. Zapisy w KPIR dokonywane są na podstawie prowadzonej ewidencji sprzedaży zgodnie z zasadami opisanymi 

powyżej,

2. Zapisy w KPIR dotyczące przychodów ze sprzedaży nieudokumentowanej fakturami dokonywane są na 

podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest 

wysokość tych przychodów za dany dzień. Zapisu dokonuje się raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później 

niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Powyższe wynika z par. 18 rozporządzenia w sprawie 

prowadzenia KPIR.



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba


