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 Pytanie 1 

 Moduł środki trwałe: 

 Jak  ująć  w  KPiR  zakup  np.  mebli.  Kupiono  kilka  szaf,  biurko,  krzesła  itp.  Czy  każdy  mebel 

 rozpatrywać  osobno  i  jak  wartość  pojedynczego  środka  nie  przekracza  10.000  to  ująć 

 bezpośrednio  w  KPiR?  Czy  też  rozpatrywać  wszystko  jako  komplet  i  jak  nie  przekroczy 

 10000  to  bezpośrednio  w  koszty  a  jak  wartość  ogólna  przekroczy  10000  to  wpisać  do 

 ewidencji ŚT i amortyzować? 

 Odpowiedź: 

 Za  środki  trwałe  zgodnie  z  art.  22a  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych 

 uważa  się:  „  stanowiące  własność  lub  współwłasność  podatnika,  nabyte  lub  wytworzone  we 

 własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 

 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 

 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 

 3) inne przedmioty 

 -  o  przewidywanym  okresie  używania  dłuższym  niż  rok,  wykorzystywane  przez  podatnika  na 

 potrzeby  związane  z  prowadzoną  przez  niego  działalnością  gospodarczą  albo  oddane  do 

 używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.” 

 Zgodnie  z  art.  22d  ustawy  o  pdof  1.  „  Podatnicy  mogą  nie  dokonywać  odpisów 

 amortyzacyjnych  od  składników  majątku,  o  których  mowa  w  art.  22a  i  22b,  których  wartość 

 początkowa,  określona  zgodnie  z  art.  22g,  nie  przekracza  10.000  zł;  wydatki  poniesione  na 

 ich  nabycie  stanowią  wówczas  koszty  uzyskania  przychodów  w  miesiącu  oddania  ich  do 

 używania.” 

 W  przypadku  zakupu  składnika  majątku  spełniającego  definicję  środka  trwałego,  którego 

 wartość nie przekracza 10.000 zł. podatnik ma 3 możliwości: 
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 -  wprowadzić  składnik  do  ewidencji  środków  trwałych  i  dokonywać  odpisów  amortyzacyjnych 

 zgodnie z ustaloną stawką amortyzacyjną, 

 - wprowadzić składnik do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji, 

 -  nie  wprowadzać  go  do  ewidencji  środków  trwałych,  a  wydatek  zaksięgować  bezpośrednio 

 w koszty. 

 Z  informacji  zawartych  w  pytaniu  wywnioskować  można,  że  zakupione  meble  nie  stanowią 

 zestawu  i  każdy  z  nich  można  potraktować  jako  osobny  mebel-kompletny  i  zdatny  do  użytku 

 w  dacie  przekazania  do  używania  na  potrzeby  firmowe.  Ponieważ  ich  jednostkowa  wartość 

 nie  przekracza  10.000  zł  można  je  odnieść  bezpośrednio  w  koszty  bez  obowiązku 

 wprowadzania do ewidencji środków trwałych. 

 Przedsiębiorca  ma  także  prawo  wszystkie  meble  uznać  za  jeden  środek  trwały  -  zestaw 

 meblowy.  Koszt  zakupu  zestawu  można  odnieść  w  koszty  jednorazowo  jeśli  łączna  wartość 

 nie  przekracza  10.000  zł.  lub  będzie  on  rozliczany  w  kosztach  poprzez  odpisy  amortyzacyjne 

 dokonywane w czasie jeśli wartość początkowa przekroczy 10000 zł. 

 Proszę  jednak  pamiętać,  że  to  po  stronie  podatnika  leży  ostateczne  ustalenie  czy  zakupione 

 meble stanowią jeden środek trwały czy też każdy z nich można potraktować oddzielnie. 

 Pytanie 2 

 Mamy  klienta  który  miał  amortyzację  -  budynek  niemieszkalny  zakupiony  w  2016  r.  chcemy 

 go  dodać  do  środków  trwałych  w  rachmistrzu  w  marcu  2022  r.  Jak  ustawić  historię 

 amortyzacji aby odliczyła się kwota za poprzednie lata? 

 Odpowiedź: 

 Środek  trwały  należy  wprowadzić  do  ewidencji  środków  trwałych  poprzez  dokument  OT  - 

 wypełniamy  go  zgodnie  z  OT  pierwotnym,  tj.  wskazujemy  datę  faktycznego  przyjęcia  do 

 ewidencji danej firmy, faktyczną wartość początkową, metodę amortyzacji. 
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 W  dokumencie  tym  należy  także  zaznaczyć  opcję  “Przyjęty  do  użytkowania  wcześniej”. 

 Teraz  należy  przejść  do  “Historii  amortyzacji”  (obok)  i  wskazać  pierwszy  miesiąc  amortyzacji 

 w  programie,  np.  marzec  2022.  W  pozycji  “bilans  otwarcia”  wskazać  należy  dotychczasową 

 amortyzację. 
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 Pytanie 3 

 Czy  Pani  Ewelina  mogłaby  poruszyć  jeszcze  temat  jakich  obowiązków  należy  dopilnować 

 przy  przejęciu  firmy  z  innego  biura  rachunkowego  od  początku  jak  i  w  trakcie  roku 

 podatkowego. 

 Odpowiedź: 

 Przedsiębiorca,  który  podjął  decyzję  o  zmianie  biura  rachunkowego  powinien  pamiętać,  że 

 zmiany  należy  dokonać  po  zamknięciu  okresu  rozliczeniowego  (miesiąca,  kwartału  czy  też 

 roku)  i  złożeniu  deklaracji.  Pod  uwagę  należy  wziąć  okres  wypowiedzenia  umowy 

 poprzedniej firmie prowadzącej księgowość. 

 Pamiętać także należy o odwołaniu pełnomocnictw i nadaniu nowych dla aktualnego biura. 

 Kiedy  firma  przejmowana  jest  w  trakcie  roku,  w  przypadku  niektórych  kontrahentów  dużym 

 ułatwieniem  okazać  może  się  przeniesienie  danych  za  minione  miesiące  obecnego  roku  lub 

 także  za  poprzednie  lata.  Oczywiście  należałoby  tutaj  skorzystać  z  odpowiednich  narzędzi 

 informatycznych i przenieść bazę danych. 

 W  przypadku  mniejszych  podmiotów  wystarczające  może  być  dokonanie  odpowiednich 

 zapisów  w  KPIR  na  podstawie  przekazanych  przez  poprzednie  biuro  wydruków  KPIR.  Pod 

 datą  ostatniego  dnia  miesiąca  można  wtedy  wprowadzić  sumę  wartości  z  poszczególnych 

 kolumn  za  zamknięty  okres  -  to  będą  tylko  zapisy  techniczne.  W  przypadku  ewentualnej 

 kontroli przedstawić należy wydruk KPIR z poprzedniego biura. 

 Należałoby  także  uzyskać  informacje  o  należnych  i  zapłaconych  zaliczkach  za  poprzednie 

 okresy. 

 Ważne  jest  także  właściwe  skonstruowanie  umowy  o  świadczenie  usług  księgowych  i  ujęcie 

 w  niej  zapisów,  z  których  będą  wynikały  choćby  zasady  składania  korekt  rozliczeniowych  za 

 poprzednie okresy (VAT, ZUS, podatek dochodowy) 
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 Przedsiębiorca  kończąc  współpracę  z  biurem  rachunkowym  musi  także  przejąć 

 dokumentację  księgową,  zarówno  tą,  która  była  przekazywana  do  biura  przez  niego  jak  i  tą 

 sporządzoną przez biuro. Dokumentacja musi zawierać: 

 -  wydruki  z  PKPiR  z  całego  okresu  rozliczanego  przez  dane  biuro  rachunkowe  lub 

 przeniesione  na  nośnik  elektroniczny  zapisy  ksiąg  za  cały  okres  współpracy  z 

 biurem, 

 -  rejestry VAT zakupów i sprzedaży, 

 -  ewidencję  środków  trwałych  a  jeśli  były  prowadzone  także  ewidencje  wyposażenia 

 czy  przebiegu pojazdu, 

 -  deklaracje rozliczeniowe ZUS; 

 -  deklaracje podatkowe oraz potwierdzenia ich wysłania; 

 -  struktury JPK wraz potwierdzeniem wysyłki; 

 -  dokumentację związaną z kadrami i płacami; 

 -  faktury,  rachunki,  umowy  oraz  wszystkie  inne  dokumenty  przekazane  do  biura 

 rachunkowego. 

 Pytanie 4 

 Mam pytanie odnośnie daty zdarzenia gospodarczego. 

 Pod  jaką  datą  wpisać  do  księgi  zakup  towaru  handlowego,  którego  data  wystawienia  to 

 25.03.2022, a data dostawy 22.03.2022? 

 Odpowiedź: 

 Istotne  jest  czy  podatnik  prowadzi  księgę  podatkową  w  siedzibie  działalności  czy  też  KPIR 

 prowadzone jest przez biuro rachunkowe. 

 Ustawodawca  w  art.  22  ust.  6b  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  wskazał, 

 że  zasadniczo  za  dzień  poniesienia  kosztu,  w  przypadku  podatników  prowadzących 

 podatkową  księgę  przychodów  i  rozchodów,  uważa  się  dzień  wystawienia  faktury  (rachunku) 

 lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. 
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 Jednak  podatników  prowadzących  KPIR  obowiązuje  rozporządzenie  Ministra  Finansów  w 

 sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi  przychodów  i  rozchodów,  a  we  wskazanym 

 rozporządzeniu  w  odniesieniu  do  zakupu  materiałów  i  towarów  handlowych  przewidziane 

 zostały szczególne zasady. 

 Zgodnie  z  §  15  rozporządzenia:  Jeżeli  materiał  podstawowy,  materiał  pomocniczy  lub  towar 

 handlowy,  którego  zakup  -  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  -  jest  dokumentowany 

 fakturami  dostawców,  został  dostarczony  do  zakładu  lub  dokonano  nim  obrotu  przed 

 otrzymaniem  faktury,  należy  sporządzić  szczegółowy  opis  otrzymanego  materiału 

 podstawowego,  materiału  pomocniczego  lub  towaru  handlowego,  podając  imię,  nazwisko 

 (firmę)  i  adres  dostawcy,  ilość  i  rodzaj  oraz  cenę  jednostkową  i  wartość  materiału 

 podstawowego,  materiału  pomocniczego,  towaru  handlowego  i  dokonać  zapisu  w  księdze 

 na podstawie opisu. 

 Opis  ten  powinien  zostać  ujęty  w  księdze  w  dacie  jego  wystawienia  równej  dacie  otrzymania 

 materiałów  lub  towarów.  Należy  go  przechowywać  jako  dowód  zakupu  i  połączyć  z 

 nadesłaną  następnie  fakturą.  Ewentualna  różnica  w  stosunku  do  wartości  podanej  na 

 fakturze musi być wpisana do księgi w dniu otrzymania faktury. 

 Opis  może  zostać  zastąpiony  specyfikacją  dostawcy,  pod  warunkiem  że  spełnia  wymogi 

 określone dla opisu. 

 Jeśli  KPIR  prowadzone  jest  przez  biuro  rachunkowe  i  tak  jak  wskazano  w  pytaniu  faktura 

 wystawiona  została  w  miesiącu  otrzymania  towaru,  opis  (specyfikację)  należy  dołączyć  do 

 faktury,  a  zapisów  w  księdze  dokonać  na  podstawie  faktury  pod  datą  jej  wystawienia.  Jest  to 

 zgodne  z  §  27  rozporządzenia,  zgodnie  z  którym  W  razie  prowadzenia  księgi  przez  biuro 

 rachunkowe  zapisy  są  dokonywane  w  porządku  chronologicznym  na  podstawie  dowodów,  o 

 których  mowa  w  §  11-15,  oraz  sum  miesięcznych  przychodów  wynikających  z  ewidencji,  o 

 której  mowa  w  §  7  ust.  1,  lub  danych  wynikających  z  zestawienia,  o  którym  mowa  w  §  19 

 ust.  2,  przekazywanych  przez  podatnika  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  w  czasie 

 zapewniającym  prawidłowe  i  terminowe  rozliczenia  z  budżetem,  lecz  nie  później  niż  do  dnia 

 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 Pozostali podatnicy zobowiązani są do dokonywania zapisów bieżąco. 
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 Podsumowując,  jeśli  KPIR  prowadzone  jest  przez  biuro  rachunkowe,  zdarzenie  gospodarcze 

 powinno  zostać  zaewidencjonowane  pod  datą  25.03.2022  r.  na  podstawie  faktury  z 

 dołączonym opisem (specyfikacją). 

 W pozostałych przypadkach pod datą 22.03.2022 na podstawie opisu (specyfikacji). 

 Pytanie 5 

 Moduł dowody księgowe. 

 Wspomniała  Pani,  że  dowody  muszą  być  w  języku  polskim.  Otrzymuję  faktury  od 

 kontrahentów  zagranicznych  w  języku  angielskim,  na  dole  faktury  dokonuję  przeliczenia  na 

 złotówki.  Czy  takie  faktury  powinnam  tłumaczyć?  Jeśli  tak  to  jak  ma  to  technicznie 

 wyglądać?  Czy  poprawne  jest  dokonywanie  przeliczenia  na  złotówki,  tak  jak  ja  to  robię,  czyli 

 w wolnym miejscu na dole dokumentu? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  w  sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi 

 przychodów  i  rozchodów  zapisy  w  księdze  są  dokonywane  w  języku  polskim  i  w  walucie 

 polskiej  w  sposób  staranny,  czytelny  i  trwały,  na  podstawie  prawidłowych  i  rzetelnych 

 dowodów  (§  11  ust.  1).  Natomiast  dowody  księgowe  powinny  być  sporządzone  w  języku 

 polskim, a ich treść musi być pełna i zrozumiała. 

 Tłumaczenie  dokumentów  księgowych  nie  jest  wymaganym  obowiązkiem  przedsiębiorcy, 

 Najważniejsze  jest,  aby  właściwie  zinterpretować  dokument  i  aby  dokonać  właściwego 

 zaksięgowania w KPIR. 

 Wymogi  dotyczące  tłumaczenia  nie  zostały  zawarte  w  ustawie  o  podatku  dochodowym  oraz 

 w  ustawie  o  VAT.  Kwestia  ich  tłumaczenia  została  uwzględniona  natomiast  w  art.  287  §  1  pkt 

 2  Ordynacji  Podatkowej,  gdzie  wskazano,  że  obowiązkiem  jest  przedstawienie  na  żądanie 

 kontrolującego,  tłumaczenia  na  język  polski  sporządzonej  w  języku  obcym  dokumentacji 

 dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. 
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 Jeśli  zaś  chodzi  o  przeliczenie  wartości  określonych  tylko  w  walucie  obcej,  zgodnie  z  §  11 

 ust  4  rozporządzenia,  podatnik  posiadający  ten  dowód  jest  obowiązany  przeliczyć  walutę 

 obcą  na  złote,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  o  podatku  dochodowym.  Wynik 

 przeliczenia  należy  zamieścić  w  wolnych  polach  dowodu  lub  w  załączniku  do  dowodu 

 sporządzonego w walucie obcej. 

 Podsumowując,  jeśli  podatnik  nie  ma  wątpliwości  co  do  treści  dowodu  wyrażonego  w 

 walucie  obcej,  zobowiązany  jest  do  jego  tłumaczenia  tylko  w  sytuacji,  kiedy  wymaga  tego 

 organ kontrolujący. 

 Przeliczenia  na  złotówki  jak  najbardziej  można  dokonywać  tak,  jak  wskazano  w  pytaniu  czyli 

 w wolnym miejscu na dole dokumentu. 

 Pytanie 6 

 Mam  pytanie  do  modułu  dotyczącego  PKPIR.  Czy  gdy  na  fakturze  jest  wraz  z  towarem 

 wymieniony  koszt  przesyłki  to  do  PKPIR  księguje  2  pozycje,  pierwsza  jako  zakup  towaru 

 17,00  zł  kolumna  10  a  druga  jako  koszt  przesyłki  14,00  zl  kolumna  11.  Bo  w  przypadku 

 gdyby  koszt  przesyłki  był  na  oddzielnej  fakturze  bez  towaru,  to  wtedy  wpisywałabym  ten 

 koszt do kolumny pozostałe wydatki. A w takim wypadku jak ta faktura, muszę dzielić? 

 Odpowiedź: 

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

 podatkowej księgi przychodów i rozchodów: 

 Kolumna  10  jest  przeznaczona  do  wpisywania  zakupu  materiałów  oraz  towarów  handlowych 

 według cen zakupu. 

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

 np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze. 
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 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,  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. 

 Zatem  w  sytuacji  kiedy  faktura  dotycząca  zakupu  towaru  zawiera  wyszczególnioną  pozycję 

 za  usługę  przesyłki,  wartość  towaru  wpisać  należy  w  kolumnie  10,  natomiast  koszty 

 przesyłki w kolumnie 11. 

 Jeśli  podatnik  otrzyma  dwie  faktury:  jedną  na  zakup  towaru,  drugą  za  usługę  przesyłki, 

 każdą  z  faktur  zaksięguje  osobno.  Wartość  towarów  z  pierwszej  faktury  ująć  należy  w 

 kolumnie 10, natomiast wartość usługi wynikającą z drugiej faktury  w kolumnie 13. 

 Pytanie 7 

 W  jaki  sposób  należy  udokumentować  w  aktach  pracownika  dodatkowe  funkcje  które  pełni? 

 w  jakiej  formie  zapisać  czy  w  umowie  o  pracę?  Powiedzmy  pracownik  jest  zatrudniony  jako 

 stolarz  ale  dodatkowo  pełni  funkcję  brygadzisty.  Czy  musi  przejść  szkolenie  bhp  w  związku  z 

 pełnieniem dodatkowej funkcji? 

 Odpowiedź: 

 W  przypadku  zawarcia  jednej  umowy  o  pracę  na  dwa  stanowiska,  każde  z  nich  powinno 

 zostać określone w umowie o pracę. 
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 Konieczne  jest  także  przeprowadzenie  dwóch  szkoleń  stanowiskowych  BHP  oraz  dokonanie 

 oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska oddzielnie. 

 Jeśli  chodzi  o  wstępne  badania  lekarskie,  nie  ma  konieczności  przeprowadzania  dwóch,  ale 

 w  skierowaniu  na  badania  powinny  zostać  wskazane  warunki  pracy  na  każdym  ze 

 stanowisk. 

 Jeśli  nowe  stanowisko  pracy  zostanie  nadane  w  trakcie  zatrudnienia  należy  sporządzić 

 aneks do umowy. 

 Obowiązkiem  jest  także  przeprowadzenia  szkolenia  stanowiskowego  BHP  i  dokonanie 

 oceny ryzyka zawodowego. 

 W  sytuacji  kiedy  nowe  stanowisko  wiąże  się  z  dodatkowymi  czynnikami  szkodliwymi  należy 

 także przeprowadzić kolejne badania wstępne. 

 Pytanie 8 

 Moduł 6.6 

 Opowiada  pani  o  zakupach  od  rolnika,  który  nie  prowadzi  DG,  nie  jest  czynnym  podatnikiem 

 VAT,  że  w  zakupach  od  rolnika  wystawiamy  dowód  wew.  W  jakich  sytuacjach  w  takim  razie 

 wystawiamy FV RR rolnikowi? 

 Odpowiedź: 

 Rolnik  ryczałtowy  nie  ma  obowiązku  wystawiania  paragonów,  faktur  czy  rachunków.  Jest 

 zwolniony  z  tego  obowiązku  z  mocy  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług.  W  związku  z  tym, 

 jeśli  rolnik  dokonuje  dostawy  produktów  rolnych  lub  wykonuje  usługi  rolnicze  na  rzecz 

 czynnego  podatnika  VAT,  sprzedaż  taka  udokumentowana  zostaje  fakturą  VAT  RR,  przy 

 czym fakturę tą w dwóch egzemplarzach zobowiązany jest wystawić nabywca. 

 Jest  to  zgodne  z  art.  116  ust.  1  ustawy  o  VAT,  w  którym  wskazano,  że:  Podatnik 

 zarejestrowany  jako  podatnik  VAT  czynny  nabywający  produkty  rolne  od  rolnika 
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 ryczałtowego  wystawia  w  dwóch  egzemplarzach  fakturę  dokumentującą  nabycie  tych 

 produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. 

 Kwestie  związane  z  procedurami  dotyczącymi  rolników  ryczałtowych  uregulowane  zostały  w 

 art. 115-118 ustawy o VAT. 

 Jeśli  towary  nabywane  są  przez  podatnika  zwolnionego  z  VAT,  nabycie  takie 

 dokumentowane  jest  dowodem  wewnętrznym.  Rozwiązanie  takie  umożliwia  §  13  ust.  2 

 Rozporządzenia  Ministra  Finansów  w  sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi  przychodów  i 

 rozchodów. 

 Podstawa prawna: 

 art. 115-118 ustawy o VAT 

 §  13  ust.  2  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  w  sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi 

 przychodów i rozchodów. 

 Pytanie 9 

 Dotyczy modułu I \"ZUS + Elementy Kadr i Płac\" 

 Mam  pytanie  odnośnie  okresu  wypowiedzenia  umowy  o  pracę.  Jeżeli  osoba  zawarła  umowę 

 o  pracę  2022-01-17,  z  terminem  rozpoczęcia  pracy  :  2022-02-01.  To  aby  mogła  mieć  jeszcze 

 termin  wypowiedzenia  2  tygodnie  musi  NAJPÓŹNIEJ  złożyć  wypowiedzenie  15-07-2022?? 

 Jeżeli  złoży  29-07-2022  to  obowiązuje  ją  miesięczny  okres  wypowiedzenia?  Czy  okres 

 wypowiedzenia  wlicza  się  do  czasu  zatrudnienia?  Tak  samo  jest  jeżeli  przechodzi  z  okresu 

 miesięcznego  na  trzymiesięczny  okres  wypowiedzenia  to  ten  miesiąc  wypowiedzenia  musi 

 zawierać się przed 3 laty zatrudnienia?? 
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 Odpowiedź: 

 Okres  wypowiedzenia  umowy  o  pracę  na  czas  określony  i  nieokreślony  uzależniony  jest  od 

 czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi on: 

 -  2 tygodnie - jeżeli czas zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy, 

 -  1 miesiąc - jeżeli czas zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy, 

 -  3 miesiące - jeżeli czas zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata. 

 Do  stażu  pracy  od  którego  zależy  okres  wypowiedzenia  należy  zaliczyć  także  okres 

 wypowiedzenia.  Staż  pracy  liczymy  zatem  od  dnia  rozpoczęcia  pracy  do  dnia  rozwiązania 

 stosunku  pracy  czyli  do  ostatniego  dnia  trwania  umowy,  a  nie  do  dnia  złożenia 

 wypowiedzenia lub rozpoczęcia jego biegu. 

 Zachęcam  do  zapoznania  się  z  wyrokiem  Sądu  Najwyższego  z  dnia  11  maja  1999  r.  sygn. 

 akt  I  PKN  34/99,  w  którym  wskazał:  "Nie  ma  żadnego  uzasadnienia  prawnego  założenie,  że 

 staż  zatrudnienia  u  danego  pracodawcy  znaczy  co  innego  niż  okres  trwający  od  chwili 

 nawiązania  stosunku  pracy  do  jego  ustania  (rozwiązania),  które  w  przypadku  wypowiedzenia 

 umowy  o  pracę  następuje  z  upływem  okresu  wypowiedzenia.  Trafny  jest  argument,  że  (...) 

 żaden  przepis  Kodeksu  pracy  nie  daje  podstawy  do  odmiennego  traktowania  okresu 

 wypowiedzenia, który jest okresem zatrudnienia". 

 Momentem  rozpoczęcia  biegu  okresu  wypowiedzenia  liczonego  w  tygodniach  jest  pierwsza 

 niedziela  występująca  po  dniu  złożenia  wypowiedzenia.  Ostatnim  dniem  okresu 

 wypowiedzenia jest sobota. 

