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7.3. Powstanie obowiązku podatkowego w PIT

Moment powstania przychodu definiuje art 14 ust 1 ustawy o podatku dochodowym

od osób fizycznych, zgodnie z którym:

Zgodnie z art. 14. 1 ustawy o PIT: Za przychód z działalności, o której mowa w art.

10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane,

po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U

podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od

towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o

należny podatek od towarów i usług.

1a. (uchylony)

1b. (uchylony)

1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z
zastrzeżeniem ust. 1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa
majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie
później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
1ca. Przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się:

1) korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie

wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o

których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt

1-4;

2) korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie

wymogów, o których mowa w art. 23o, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o

których mowa w art. 23p ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 23q pkt

1 i 2.

1d. (uchylony)

1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za

datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego

określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
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1f. (uchylony)

1g. (uchylony)

1h. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej

oraz gazu przewodowego.

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie

stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień

otrzymania zapłaty.

1j. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających

zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o

podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać

dzień pobrania wpłaty. W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty

powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok

podatkowy. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu, o którym mowa w art. 45

ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

1ja. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w roku podatkowym, w którym zmarł, ustalał datę

powstania przychodu w sposób, o którym mowa w ust. 1j, przedsiębiorstwo w

spadku jest obowiązane stosować ten sposób do końca tego roku podatkowego.

1k. (uchylony)

1l. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie

spółki niebędącej osobą prawną wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu

ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1j.

1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną

oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie

przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona

faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający

przyczyny korekty.

1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie

osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia,

podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą

nie zostały zmniejszone przychody.

1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do:
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1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które

uległo przedawnieniu;

2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.

1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,

zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do

działów specjalnych produkcji rolnej.

ZASADY OGÓLNE
Generalną zasadą za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości

zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (u podatników dokonujących

sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za

przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od

towarów i usług, czyli wartość netto) - w tym przypadku za moment powstaniu

przychodu uważa się co do zasady - dzień wydania rzeczy, zbycia prawa

majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później

niż dzień wystawienia faktury, albo dzień uregulowania należności.

Przykład

Podatnik zawarł 14.02.2022 roku umowę na transport towarów. Towar do klienta

dostarczono 28.02.2022 roku. Fakturę podatnik wystawił 5 marca 2022 roku, a

zapłata za dostarczony towar wpłynęła 7 marca 2022 roku. Ustal datę przychodu

podatnika.
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Przychód podatnika w omawianym przypadku powstaje w dacie dostarczenia

towaru do klienta, tj. 28.02.2022 roku.

W praktyce często faktura wystawiona jest w dniu wydania towaru lub w dniu

wykonania usługi. Wtedy data wystawienia faktury jest również datą powstania

przychodu.

Moment ustalenia przychodu przy tzw. usługach ciągłych:

1e. Jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych,
za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego
określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w
roku.

W omawianym przypadku przychód powstaje ostatniego dnia okresu

rozliczeniowego, określonego w umowie lub na fakturze - nie rzadziej niż raz w roku,

przy czym strony muszą ustalić w umowie, że usługa jest rozliczana w okresach

rozliczeniowych (stanowi formę zabezpieczenia).

Przykład:

Podatnik wynajął swojemu kontrahentowi pomieszczenie biurowe w swojej firmie.

Strony ustaliły, że czynsz za każdy miesiąc będzie płatny do 5 tego dnia następnego

miesiąca zgodnie z wystawioną fakturą. 4-tego kwietnia podatnik wystawił fakturę za

marzec 2022 roku - przychód w tej sytuacji powstanie z dniem 31.03.2022 roku.

Moment ustalenia przychodu w momencie otrzymania należności
W sytuacji, gdy nie możemy ustalić przychodu na podstawie wyżej wymienionych

przepisów, zastosujemy:

1i. W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do
którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się
dzień otrzymania zapłaty.
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Zgodnie z którym przychód powstanie w momencie otrzymania należności:

Przykładem mogą tu być koszty prewencyjne i windykacyjne, w sytuacji, gdy z

zawartej umowy pożyczki nie wynika termin ich wymagalności - data powstania

przychodu z ich tytułu to moment otrzymania ww. kosztów przez podatnika.

Przychód a różnice kursowe

Zgodnie z art. 14 ust 2 ustawy o PIT: Przychodem z działalności

gospodarczej są również: pkt 3) różnice kursowe.

Z różnicami kursowymi mamy do czynienia gdy podatnicy uzyskują przychody w

walutach obcych. I o ile w sytuacji, gdy dzień zarachowania jest ten sam co dzień

faktycznej zapłaty nie stanowi problemu ponieważ podatnik uzyskuje przychód

zgodnie z faktycznym zastosowaniem kursu przeliczenia, jednak gdy w momencie w

którym między dniem zarachowania sprzedaży a dniem ich zapłaty wystąpi przerwa

czasowa, kurs waluty zastosowany do celów zarachowania może różnić się od kursu

zastosowanego w dniu zapłaty. Właśnie wtedy powstają różnice kursowe.

Z różnicami kursowymi mamy do czynienia także w przypadku zakupów.

Jak wpływają różnice kursowe na przychody i koszty?

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio:

● przychody jako dodatnie różnice kursowe

albo

● koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe, powstają gdy:

● wartość należnego przychodu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na

złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP jest niższa od wartości
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tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie

zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

● wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na

złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP jest wyższa od

wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie

zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

● wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w

walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub

wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub

wartości pieniężnych według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych

dni.

Przesłanki do zaistnienia różnic kursowych

● faktura sprzedaży musi być wystawiona w walucie obcej oraz

● otrzymana zapłata za sprzedane towary ma być w walucie obcej, a także

● przychód należny za sprzedane towary przeliczony na polską walutę musi być

różny (niższy lub wyższy) od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania,

czyli ma powstać różnica.

ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH

Zasady ustalania różnic kursowych metodą podatkową regulują przepisy art. 24c

u.p.d.o.f. Z przepisów tych wynika, że podatkowe różnice kursowe powstają m.in.

wówczas, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po

przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego

poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest:

● niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej

według faktycznego zastosowania kursu waluty z tego dnia (powstają

wówczas dodatnie różnice kursowe) lub

● wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej

według faktycznego zastosowania kursu waluty z tego dnia (powstają

wówczas ujemne różnice kursowe).
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Jak to inaczej można zrozumieć? Różnice kursowe zwiększają odpowiednio:

● przychody - i wtedy mamy do czyniania z z dodatnimy różnicami kursowymi,

● koszty uzyskania przychodu - wtedy mamy do czynienia z ujemnymi

różnicami kursowymi.

W związku z powyższym możemy to przedstawić w jeszcze bardziej czytelny

sposób, a mianowicie:

Wyobraź sobie, że wystawiasz fakturę dla kontrahenta z Niemiec, wartość

przychodu wyrażasz w euro, który po przeliczeniu na złotówki wynosi 45 000,00 zł i

taką kwotę ujmujesz w PKPiR w kolumnie 7 Wartość sprzedanych towarów i usług.

Dwa dni później klient przesyła Ci zapłatę na konto w euro - po przeliczeniu na

złotówki wychodzi: 45 150,00 zł. Czyli faktycznie zapłacił więcej niż wynikało z

faktury (z wartości którą ujęliśmy w ewidencji).

Ta różnica 45 150,00 - 45 000,00 = 150,00 zł - co to jest według Ciebie za różnica i

jak ją zaksięgować?

Twoja analiza:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

Musimy zwiększyć odpowiednio przychody, i do tego celu służy kolumna 8 PKPiR

Pozostałe przychody. Dowodem księgowym będzie w tej sytuacji wyciąg bankowy,

data zdarzenia gospodarczego to data zapłaty, a opis zdarzenia gospodarczego, np.
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dodatnia różnica kursowa: 150,00 zł kolumna 8. (zrób ten zapis na druku w PKPiR

niech zostanie w pamięci).

WNIOSEK:
Dodatnie różnice kursowe powstają wtedy, gdy przychód faktycznie otrzymany
jest większy niż przychód zaksięgowany lub wtedy, gdy koszt zaksięgowany
jest większy niż faktyczny koszt zapłaty.

Zatem ujemne różnice wystąpią w sytuacji przeciwnej, czyli?

Napisz, kiedy powinny wystąpić ujemne różnice:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Kiedy powinny wystąpić ujemne różnice?

Ujemne różnice kursowe powstają wtedy, gdy przychód faktycznie otrzymany
jest mniejszy niż przychód zaksięgowany lub wtedy, gdy koszt zaksięgowany
jest mniejszy niż faktyczny koszt zapłaty.

Logiczne prawda? :)

Rozpracujemy je dalej po kolei.

