
 Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba 

 Moment ujęcia składek ZUS w kosztach podatkowych 
 płatnika w 2023 roku 

 Płatnicy  składek  zobowiązani  są  do  comiesięcznego  pobierania,  rozliczania  i  opłacania 

 należnych składek ZUS w odpowiednich terminach, tj.: 

 -  do  5.  dnia  następnego  miesiąca  –  jednostki  budżetowe  i  samorządowe  zakłady 

 budżetowe, 

 -  do  15.  dnia  następnego  miesiąca  –  płatnicy  posiadający  osobowość  prawną,  m.in.: 

 spółki  akcyjne,  spółki  z  o.o.,  spółdzielnie,  stowarzyszenia,  fundacje,  jednostki  samorządu 

 terytorialnego, uczelnie wyższe, Kościoły, itp., 

 -  do  20.  dnia  następnego  miesiąca  –  pozostali  płatnicy  składek  czyli  płatnicy  opłacający 

 wyłącznie  składki  na  własne  ubezpieczenia  (np.  wspólnicy  spółek),  przedsiębiorcy  i  inne 

 podmioty  nieposiadające  osobowości  prawnej,  które  zatrudniają  innych  ubezpieczonych, 

 w  tym  spółki  osobowe  (spółki  jawne,  partnerskie,  komandytowe, 

 komandytowo-akcyjne). 

 Polski  Ład  2.0  czyli  ustawa  z  dnia  9  czerwca  2022  r.  o  zmianie  ustawy  o  podatku  dochodowym 

 od  osób  fizycznych  oraz  niektórych  innych  ustaw,  wprowadził  zmiany  w  przepisach, 

 odnoszących  się  do  momentu  rozliczenia  w  kosztach  podatkowych  składek  finansowanych  przez 

 pracodawcę. 

 Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2023 r. 
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 Art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof w brzmieniu na dzień 31.12.2022 r: 

 6bb.  Składki  z  tytułu  należności,  o  których  mowa  w  ust.  6ba,  określone  w  ustawie  z  dnia  13 
 października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych,  w  części  finansowanej  przez  płatnika 
 składek,  składki  na  Fundusz  Pracy,  Fundusz  Solidarnościowy  oraz  Fundusz  Gwarantowanych 
 Świadczeń  Pracowniczych,  z  zastrzeżeniem  art.  23  ust.  1  pkt  37,  stanowią  koszty  uzyskania 
 przychodów  w  miesiącu,  za  który  należności  te  są  należne,  pod  warunkiem  że  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. 

 W  przypadku  uchybienia  tym  terminom  do  składek  tych  stosuje  się  art.  23  ust.  1  pkt  55a 
 i ust. 3d. 

 Art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof w brzmieniu na dzień 01.01.2023 r: 

 6bb.  Składki  z  tytułu  należności,  o  których  mowa  w  ust.  6ba,  określone  w  ustawie  z  dnia  13 
 października  1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych,  w  części  finansowanej  przez  płatnika 
 składek,  składki  na  Fundusz  Pracy,  Fundusz  Solidarnościowy  oraz  Fundusz  Gwarantowanych 
 Świadczeń  Pracowniczych,  z  zastrzeżeniem  art.  23  ust.  1  pkt  37,  stanowią  koszty  uzyskania 
 przychodów  w  miesiącu,  za  który  należności  te  są  należne,  pod  warunkiem  że  składki  zostaną 
 opłacone  w  terminie  wynikającym  z  odrębnych  przepisów.  W  przypadku  uchybienia  temu 
 terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d. 
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 Ujęcie składek w 2022 roku 

 Z  powołanego  przepisu  w  brzmieniu  na  dzień  31.12.2022  r.  wynika,  że  składki  na  ubezpieczenie 

 społeczne  w  części  finansowanej  przez  płatnika  składek,  a  także  składki  na  FP,  FS  i  FGŚP 

 stanowią  koszty  podatkowe  w  miesiącu  za  który  wynagrodzenia  te  są  należne,  pod  warunkiem 

 że składki zostaną opłacone z tytułu należności wypłaconych lub postawionych do dyspozycji: 

 -  w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów, 

 -  w  miesiącu  następnym,  w  terminie  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy,  umowy  lub 

 innego  stosunku  prawnego  łączącego  strony  -  nie  później  niż  do  15  dnia  miesiąca,  w 

 którym wypłata wynagrodzenia jest dokonywana. 

 Jeśli  powyższe  terminy  nie  zostaną  przez  płatnika  dotrzymane,  składki  ZUS  stanowią  koszty 

 podatkowe w dacie ich przekazania do ZUS. 

 Warianty ujęcia składek ZUS w kosztach podatkowych w 2022 roku 

 1.  Wypłata wynagrodzeń do ostatniego dnia miesiąca za który są należne 

 Przykład:  Wynagrodzenie  za  październik  -  wypłata  do  ostatniego  dnia  miesiąca  czyli  do 

 31.10.2022 r. 

 Ponieważ  pracownik  otrzymał  wynagrodzenie  za  październik  w  październiku,  to  składki  ZUS  dot. 

 tego wynagrodzenia wykazać należało w DRA za październik. 

 Składki  ZUS  zapłacone  w  terminie  czyli  do  21.11.2022  r.  (20.11-niedziela)  stanowiły  koszt 
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 października. Jeśli zostały opłacone po terminie-stanowiły koszt w dacie zapłaty. 

 2.  Wypłata wynagrodzeń do 10 dnia następnego miesiąca 

 Przykład:  Wynagrodzenie  za  październik  -  wypłata  do  10  dnia  następnego  miesiąca  czyli  do 

 10.11.2022 r. 

 Pracownik  otrzymał  wynagrodzenie  za  październik  w  listopadzie  -  składki  więc  zgodnie  z  datą 

 wypłaty  wykazać  należało  w  DRA  za  listopad.  Składki  ZUS  w  tej  wersji  (z  przesunięciem 

 wypłaty)  stanowiły  koszt  w  dacie  zapłaty.  Ponieważ  termin  zapłaty  składek  za  listopad  minął 

 20.12.2022  r.  przy  założeniu,  że  opłacone  zostały  w  tym  właśnie  terminie,  stanowiły  koszt 

 grudnia. 

 3.  Opcja  rzadko  praktykowana  -  wypłata  wynagrodzeń  do  10  dnia  następnego  miesiąca, 

 ale  zapłata  składek  ZUS  następuje  tak,  jakby  wynagrodzenie  wypłacone  zostało  do 

 ostatniego dnia miesiąca 

 Wynagrodzenia  za  październik  wypłacone  do  10  dnia  miesiąca  następnego  (10.11.2022  r.)  - 

 składki  ZUS  ich  dotyczące  wykazać  należało  w  deklaracji  tak  jak  w  opcji  nr  2  czyli  w  DRA  za 

 listopad,  ale  zapłacić  je  należało  z  miesięcznym  wyprzedzeniem,  tak  jakby  wynagrodzenie 

 wypłacone  było  do  ostatniego  dnia  miesiąca  (tyle,  że  termin  zapłaty  to  15.11.2022  a  nie 

 21.11.2022  r.).  Wówczas  składki  te  mogły  być  kosztem  miesiąca,  którego  dotyczy 

 wynagrodzenie czyli października. 

 Przykład:  Wynagrodzenie  za  październik  wypłacono  10.11.2022  r.  Składki  ZUS  wykazano  w 

 © Copyright by Ewelina Dulęba 2023 
 Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione. 

 www.ewelinaduleba.pl 

 4 



 Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba 

 DRA  za  listopad,  ale  już  wcześniej  oszacowano  ich  wysokości  i  opłacono  do  15.11.2022  r.  -  w 

 takiej sytuacji mogły być kosztem października. 