 Momentem  rozpoczęcia  biegu  okresu  wypowiedzenia  liczonego  w  miesiącach  jest  pierwszy 

 dzień  kalendarzowy  miesiąca  następującego  po  miesiącu  w  którym  złożono  wypowiedzenie. 

 Kończy się ostatniego dnia miesiąca. 

 Jeśli  więc  rozpoczęcie  pracy  nastąpiło  01.02.2022,  aby  obowiązywał  2-tygodniowy  okres 

 wypowiedzenia,  należy  je  złożyć  do  15.07.2022  (piątek)  lub  w  sobotę  16.07.2022  jeśli  jest 

 dniem  pracującym.  Okres  wypowiedzenia  rozpocznie  bieg  17.07.2022  (niedziela)  i  zakończy 
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 się  w  sobotę  30.07.2022  r.  Łączny  okres  zatrudnienia  nie  będzie  więc  wynosił  6  miesięcy 

 uprawniających do miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 Wypowiedzenia  złożone  29.07.2022  rozpocznie  bieg  1.08.2022.  Strony  umowy 

 obowiązywać będzie już miesięczny okres wypowiedzenia. 

 Pytanie 10 

 INWESTYCJA  W  OBCYM  ŚRODKU  TRWAŁYM:  załóżmy  że  podatnik  vat,  rozpoczynający 

 działalność  gospodarczą  wydzierżawia  lokal  w  którym  prowadzona  jest  działalność 

 gospodarcza.  W  podpisanej  umowie  zapisany  jest  informacja  że  wydzierżawiający  lokal 

 pokrywa  koszty  związane  z  remontami  bieżącym  niezbędnymi  w  trakcie  okresu  dzierżawy 

 lokalu  (naprawa  pieca,  remonty  instalacji  elektrycznej  i  inne  które  będą  niezbędne  dla 

 utrzymania  ciągłości  produkcji.  Pojawia  się  sytuacja,  posadzka  która  znajduje  się  w 

 wydzierżawianym  lokalu  jest  uszkodzona  są  w  niej  dziury  i  nierówności  i  potrzebne  jest 

 wylanie  cienkiej  warstwy  betonu  w  celu  wyrównania  posadzki  tak  aby  maszyny  produkcyjne 

 miały  odpowiedni  poziom  i  aby  można  było  je  odpowiednio  wypoziomować/ustawić  .  koszt 

 takiego  remontu  to  24tys.  zł  netto.  Czy  koszt  takiego  remontu  można  ująć  w  remontach 

 bieżących  czy  należy  wykazać  jako  inwestycję  w  obcym  środku  trwałym?  Uważam  że  jest  to 

 wymiana  już  istniejącej  posadzki  i  że  można  ją  ująć  w  kosztach  w  miesiącu  w  którym  firma 

 otrzyma  fakturę  za  dostawę  betonu  i  jego  wylanie.  Czy  słusznie?  w  kolejnym  roku  podatnik 

 wydzierżawiający  remontuje  pomieszczenia  biurowe,  wymienia  wykładzinę  i  wymienia 

 istniejące  oświetlenie  (  kable,  lampy,  wygładza  i  maluje  ściany).  Koszty  z  tym  związane 

 ponosi  w  styczniu  2022,  (ok.  2500zł)  w  lutym  4800zł.  i  marcu  powiedzmy  12000zł.  Jak 

 postąpić  czy  wrzucić  te  koszty  w  koszty  remontu  (poz.  13  w  kPIR)  czy  wykazać  jako 

 inwestycję  w  obcym  środku  trwałym?  jak  to  należy  udokumentować  jeśli  należałoby  wykazać 

 zdarzenia jako inwestycja? 

 Odpowiedź: 

 Przy  większych  wydatkach  związanych  ze  środkami  trwałymi  zawsze  warto  zastanowić  się 

 czy  dane  prace  stanowią  remont  czy  może  jednak  ulepszenie  środka  trwałego,  które  to 
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 podlega  amortyzacji.  Ma  to  również  zastosowanie  do  składników  majątku  używanych  na 

 podstawie zawartej umowy najmu, leasingu czy dzierżawy. 

 Z  ulepszeniem  środka  trwałego,  które  podlegało  będzie  amortyzacji  mamy  do  czynienia, 

 kiedy  suma  wydatków  poniesionych  na  przebudowę,  rozbudowę,  rekonstrukcję,  adaptację 

 lub  modernizację  w  danym  roku  podatkowym  przekracza  10.000  zł.  i  wydatki  te  powodują 

 wzrost  wartości  użytkowej  w  stosunku  do  wartości  z  dnia  przyjęcia  go  do  używania  -  art.  22g 

 ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 Nakłady  finansowe  poniesione  na  środki  trwałe  niebędące  składnikiem  firmowego  majątku, 

 używane  na  podstawie  zawartej  umowy  najmu,  leasingu  czy  dzierżawy  nazywamy 

 inwestycją  w  obcym  środku.  Inwestycję  w  obcym  środku  trwałym  należy  wprowadzić  do 

 ewidencji środków trwałych wg grupy KŚT, do której należy ulepszony środek trwały. 

 Remont  zgodnie  z  art.  3  pkt  8  ustawy  Prawo  Budowlane  to  wykonywanie  w  istniejącym 

 obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych,  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego, 

 a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 

 budowlanych  innych,  niż  użyto  w  stanie  pierwotnym.  Istotą  remontu  jest  zatem  przywrócenie 

 stanu  technicznego  i  użytkowego  wraz  z  wymianą  zużytych  składników,  ale  bez  zmiany 

 charakteru  i  funkcji  środka  trwałego.  Kosztu  remontu  odnoszone  są  bezpośrednio  w  koszty 

 podatkowe (kolumna 13 KPIR). 

 Z  opisu  zawartego  w  pytaniu  uznać  można,  że  wszystkie  wykonane  prace  stanowiły  remont 

 budynku  i  mogą  zostać  zaksięgowane  bezpośrednio  w  koszty.  Wskazano,  że  posadzka 

 została  wymieniona,  podobnie  kable  i  oświetlenie,  ściany  również  zostały  tylko  wyrównane  i 

 pomalowane  -  zostały  więc  doprowadzone  do  stanu  pierwotnego.  Nie  zauważam  tutaj 

 przystosowania  lokalu  do  potrzeb  działalności,  zmiany  jego  charakteru  i  funkcji.  Z  opisu 

 wnioskuję,  że  działalność  była  już  w  lokalu  prowadzona,  ale  w  wyniku  eksploatacji  wymagał 

 on remontu. 

