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Wstêp
Organizacje pozarz¹dowe potrzebuj¹ do realizacji swoich celów
osobowoci prawnej. Osobowoæ prawna stwarza bowiem fundacjom i stowarzyszeniom wiele mo¿liwoci. Umo¿liwia za³o¿enie
rachunku bankowego, pozyskania siedziby i rodków finansowych
 jednym s³owem, pozwala na prowadzenie dzia³alnoci.
Jednak posiadanie osobowoci prawnej nak³ada na organizacjê
wiele obowi¹zków. Organizacja musi prowadziæ rachunkowoæ, a
tak¿e rozliczaæ siê z urzêdem skarbowym i Zak³adem Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Tymczasem czêsto opieraj¹ one swoj¹ dzia³alnoæ na
osobach nieprzygotowanych merytorycznie do prowadzenia rachunkowoci i gospodarki finansowej osoby prawnej. Niniejsze
opracowanie przedstawia w praktyczny sposób ogólne zasady prowadzenia rachunkowoci organizacji pozarz¹dowych, wykonywania obowi¹zków podatkowych i obowi¹zków zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi oraz zdrowotnymi pracowników.
W rozdziale pierwszym opisano ogólne zasady systemu rachunkowoci w podmiotach tego typu. Wyjaniono te¿ obowi¹zki cz³onków w³adz statutowych organizacji. Ksiêgowy lub skarbnik dowie
siê, jak stworzyæ dokumentacjê opisuj¹c¹ przyjête przez dan¹ organizacjê zak³adowe zasady (politykê) rachunkowoci, w tym zak³adowy plan kont, oraz jak prowadziæ gospodarkê kasow¹ i rozliczenia pieniê¿ne. Na koñcu rozdzia³u znalaz³y siê porady dotycz¹ce inwentaryzacji i sporz¹dzania sprawozdañ finansowych.
W rozdziale drugim przedstawiono w sposób szczegó³owy kwestiê obowi¹zków podatkowych w organizacjach pozarz¹dowych
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku
dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i us³ug,
podatków i op³at lokalnych oraz pozosta³ych obci¹¿aj¹cych koszty
dzia³alnoci. Rozdzia³ koñczy siê omówieniem wybranych przepisów ordynacji podatkowej.
W rozdziale trzecim omówiono zagadnienia zwi¹zane z ubezpieczeniami spo³ecznymi i zdrowotnymi. Znajduj¹ siê w nim tak¿e
wskazówki u³atwiaj¹ce wype³nienie druków do ZUS-u.
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Ze wzglêdu na szeroki zakres opracowania nie wszystkie zagadnienia zosta³y w pe³ni omówione. Dotyczy to szczególnie rachunkowoci organizacji prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Organizacje te musz¹ ju¿ korzystaæ z fachowej obs³ugi ksiêgowej oraz
wydawnictw reguluj¹cych zasady prowadzenia rachunkowoci w
tych jednostkach.
Mam nadziejê, ¿e dzia³acze ka¿dej organizacji znajd¹ w tym wydawnictwie odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania i w¹tpliwoci.
Andrzej Michalik
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Rachunkowoæ organizacji
pozarz¹dowych

1

Dokumentacja ksiêgowa
stowarzyszeñ i fundacji

1.1

Jak¹ rachunkowoæ musz¹ prowadziæ organizacje pozarz¹dowe
bêd¹ce osobami prawnymi? Oto pytanie, jakie zadaj¹ sobie wszystkie
zarz¹dy organizacji.

PODSTAW¥ PROWADZENIA RACHUNKOWOCI JEDNOSTEK BÊD¥CYCH OSOBAMI PRAWNYMI JEST USTAWA Z DNIA 29 WRZENIA 1994 R. O RACHUNKOWOCI, KTÓREJ JEDNOLITY TEKST ZOSTA£ OG£OSZONY W DZIENNIKU USTAW NR 76 Z 2002 R., POZ. 694 (Z PÓNIEJSZYMI ZMIANAMI), A DLA
STOWARZYSZEÑ I FUNDACJI NIEPROWADZ¥CYCH DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ AKT WYKONAWCZY
DO TEJ USTAWY, JAKIM JEST

ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 15 LISTOPADA 2001 R.

W SPRAWIE SZCZEGÓ£OWYCH ZASAD RACHUNKOWOCI DLA NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK NIEBÊD¥CYCH
SPÓ£KAMI HANDLOWYMI, NIEPROWADZ¥CYCH DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ

137,

(DZ.U.

Z

2001 R. NR

POZ.1539, Z PÓNIEJSZYMI ZMIANAMI).