 Ujęcie składek w 2023 roku 

 Od  1  stycznia  2023  roku  warunkiem  ujęcia  składek  finansowanych  przez  płatnika  w  kosztach 

 uzyskania  przychodów  jest  ich  opłacenie  w  terminie,  wynikającym  z  przepisów  o  systemie 

 ubezpieczeń  społecznych.  W  momencie  kiedy  termin  ten  nie  zostanie  dotrzymany,  składki  te 

 stanowić będą koszt podatkowy w dacie ich faktycznej zapłaty. 

 Aktualnie  nie  ma  więc  znaczenia  czy  wynagrodzenie  wypłacane  jest  do  ostatniego  dnia 

 miesiąca za który jest należne czy też w kolejnym miesiącu. 

 Na  podstawie  art.  18  ust.  5  ustawy  z  dnia  9.06.2022  r.  o  zmianie  ustawy  o  podatku 

 dochodowym  od  osób  fizycznych  oraz  niektórych  innych  ustaw,  art.  22  ust.  6bb  w  brzmieniu 

 nadanym  niniejszą  ustawą,  stosuje  się  do  dochodów  (przychodów)  uzyskanych  od  dnia 

 1.01.2023 r. 

 Natomiast  na  podstawie  art.  19  ww.  ustawy,  art.  22  ust.  6bb  w  brzmieniu  nadanym  tą  ustawą, 

 stosuje  się  do  składek  z  tytułu  należności,  o  których  mowa  w  tym  przepisie,  należnych  od  dnia 

 1.01.2023 r. 
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 Warianty ujęcia składek ZUS w kosztach podatkowych w 2023 roku 

 1.  Wypłata wynagrodzeń do ostatniego dnia miesiąca za który są należne 

 Przykład:  Wynagrodzenie  za  styczeń  -  wypłata  do  ostatniego  dnia  miesiąca  czyli  do 

 31.01.2023 r. 

 Ponieważ  pracownik  otrzyma  wynagrodzenie  za  styczeń  w  styczniu,  to  składki  ZUS  dot.  tego 

 wynagrodzenia wykazać należy w DRA za styczeń. 

 Składki  ZUS  zapłacone  w  terminie  czyli  do  20.02.2023  r.  stanowić  będą  koszt  stycznia.  Jeśli 

 zostaną opłacone po terminie - stanowić będą koszt w dacie zapłaty. 

 2.  Wypłata wynagrodzeń do 10 dnia następnego miesiąca 

 Przykład:  Wynagrodzenie  za  styczeń  -  wypłata  do  10  dnia  następnego  miesiąca  czyli  do 

 10.02.2023 r. 

 Pracownik  otrzyma  wynagrodzenie  za  styczeń  w  lutym  -  składki  więc  zgodnie  z  datą  wypłaty 

 wykazać  należy  w  DRA  za  luty.  Termin  zapłaty  składek  minie  więc  20.03.2023  r.  Przy 

 założeniu,  że  opłacone  zostaną  w  tym  właśnie  terminie,  stanowić  będą  koszt  stycznia.  Jeśli 

 zostaną opłacone po terminie - stanowić będą koszt w dacie zapłaty. 
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 Warto  podkreślić,  że  ujęcie  składek  ZUS  finansowanych  przez  pracownika  nie 

 uległo  zmianie.  Stanowią  one  dla  pracodawcy  koszt  w  dacie  ujęcia  w  tych  kosztach 

 wynagrodzeń ze stosunku pracy, od których są naliczone. 

 Zasadniczo,  omawianą  zmianę  można  uznać  za  pozytywną.  Komplikacje  mogą  się  jednak 

 pojawić,  jeśli  płatnicy  nie  będą  dotrzymywać  obowiązujących  terminów  zapłaty  składek. 

 Wówczas konieczne będzie skorygowanie okresu ujęcia kosztów. 
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