 Ostateczna  decyzja  w  sprawie  odpowiedniego  zakwalifikowaniu  wydatków  leży  jednak  po 

 stronie  podatnika,  a  w  sprawach  wątpliwych  zalecam  wystosowanie  wniosku  o  interpretację 

 indywidualną. 
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 Pytanie 11 

 Mam  pytanie,  co  w  sytuacji  gdy  musimy  rozdzielić  klientowi  fv  na  pozostałe  zakupy  koszt  i 

 zakupy  towaru  zaopatrzenie,  czy  jest  możliwość  wpisania  tej  jednej  fv  z  podziałem  na  dwa 

 rodzaje?  Jak  Pani  ujmuje  to  w  ewidencji  bo  nie  mam  pewności  czy  sposób  w  jaki  to  robię 

 jest  poprawny.  Chodzi  np  o  sytuację  kiedy  klient  posiada  restauracje.  Na  jednej  fv  są  np. 

 piersi  z  kurczaka  i  płyn  do  mycia  naczyń.  Pierś  jest  zaopatrzeniem,  a  płyn  to  zakup 

 pozostały. 

 Odpowiedź: 

 Jak  najbardziej  fakturę  taką  zaksięgować  można  w  jednej  pozycji  KPIR,  dzieląc  odpowiednio 

 wydatki na te stanowiące towar handlowy (kolumna 10) i pozostałe wydatki (kolumna 13). 

 Przy  czym  pamiętać  należy  o  zasadach  księgowania  zakupu  materiałów  i  towarów 

 handlowych. 

 Ustawodawca  w  art.  22  ust.  6b  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  wskazał, 

 że  zasadniczo  za  dzień  poniesienia  kosztu,  w  przypadku  podatników  prowadzących 

 podatkową  księgę  przychodów  i  rozchodów,  uważa  się  dzień  wystawienia  faktury  (rachunku) 

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

 Zgodnie  z  powyższym  koszty  stanowiące  pozostałe  wydatki,  np  płyn  do  naczyń  w  restauracji 

 stanowią koszt w dniu wystawienia faktury. 

 Jednak  podatników  prowadzących  KPIR  obowiązuje  rozporządzenie  Ministra  Finansów  w 

 sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi  przychodów  i  rozchodów,  a  we  wskazanym 

 rozporządzeniu  w  odniesieniu  do  zakupu  materiałów  i  towarów  handlowych  przewidziane 

 zostały szczególne zasady. 

 Zgodnie  z  §  15  rozporządzenia:  Jeżeli  materiał  podstawowy,  materiał  pomocniczy  lub  towar 

 handlowy,  którego  zakup  -  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  -  jest  dokumentowany 

 fakturami  dostawców,  został  dostarczony  do  zakładu  lub  dokonano  nim  obrotu  przed 

 otrzymaniem  faktury,  należy  sporządzić  szczegółowy  opis  otrzymanego  materiału 

 podstawowego,  materiału  pomocniczego  lub  towaru  handlowego,  podając  imię,  nazwisko 
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 (firmę)  i  adres  dostawcy,  ilość  i  rodzaj  oraz  cenę  jednostkową  i  wartość  materiału 

 podstawowego,  materiału  pomocniczego,  towaru  handlowego  i  dokonać  zapisu  w  księdze 

 na podstawie opisu. 

 Opis  ten  powinien  zostać  ujęty  w  księdze  w  dacie  jego  wystawienia  równej  dacie  otrzymania 

 materiałów  lub  towarów.  Należy  go  przechowywać  jako  dowód  zakupu  i  połączyć  z 

 nadesłaną  następnie  fakturą.  Ewentualna  różnica  w  stosunku  do  wartości  podanej  na 

 fakturze musi być wpisana do księgi w dniu otrzymania faktury. 

 Opis  może  zostać  zastąpiony  specyfikacją  dostawcy,  pod  warunkiem  że  spełnia  wymogi 

 określone dla opisu. 

 Jeśli  więc  faktura  dokumentująca  zakup  zarówno  towaru  handlowego  jak  i  np  środków 

 czystości  zostałaby  wystawiona  z  inną  datą  niż  data  dostawy,  wydatek  należałoby  wpisać 

 do KPIR w dwóch pozycjach: 

 -  zakup  towaru  -  kolumna  10  -  w  dniu  faktycznej  dostawy  na  podstawie  opisu 

 (specyfikacji) 

 -  pozostałe wydatki - kolumna 13 - w dniu wystawienia faktury 

 Chyba,  że  KPIR  prowadzona  jest  przez  biuro  rachunkowe,  a  miesiąc  otrzymania  towaru  jest 

 taki  sam  jak  miesiąc  wystawienia  faktury.  Wówczas  zapisu  dokonujemy  pod  datą  jej 

 wystawienia.  Opis  (specyfikację)  należy  dołączyć  do  faktury.  Jest  to  zgodne  z  §  27 

 rozporządzenia,  zgodnie  z  którym  W  razie  prowadzenia  księgi  przez  biuro  rachunkowe 

 zapisy  są  dokonywane  w  porządku  chronologicznym  na  podstawie  dowodów,  o  których 

 mowa  w  §  11-15,  oraz  sum  miesięcznych  przychodów  wynikających  z  ewidencji,  o  której 

 mowa  w  §  7  ust.  1,  lub  danych  wynikających  z  zestawienia,  o  którym  mowa  w  §  19  ust.  2, 

 przekazywanych  przez  podatnika  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  w  czasie 

 zapewniającym  prawidłowe  i  terminowe  rozliczenia  z  budżetem,  lecz  nie  później  niż  do  dnia 

 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
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 Pytanie 12 

 Chciałabym  zapytać  o  podstawę  prawną  informacji  dotyczącej  obowiązku  sporządzania 

 remanenty dla KPiR (podatnicy na zasadach ogólnych i liniówce). 