I. Dodatnie różnice kursowe (art. 24c ust 2 ustawy o PIT) powstają jeżeli

wartość:

1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote

według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa

od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według

faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote

według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest
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wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie

zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

3. otrzymanych albo nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej

w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości

pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości

pieniężnych według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

II. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1. przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu

średniego ogłoszonego przez NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w

dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu

waluty z tego dnia,

2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote

według kursu średniego ogłoszonego przez NBP jest niższa od wartości tego

kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu

waluty z tego dnia,

3. otrzymanych albo nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej

w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości

pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości

pieniężnych według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w

przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty

zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności

lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego

kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank

Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Analiza wybranych przypadków
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1. Czy różnice kursowe z transakcji gospodarczych przedsiębiorca powinien

zaewidencjonować w PKPiR oddzielnie z każdej operacji, czy może na koniec

każdego miesiąca ustalić sumę dodatnich różnic kursowych oraz sumę

ujemnych różnic kursowych, a różnicę między nimi zaksięgować w księdze?

Twoja analiza:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

Przedsiębiorca nie może na koniec każdego miesiąca ustalić sumę dodatnich różnic

kursowych oraz sumę ujemnych różnic kursowych, a różnicę między nimi

zaksięgować w księdze. Różnice kursowe powinien ewidencjonować w podatkowej

księdze oddzielnie z każdej operacji. (sprawdź zasady ustalania różnic kursowych w

art. 24c updof).

Każdą wyrażoną w walucie obcej operację gospodarczą rozlicza się odrębnie
w celu ustalenia różnicy kursowej. Tak ustalone różnice kursowe zwiększają

odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania

przychodów jako ujemne różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe ewidencjonuje

się w PKPiR w kolumnie 8 "Pozostałe przychody", a ujemne różnice kursowe w

kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".
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2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej

metali i rud metali. Dokonuje transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz

transakcji z państwami trzecimi. W ramach transakcji (z ukraińską firmą),
strony mają ustalić jej wartość w kontrakcie w polskich złotych,
udokumentować fakturą także wyrażoną w polskich złotych, jednak
płatność zostanie dokonana w euro na rachunek walutowy Spółki.

Czy w omawianej sytuacji (faktura wystawiona w PLN zapłata w walucie obcej)

powstaną różnice kursowe?

Twoja analiza:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Sprawdź interpretację: z dnia 30 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji

Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.122.2019.2.BSA - pobierz z załącznika do tego

modułu.

W tym przypadku nie powstaną podatkowe różnice kursowe, gdyż faktura

wystawiona jest w PLN.

Zasady ustalania różnic kursowych zostały uregulowana w art. 24c updof.

Z powołanego przepisu wynika m.in. że różnice wynikające z kursów walut, jeśli np.

należność wyrażona jest w walucie obcej, a zapłata (w jakiejkolwiek formie)

następuje w złotych, lub odwrotnie - należność wyrażona jest w złotych, a zapłata

dokonywana jest w walucie obcej - nie są uznawane za różnice kursowe dla celów

podatkowych .

3. Przedsiębiorca X wystawił fakturę dla zagranicznego kontrahenta. Na fakturze

wartość do zapłaty wskazał zarówno w PLN jak i w EURO. Kontrahent

dokonał płatności w EURO. Czy powstaną różnice? Odpowiedź uzasadnij.
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Odpowiedź:

W omawianym przypadku mogą powstać różnice kursowe, zgodnie z 24c updof.

Różnice kursowe od należności w walucie obcej, które zostały uregulowane również

w walucie obcej stanowią dla przedsiębiorcy różnice kursowe (będą stanowiły

odpowiednio: przychody podatkowe lub koszty podatkowe - przeanalizuj zasady

zawarte w tym materiale we wstępie).

Sprawdź: Pismo z dnia 4 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

0111-KDIB1-2.4010.408.2018.1.MM. (do pobrania w materiałach do tego modułu).

Przeliczenie przychodu wyrażonego w walucie obcej.

Niejednokrotnie wskazywałam już w niniejszym kursie, że zgodnie z art. 14 ust. 1

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za

przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 3 uważa się

kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości

zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących

sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za

przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od

towarów i usług.
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Wiesz już także, m.in. z modułu VI, że zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o pdof za

datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust.

1e, 1h-1j i 1n-1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania

usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury,

2) uregulowania należności.

Wiesz już zatem jak i kiedy ewidencjonować oraz opodatkować przychody z

działalności gospodarczej ale czy wiesz jak, kiedy i dlaczego należy czasem

dokonać korekty przychodu ?

O tym w kolejnych materiałach: Zapraszam serdecznie.
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