Wyjaniæ to zagadnienie na pewno pomo¿e cytowana poni¿ej odpowied Departamentu Rachunkowoci Ministerstwa Finansów 
z 18 sierpnia 1997 r., L.dz. DR-6/T¯-193/97  adresowana do jednej z organizacji w dzisiejszym województwie l¹skim:
Odpowiadaj¹c na pismo z 4.08.1997 r., skierowane do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do wiadomoci Ministerstwa Finansów, uprzejmie informujê, ¿e przepisy rozporz¹dzenia Ministra Finansów z
28.12.1994 r., w sprawie szczegó³owych zasad rachunkowoci dla
jednostek nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr
140, poz. 789 z pón. zm.) dotycz¹ grup jednostek okrelonych w
art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowoci, w tym równie¿ zwi¹zków
zawodowych i stowarzyszeñ, jeli nie prowadz¹ one dzia³alnoci
gospodarczej. Rozporz¹dzenie okrela jedynie ramowo dla wszystkich tych jednostek wymagania ogólne w zakresie prowadzenia
7

przez nie ksi¹g rachunkowych. Ka¿da natomiast jednostka uwzglêdniaj¹c przepisy tego rozporz¹dzenia oraz przepisy ustawy o rachunkowoci (z wyj¹tkiem przepisów rozdzia³ów 6 i 7 tej ustawy),
dokonuje wyboru rozwi¹zañ dopuszczonych ustaw¹ i dostosowuje je do potrzeb jednostki, wyodrêbniaj¹c w rachunkowoci operacje istotne z punktu widzenia oceny jej dzia³alnoci, zgodne z zasad¹ istotnoci okrelon¹ w art. 8 ust. 1 powy¿szej ustawy. Jednostka stosuj¹c tê zasadê oraz przepisy art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowoci mo¿e przyj¹æ uproszczenia w prowadzeniu ksi¹g
rachunkowych, jeli nie wywiera to istotnego ujemnego wp³ywu
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji maj¹tkowej i finansowej
oraz wyniku finansowego danej jednostki. Oznacza to, ¿e ka¿da
jednostka ma prawo wyboru rozwi¹zañ w prowadzeniu ksi¹g rachunkowych i dostosowania tych rozwi¹zañ do jej potrzeb, wynikaj¹cych z zakresu i rozmiaru prowadzonej dzia³alnoci, tak¿e rozwi¹zañ jak najprostszych. Ani ww. rozporz¹dzenie, ani te¿ ustawa
o rachunkowoci nie narzucaj¹ jednostce szczegó³owych rozwi¹zañ, a jedynie okrelaj¹ zasady ogólne rachunkowoci. Wybór
i uszczegó³owienie rozwi¹zañ nale¿y do jednostki, która stosuj¹c
art. 10 ust. 1 ww. ustawy powinna posiadaæ jedynie dokumentacjê
opisuj¹c¹ przyjête przez ni¹ zasady rachunkowoci.
Wymienione w pimie rozporz¹dzenie Ministra Finansów
z 28.12.1994 r., jak i nastêpne  z 1998 r., przesta³y obowi¹zywaæ
31.12.2002 r. i zosta³y zast¹pione rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 r., tym niemniej wyk³adnia ta jest nadal aktualna.

Z

ZAPISÓW USTAWY O RACHUNKOWOCI, JEJ AKTÓW WYKONAWCZYCH ORAZ CYTOWANEGO POWY-

¯EJ PISMA JEDNOZNACZNIE WYNIKA, ¯E STOWARZYSZENIA I FUNDACJE MUSZ¥ BEZWZGLÊDNIE PROWADZIÆ DOKUMENTACJÊ KSIÊGOW¥ W FORMIE KSI¥G RACHUNKOWYCH.

Ksi¹g rachunkowych, czêsto nazywanych ksiêgami handlowymi,
nie mo¿na myliæ z ksi¹¿kami przychodu i rozchodu. Te ostatnie s³u¿¹ do prowadzenia ewidencji ksiêgowej jedynie osobom
fizycznym prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ na niewielk¹
skalê.
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Osoby odpowiedzialne
w organizacji za prowadzenie
rachunkowoci

1.2

Postanowienia art. 3 ustawy o rachunkowoci okrelaj¹ pojêcie
kierownika jednostki. Zgodnie z tym zapisem kierownikiem organizacji jest organ jedno- lub wieloosobowy (zarz¹d), który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi organizacjê przepisami prawa i statutu uprawniony jest do zarz¹dzania ni¹, z wy³¹czeniem pe³nomocników ustanowionych przez jednostkê.
Zgodnie z postanowieniami art. 4, ust. 4 ustawy o rachunkowoci,
za wykonanie obowi¹zków w zakresie rachunkowoci okrelonych ustaw¹ odpowiada kierownik jednostki, w tym, z tytu³u nadzoru, równie¿ w przypadku gdy okrelone obowi¹zki w zakresie
rachunkowoci  z wy³¹czeniem odpowiedzialnoci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury  zostan¹ powierzone innej osobie za jej zgod¹. Przyjêcie odpowiedzialnoci przez
inn¹ osobê powinno byæ stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a
nie zosta³a wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialnoæ
ponosz¹ wszyscy cz³onkowie tego organu.
Wynika z tego, ¿e zarz¹d odpowiedzialny jest za organizacjê i samo
prowadzenie rachunkowoci, jak równie¿ za organizacjê i przeprowadzenie inwentaryzacji maj¹tku organizacji i sporz¹dzanie
inwentarza  z tytu³u nadzoru.
Jednoczenie, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 1 i 2 ustawy
o rachunkowoci, zarz¹d zapewnia sporz¹dzenie przez organizacjê sprawozdania finansowego w terminie 3 miesiêcy od dnia bilansowego i przedstawienie go w terminie 6 miesiêcy od tego dnia
organowi organizacji, który zgodnie ze statutem jest uprawniony
do jego zatwierdzenia (np. walnemu zebraniu cz³onków, zebraniu
plenarnemu zarz¹du niektórych wiêkszych stowarzyszeñ, radzie
fundacji itp.). Sprawozdanie finansowe podpisuj¹  oprócz osoby,
której powierzono prowadzenie ksi¹g rachunkowych  wszyscy
cz³onkowie zarz¹du organizacji pod rygorem jego niewa¿noci.
Odmowa podpisania sprawozdania przez któregokolwiek z cz³onków zarz¹du wymaga pisemnego uzasadnienia, które do³¹cza siê
do sprawozdania finansowego.
W razie nieprowadzenia ksiêgowoci w siedzibie organizacji  jej
zarz¹d jest odpowiedzialny za powiadomienie o tym fakcie w³aci9

wego urzêdu skarbowego w terminie 15 dni od dnia wydania ksi¹g
rachunkowych do prowadzenia poza jej siedzibê. Jednoczenie
zarz¹d zobowi¹zany jest zapewniæ organom kontroli dostêp do
ksi¹g rachunkowych w siedzibie organizacji b¹d poza ni¹.
Zarz¹d organizacji jest odpowiedzialny za terminowe z³o¿enie sprawozdania finansowego organizacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do tych instytucji, do których organizacja jest
zobowi¹zana przepisami prawa takie dokumenty z³o¿yæ. Do pierwszych i najwa¿niejszych obowi¹zków kierownika jednostki (zarz¹du) w zakresie rachunkowoci nale¿y opracowanie i wdro¿enie
do stosowania przez organizacjê zak³adowych zasad (polityki) rachunkowoci wraz z zak³adowym planem kont w formie uchwa³y
zarz¹du. Zarz¹d organizacji odpowiedzialny jest tak¿e za zapewnienie badania sprawozdania finansowego przez bieg³ych rewidentów, je¿eli w wietle postanowieñ art. 64 ustawy o rachunkowoci sprawozdanie podlega badaniu. Pozosta³e obowi¹zki wynikaj¹ce z tematyki nale¿¹cej do rachunkowoci ustalone w art. 4
ust. 3 ustawy o rachunkowoci mo¿e zarz¹d przenieæ na inne
osoby za ich zgod¹. Mimo to bêdzie ponosiæ nadal odpowiedzialnoæ z tytu³u nadzoru.