 Odpowiedź: 

 Obowiązek sporządzania spisu z natury wynika z  § 24  Rozporządzenia Ministra Finansów w 

 sprawie prowadzenia  podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

 Pytanie 13 

 Mam  taki  problem.  Samochód  osobowy  na  współwłasność  z  tatą.  Podatnik  chce  go 

 wykorzystywać  w  swojej  działalności  gospodarczej.  Wartość  samochodu  14.000  zł.  Czy 

 mogę  go  amortyzować  i  z  jaką  wartość  przyjąć  na  środki  trwałe?  Czy  po  wprowadzeniu  na 

 środki  trwałe  przy  sprzedaży  muszę  wystawić  fakturę?  Jak  rozliczać  koszty  tego 

 samochodu? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie  z  art.  22g  ust  11  ustawy  o  pdof  „W  razie  gdy  składnik  majątku  stanowi 

 współwłasność  podatnika,  wartość  początkową  tego  składnika  ustala  się  w  takiej  proporcji 

 jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku;” 

 W  związku  z  powyższym,  jeśli  udział  podatnika  we  własności  samochodu  wynosi  np  50%, 

 wartość początkowa samochodu wyniesie 7000 zł. 

 Z uwagi na niską wartość samochodu: 

 - można go wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji, 

 -  nie  wprowadzać  go  do  ewidencji  środków  trwałych,  a  wartość  samochodu  zaksięgować 

 bezpośrednio w koszty. 

 -  można  go  także  wprowadzić  do  ewidencji  środków  trwałych  i  dokonywać  odpisów 

 amortyzacyjnych zgodnie z ustaloną stawką amortyzacyjną. 
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 Podstawą  wprowadzenia  składnika  majątku  do  działalności  jest  oświadczenie  podatnika  o 

 przekazaniu  prywatnych  przedmiotów  na  cele  działalności.  Jest  tutaj  potrzebna  także  zgoda 

 współwłaściciela. 

 Sprzedaż  samochodu  powinna  zostać  udokumentowana  fakturą  na  swoją  część  udziału. 

 Przychodem  z  działalności  będzie  kwota  ustalona  proporcjonalnie  do  udziału  podatnika  w 

 zysku. 

 Jak  bowiem  wynika  z  art.  8  ust.  1  ustawy  o  pdof:  Przychody  z  udziału  w  spółce  niebędącej 

 osobą  prawną,  ze  wspólnej  własności,  wspólnego  przedsięwzięcia,  wspólnego  posiadania 

 lub  wspólnego  użytkowania  rzeczy  lub  praw  majątkowych  u  każdego  podatnika  określa  się 

 proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału)”. 

 Jeśli  chodzi  o  koszty  polisy,  w  ciężar  kosztów  zaliczyć  można  wysokość  składek 

 proporcjonalnej  do  udziału  we  własności  pojazdu.  Stanowisko  takie  potwierdza  interpretacja 

 indywidualna  Izby  Skarbowej  w  Łodzi  z  dnia  11  października  2011  r.  nr 

 IPTPB1/415-99/11-3/KSU,  gdzie  wskazano:  Analogicznie  przedstawia  się  sytuacja  z 

 możliwością  zaliczania  do  kosztów  uzyskania  przychodów  składek  na  ubezpieczenie 

 samochodu.  Wskazać  bowiem  należy,  iż  do  zapłaty  składek  na  ubezpieczenie  samochodu 

 obowiązany  jest  ubezpieczający  tj.  właściciel  samochodu.  Wydatek  ten  nie  jest  przy  tym 

 uzależniony  od  faktycznej  eksploatacji  samochodu,  ale  wynika  z  faktu  posiadania  tytułu 

 prawnego  do  pojazdu  dopuszczonego  do  ruchu  drogowego.  Zatem,  mając  na  uwadze,  iż 

 wskazany  we  wniosku  samochód  stanowi  współwłasność  Wnioskodawcy  i  Jego  ojca 

 (udziały  we  współwłasności  Wnioskodawcy  -  19/20),  to  w  wysokości  odpowiadającej  temu 

 udziałowi  składki  na  jego  ubezpieczenie  mogą  zostać  zaliczone  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 Jeśli  chodzi  o  koszty  eksploatacyjne  typu  paliwo  czy  naprawy,  w  koszty  podatkowe  odnieść 

 można  75%  wydatku.  Z  art.  23  ust.  1  pkt  46a  wynika  bowiem,  że  nie  uważa  się  za  koszty 

 uzyskania  przychodów:  25%  poniesionych  wydatków,  z  zastrzeżeniem  pkt  36,  z  tytułu 

 kosztów  używania  samochodu  osobowego,  innego  niż  określony  w  pkt  46,  na  potrzeby 

 prowadzonej  przez  podatnika  działalności  gospodarczej  -  jeżeli  samochód  osobowy  jest 
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 wykorzystywany  również  do  celów  niezwiązanych  z  działalnością  gospodarczą  prowadzoną 

 przez podatnika; 

 Pytanie 14 

 Mam  pytanie  o  poprawność  księgowania  faktur  zakupowych.  Spółka  cywilna  ,  rozliczająca 

 się  na  zasadzie  PKPiR,  będąca  VAT’owcem  kupuje  materiały  ,  towary  i  narzędzie  z  Chin  . 

 Otrzymujemy  pakiet  faktur  -  faktura  chińska  ,  faktura  z  cła  ,  faktura  od  przewoźnika  np.  Dhl  , 

 FeDex itp . Chciałabym się dowiedzieć jak poprawnie zaksięgować te faktury w PKPiR ? 

