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Przychody z działalności gospodarczej

• 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.

• Art. 14 ust. 1 ustawy o PIT



Moment powstania przychodu

• Za datę powstania przychodu z działalności 
gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, 
zbycia prawa majątkowego lub wykonania 
usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie 
później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

• Art. 14 ust. 1c ustawy o PIT



Moment powstania przychodu c.d.

• 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 przypadku otrzymania przychodu z działalności 
gospodarczej, do którego nie innych zasad, za datę 
powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania 
zapłaty.

• Art. 14 ust. 1e i 1i ustawy o PIT



Zaliczki
• Do przychodów nie zalicza się jednak pobranych wpłat lub zarachowanych

należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane
w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek
i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych
odsetek od tych pożyczek;

• 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 składanym za rok podatkowy,
w którym stosował ten sposób.

• Art. 14 ust. 1j i 3 pkt 1 ustawy o PIT
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Koszty uzyskania 

• Kosztami uzyskania przychodów są koszty
poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23
ustawy o PIT.

• Art. 22 ustawy o PIT



Moment potrącenia kosztu – zasada 
ogólna

• Koszty uzyskania przychodów są potrącane 
tylko w tym roku podatkowym, w którym 
zostały poniesione.

• Art. 22 ust. 4 ustawy o PIT



Moment potrącenia kosztu – księgi 
rachunkowe

• U podatników prowadzących księgi rachunkowe
koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane
z przychodami, poniesione w latach poprzedzających
rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są
potrącalne w tym roku podatkowym, w którym
osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

• Art. 22 ust. 5 ustawy o PIT



Koszty bezpośrednie
• Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami,

odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione
po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:
1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi
przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do
złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania
takiego sprawozdania, albo
2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu
określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie
z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania
sprawozdania finansowego
- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały
odpowiadające im przychody. Koszty uzyskania przychodów
bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów
danego roku podatkowego, a poniesione po powyższym dniu, są
potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który
sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.

• Art. 22 ust. 5a-5b ustawy o PIT



Koszty pośrednie

• Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio
związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich
poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego
rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część
dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku
stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do
długości okresu, którego dotyczą.

• Art. 22 ust. 5c ustawy o PIT



Poniesienie kosztu przy księgach 
rachunkowych

• Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się
dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych
(zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku),
albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu
w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji
gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych
rozliczeń międzyokresowych kosztów.

• Art. 22 ust. 5d ustawy o PIT



Koszty zaniechanych inwestycji

• Koszty zaniechanych inwestycji są 
potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub 
ich likwidacji.

• Art. 22 ust. 5e ustawy o PIT



Żłobki i przedszkola
Kosztami uzyskania przychodów są także koszty poniesione przez
pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych:
1) na utworzenie zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub
zakładowego przedszkola;
2) z tytułu:
a) prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub
zakładowego przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie
kwoty 1000 zł na każde dziecko pracownika, uczęszczające do
zakładowego żłobka, zakładowego klubu dziecięcego lub zakładowego
przedszkola,
b) dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z objęciem
dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub
uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub
przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków
poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, miesięcznie nie
więcej niż kwota 1000 zł na każde dziecko.



Żłobki i przedszkola
• Przez koszty utworzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu 

dziecięcego lub zakładowego przedszkola rozumie się koszty 
poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie 
spełniania warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu 
dziecięcego lub przedszkola, w tym niezbędne koszty nabycia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub wytworzenia 
we własnym zakresie środków trwałych, przebudowy, rozbudowy, 
rekonstrukcji, adaptacji, modernizacji, remontu środków trwałych lub 
nabycia innych składników majątku, a także koszty dotyczące środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub innych 
składników majątku ponoszone po uzyskaniu wpisu do właściwego 
rejestru.

• Przez koszty prowadzenia zakładowego żłobka, zakładowego klubu 
dziecięcego lub zakładowego przedszkola rozumie się również 
odpłatne nabycie przez pracodawcę usługi polegającej na zapewnieniu 
dziecku pracownika opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub przedszkolu.

• Art. 22 ust. 1p-1r ustawy o PIT



Potrącanie kosztów przy PKPiR

• Metoda memoriałowa – tak jak przy księgach 
rachunkowych

• Metoda kasowa (uproszczona) – w dacie 
poniesienia

• Art. 22 ust. 4 i 6 ustawy o PIT



Poniesienie kosztu - PKPiR

• Za dzień poniesienia kosztu uzyskania 
przychodów w przypadku podatników 
prowadzących PKPiR, uważa się dzień 
wystawienia faktury (rachunku) lub innego 
dowodu stanowiącego podstawę do 
zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

• Art. 22 ust. 6b ustawy o PIT



Zasady dokonywania korekt

• Korektę przychodów i kosztów, która 
wynika z błędu robi się wstecznie

• Korektę przychodów i kosztów, która nie 
wynika z błędu robi się na bieżąco. 