 Odpowiedź: 

 Kwestię  właściwego  przeliczenia  wartości  zakupu  udokumentowanego  fakturą  wyrażoną  w 

 walucie  obcej  reguluje  art.  11a  ust.  2,  zgodnie  z  którym:  Koszty  poniesione  w  walutach 

 obcych  przelicza  się  na  złote  według  kursu  średniego  ogłaszanego  przez  Narodowy  Bank 

 Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

 Zasadniczo  za  dzień  poniesienia  kosztu,  w  przypadku  podatników  prowadzących  podatkową 

 księgę  przychodów  i  rozchodów,  uważa  się  dzień  wystawienia  faktury  (rachunku)  lub  innego 

 dowodu  stanowiącego  podstawę  do  zaksięgowania  (ujęcia)  kosztu  -  art.  22  ust.  6b  ustawy  o 

 podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 Zgodnie  z  powyższym  faktury  dokumentujące  koszty  stanowiące  pozostałe  wydatki,  np 

 zakup  narzędzi  lub  usługę  transportową  stanowią  koszt  w  dniu  wystawienia  faktury.  Koszt 

 należy ująć w kolumnie 13 KPIR. 

 W  odniesieniu  do  zakupu  towarów  i  materiałów  handlowych  podatników  prowadzących  KPIR 

 obowiązuje  rozporządzenie  Ministra  Finansów  w  sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi 

 przychodów i rozchodów. 

 Zgodnie  z  §  15  rozporządzenia:  Jeżeli  materiał  podstawowy,  materiał  pomocniczy  lub  towar 

 handlowy,  którego  zakup  -  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  -  jest  dokumentowany 

 fakturami  dostawców,  został  dostarczony  do  zakładu  lub  dokonano  nim  obrotu  przed 

 otrzymaniem  faktury,  należy  sporządzić  szczegółowy  opis  otrzymanego  materiału 
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 podstawowego,  materiału  pomocniczego  lub  towaru  handlowego,  podając  imię,  nazwisko 

 (firmę)  i  adres  dostawcy,  ilość  i  rodzaj  oraz  cenę  jednostkową  i  wartość  materiału 

 podstawowego,  materiału  pomocniczego,  towaru  handlowego  i  dokonać  zapisu  w  księdze 

 na podstawie opisu. 

 Opis  ten  powinien  zostać  ujęty  w  księdze  w  dacie  jego  wystawienia  równej  dacie  otrzymania 

 materiałów  lub  towarów.  Należy  go  przechowywać  jako  dowód  zakupu  i  połączyć  z 

 nadesłaną  następnie  fakturą.  Ewentualna  różnica  w  stosunku  do  wartości  podanej  na 

 fakturze musi być wpisana do księgi w dniu otrzymania faktury. 

 Opis  może  zostać  zastąpiony  specyfikacją  dostawcy,  pod  warunkiem  że  spełnia  wymogi 

 określone dla opisu. 

 Towary ujmujemy w kolumnie 10 KPIR. 

 Wartość  cła  również  należy  ująć  w  kolumnie  10  łącznie  z  wartością  towarów.  Składa  się  ono 

 na  cenę  zakupu  materiałów  i  towarów.  Zgodnie  z  par.  3  pkt  2  cena  zakupu  to  cena,  jaką 

 nabywca  płaci  za  zakupione  składniki  majątku,  pomniejszoną  o  podatek  od  towarów  i  usług, 

 podlegający  odliczeniu  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  a  przy  imporcie  powiększona  o 

 należne  cło,  podatek  akcyzowy  oraz  opłaty  celne  dodatkowe,  obniżona  o  rabaty,  opusty, 

 inne  podobne  obniżenia,  w  przypadku  zaś  otrzymania  składnika  majątku  w  drodze 

 darowizny  lub  spadku  -  wartość  odpowiadającą  cenie  zakupu  takiego  samego  lub 

 podobnego składnika. 

 Pytanie 15 

 Mam  takie  pytanie  odnośnie  remanentu  na  koniec  roku  -  kosmetyczka  a  właściwie  Pani 

 która robi tylko paznokcie oraz makijaże. 

 Czy  zakup  lakierów,  żeli,  pilniczków  do  paznokci,  czy  pudry  pomadki  cienie  do  makijażu  ma 

 wrzucać  w  towary.  I  potem  robić  z  tego  remanent?  Spotkałam  się  z  różnymi  opiniami. 

 Niektórzy  tak  robią  a  potem  na  koniec  roku  żele  ważą  i  określają  ile  ml  zostało,  a  inni 

 wrzucają w koszty. 
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 Odpowiedź: 

 Podatnik  prowadzący  salon  kosmetyczny  ma  na  koniec  roku  obowiązek  sporządzenia  i 

 wpisania  do  księgi  spisu  z  natury.  Spis  powinien  obejmować  wszystkie  towary  i  materiały, 

 także napoczęte. 

 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. 

 Wszelkiego  typu  lakiery,  żele,  pudry,  pomadki  cienie  do  makijażu  używane  w  salonie 

 fryzjerskim stanowią materiały podstawowe i pomocnicze. 

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

 Dotyczy to również towarów otwartych i częściowo zużytych. 

 Poniżej  zamieszczam  fragment  interpretacji  Izby  Skarbowej  w  Łodzi  z  dnia  3  czerwca 

 2014 r. nr IPTPB1/415-147/14-4/KSU, która potwierdza powyższe stanowisko: 

 W  świetle  powyższego  należy  uznać,  że  finalny  efekt  usługi  fryzjerskiej  lub  kosmetycznej 

 jest  wyrobem  gotowym,  zaś  materiały  zużywane  w  toku  świadczonych  usług,  które  stają  się 

 główną  substancją  (budulcem,  elementem)  gotowego  wyrobu  (jak  np.  farby),  bądź 

 bezpośrednio  oddają  wyrobowi  swoje  właściwości  (jak  np.  szampony,  maseczki,  odżywki), 

 zaliczane  są  odpowiednio  do  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych.  Identycznie  należy 

 traktować te materiały, które zostały otwarte (napoczęte) w trakcie świadczenia usług. 

 Reasumując,  materiały  zużywane  w  toku  świadczonych  usług  należy  ująć  w  podatkowej 

 księdze  przychodów  i  rozchodów  -  "Zakup  towarów  handlowych  i  materiałów  według  cen 
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 zakupu".  Materiały  podlegają  ujęciu  w  całości  -  zatem  bez  względu  na  to,  czy  dane 

 opakowanie  kosmetyku  jest  pełne,  czy  też  częściowo  zużyte  -  w  spisie  z  natury 

 sporządzonym  na  dzień  31  grudnia  2013  r.  (nie  według  procentowego  oszacowania  ich 

 zawartości). 
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