• Art. 14 ust. 1m-1p, art. 22 ust. 7c-7f ustawy o PIT



Koszty pracownicze

Zaliczalność wynagrodzeń do kosztów:
1) metoda kasowa – wynagrodzenie kosztem w chwili wypłaty
- Dotyczy umów cywilnoprawnych
- Przy umowach o pracę stosowana, jeżeli nie ma 

zastosowania metoda memoriałowa
2) metoda memoriałowa – wynagrodzenie kosztem w 

miesiącu, którego dotyczy
- Dotyczy stosunku pracy
- Wymaga terminowych wypłat

• Art. 22 ust. 6ba oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PIT



Koszty ZUS

Zaliczalność składek ZUS do kosztów:

1) metoda kasowa – składki ZUS kosztem w momencie zapłaty

- Dotyczy umów cywilnoprawnych

- Przy umowach o pracę stosowana, jeżeli nie ma zastosowania metoda 
memoriałowa

2) metoda memoriałowa – składki ZUS kosztem w miesiącu, którego dotyczy 
wynagrodzenia będące podstawą ich wymiaru

- Dotyczy stosunku pracy

- W przypadku należności za dany miesiąc wypłacanych w tym miesiącu –
stosowana, jeżeli składki ZUS zostaną odprowadzone terminowo

- W przypadku należności za dany miesiąc wypłacanych w miesiącu 
następnym – stosowana, jeżeli składki ZUS zostaną odprowadzone miesiąc 
przed terminem

• Art. 22 ust. 6bb oraz art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o PIT



PPK

• Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie 
o pracowniczych planach kapitałowych, w części 
finansowanej przez podmiot zatrudniający 
w rozumieniu tej ustawy stanowią koszty uzyskania 
przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod 
warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie 
określonym w tej ustawie. W przypadku uchybienia 
temu terminowi do wpłat tych stosuje się metodę 
kasową. 

• Art. 22 ust. 6bc oraz art. 23 ust. 1 pkt 55aa ustawy 
o PIT



Koszty prac rozwojowych

• Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do 
kosztów uzyskania przychodów:
1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo 
począwszy od tego miesiąca w równych częściach 
w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym 
zostały zakończone, albo
3) poprzez odpisy amortyzacyjne.

• Art. 22 ust. 7b ustawy o PIT



Wyłączenia z kosztów

• Katalog wyłączeń z kosztów uzyskania zawiera art. 23 ustawy o PIT
• W katalogu tym znajduje się kilkadziesiąt pozycji, w tym m.in.:

1) wydatki na nabycie środków trwałych,
2) koszty własnej pracy, pracy małżonka i małoletnich dzieci,
3) grzywny i kary (w tym mandaty)
4) koszty reprezentacji
5) straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz 
kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były 
objęte ubezpieczeniem dobrowolnym;
6) straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat 
(zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy;



Dochód przy PKPiR

• U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej
i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem
z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami
uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu
końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów
(surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji
w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość
remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu
początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością
remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu
początkowego jest wyższa.

• Art. 24 ust. 2 ustawy o PIT



Spis z natury

• Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu
z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych
i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych,
braków i odpadów (spis z natury, remanent) na dzień 1 stycznia, na
koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności
w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany
proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

• Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby
prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne
oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził
naczelnik urzędu skarbowego.

• W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji
działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie.

• § 27 rozporządzenia PKPiR



Dochód ze zbycia majątku trwałego

• Dochodem z odpłatnego zbycia środków trwałych, wyposażenia i wartości
niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby działalności
gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód
z odpłatnego zbycia wyposażenia, a w pozostałych przypadkach dochodem
lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:
1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów
dokonanych od tych środków i wartości lub
2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w
takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania
odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o PIT,
powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od tego
prawa lub udziału w takim prawie.

• Art. 24 ust. 2 ustawy o PIT



Przychody kol. 7

• Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania 
przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów 
handlowych) i sprzedaży usług.

• Podatnicy prowadzący działalność kantorową 
w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę 
przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) 
wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży 
wartości dewizowych.



Przychód kol. 8

• Kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania 
pozostałych przychodów, np. przychodów 
z odpłatnego zbycia składników majątku, 
otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia 
płatnika.



Koszt kol. 10

• Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania 
zakupu materiałów oraz towarów handlowych 
według cen zakupu.

• Podatnicy prowadzący działalność kantorową 
w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę 
zakupionych wartości dewizowych, wynikającą 
z ewidencji kupna i sprzedaży wartości 
dewizowych.



Koszt kol. 11

• Kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania 
kosztów ubocznych związanych z zakupem, 
np. kosztów dotyczących transportu, 
załadunku i wyładunku, ubezpieczenia 
w drodze.



Koszt kol. 12

• Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń 
brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). 
Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń 
w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres 
działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według 
przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, 
a w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych 
stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu 
rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, 
z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia 
zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 

• W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia 
wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów 
o dzieło.



Koszty kol. 13
• 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. Wydatki 
z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych samochodu osobowego, w tym także 
stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla 
potrzeb działalności gospodarczej podatnika należy wpisywać w tej 
kolumnie po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia 
poniesionych wydatków. Suma wydatków zaliczonych do kosztów 
uzyskania przychodów, w poszczególnych miesiącach, ustalona od 
początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty wynikającej 
z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres, to jest kwoty wynikającej 
z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz 
stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach 
przez właściwego ministra.



Koszty kol. 13

• Zapisów dotyczących kosztów podróży służbowej, 
w tym również diet właściciela oraz osób z nim 
współpracujących, dokonuje się na podstawie 
rozliczenia tych kosztów sporządzonego na dowodzie 
wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży 
służbowej. Do rozliczenia należy dołączyć dowody 
(faktury) potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli 
uzyskanie dowodu (faktury) nie było możliwe, 
pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie 
o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego 
udokumentowania. Nie wymagają udokumentowania 
fakturami diety oraz wydatki objęte ryczałtem, a także 
koszty przejazdu własnym samochodem pracownika.



ZAPRASZAMY 
DO ZADAWANIA PYTAŃ!



DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 
W WEBINARIUM! 