1.3

Nadrzêdne zasady rachunkowoci
Ustawa o rachunkowoci (w art. 5  8) okrela nadrzêdne zasady
rachunkowoci.
Zasada ci¹g³oci i kontynuacji dzia³alnoci nakazuje przyjête
zasady rachunkowoci stosowaæ w sposób ci¹g³y, co oznacza, ¿e
w kolejnych latach obrotowych nale¿y w ten sam sposób grupowaæ operacje gospodarcze na kontach. W trakcie roku obrotowego nie mo¿na zmieniaæ planu kont, dopuszczalna jest jednak zmiana
planu kont polegaj¹ca na rozszerzeniu wykazu kont ksiêgi g³ównej lub ksi¹g pomocniczych. Wykazane w bilansie zamkniêcia roku
obrotowego aktywa i pasywa musz¹ byæ w takiej samej wysokoci
ujête w otwartych na rok nastêpny ksiêgach rachunkowych.
Zasada memoria³u i wspó³miernoci zobowi¹zuje do ujêcia w
ksiêgach rachunkowych jednostki wszystkie osi¹gniête, przypadaj¹ce na jej rzecz przychody i obci¹¿aj¹ce j¹ koszty zwi¹zane z tymi
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przychodami dotycz¹ce danego roku obrotowego, niezale¿nie od
terminu ich zap³aty. W celu uzyskania wspó³miernoci przychodów i zwi¹zanych z nimi kosztów, do aktywów i pasywów zaliczane bêd¹ przychody lub koszty dotycz¹ce przysz³ych okresów
oraz przypadaj¹ce na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zosta³y poniesione.
Zasada ostro¿nej wyceny okrela obowi¹zek wyceny poszczególnych sk³adników aktywów i pasywów po cenach ich zakupu
lub wytworzenia z uwzglêdnieniem zmniejszenia wartoci u¿ytkowej lub handlowej poszczególnych sk³adników aktywów (ze wzglêdu na dotychczasowe umorzenie, rezerwy na znane jednostce ryzyko i gro¿¹ce straty oraz skutki innych zdarzeñ). Poszczególne
sk³adniki aktywów i pasywów ustala siê oddzielnie.
Ustawa dopuszcza zmianê stosowanych zasad z rozpoczêciem
nowego roku obrotowego. Jednak w informacji dodatkowej za
rok, w którym wprowadzono zmiany organizacja zobowi¹zana jest
opisaæ te zmiany i ich wp³yw na wynik finansowy. Te za³o¿enia
dotycz¹ jednostki, która bêdzie kontynuowa³a dzia³alnoæ w latach nastêpnych.

Ogólne zasady prowadzenia
rachunkowoci w organizacji

1.4

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ustawy o rachunkowoci wszystkie
jednostki obowi¹zane s¹ do stosowania okrelonych ni¹ zasad rachunkowoci w sposób prawid³owy, zapewniaj¹c rzetelne i jasne
przedstawienie sytuacji maj¹tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
Pojêcie rachunkowoci nie zosta³o w ustawie zdefiniowane, natomiast zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy
o rachunkowoci do tematyki ustalaj¹cej zakres rachunkowoci
nale¿¹ nastêpuj¹ce kwestie:
1. Opracowanie i przyjêcie uchwa³¹ zarz¹du opisu przyjêtych
zasad (polityki) rachunkowoci, które obejmuj¹ okrelenie roku obrotowego i wchodz¹cych w jego sk³ad okresów
sprawozdawczych, prowadzenie ksi¹g rachunkowych, w
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tym zak³adowego planu kont, wykazu stosowanych ksi¹g
rachunkowych, a w przypadku prowadzenia rachunkowoci przy u¿yciu komputera  wykazu zbiorów tworz¹cych
ksiêgi rachunkowe, systemu przetwarzania danych przy
u¿yciu komputera oraz systemu ochrony danych i ich zbiorów,
2. Prowadzenie ksi¹g rachunkowych,
3. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
4. Przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji aktywów
i pasywów oraz sporz¹dzanie inwentarza,
5. Sporz¹dzenie sprawozdañ finansowych i innych, których
dane wynikaj¹ z ksi¹g rachunkowych,
6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustaw¹,
7. Poddanie badaniu i og³aszanie sprawozdañ finansowych
w przypadkach przewidzianych ustaw¹.
Przez ksiêgi rachunkowe nale¿y rozumieæ dziennik oraz konta ksiêgi
g³ównej i ksi¹g pomocniczych zawarte w zbiorach utrwalonych na
papierze w postaci ksi¹g, rejestrów lub lunych kart  albo przenoszonych z komputerowych noników danych; ksiêgi rachunkowe uzgodnione za pomoc¹ zestawienia obrotów i sald lub tylko
sald i potwierdzone wykazem sk³adników aktywów i pasywów
(inwentarzem sporz¹dzonym metodami inwentaryzacji).
Ksiêgi rachunkowe zaliczane do g³ównych lub pomocniczych w
tym znaczeniu obejmuj¹:
1) dziennik,
2) konta ksiêgi g³ównej (ewidencji syntetycznej), w której
obowi¹zuje ujêcie ka¿dej operacji zgodnie z zasad¹ podwójnego zapisu,
3) konta ksi¹g pomocniczych (s³u¿¹ce do ewidencji szczegó³owej), co najmniej w zakresie ustalonym postanowieniami art. 17 ustawy o rachunkowoci,
4) wykaz sk³adników aktywów i pasywów,
5) zestawienie obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej oraz zestawienie sald kont ksi¹g pomocniczych.
Ksiêgi rachunkowe mog¹ byæ prowadzone w postaci lunych kart
kontowych (metoda przebitkowa), rejestrów tabulogramów (amerykanka) lub przy u¿yciu komputera (program komputerowy FK).
Ksiêgi rachunkowe prowadzi siê w jêzyku polskim i w walucie polskiej. Ka¿d¹ operacjê finansow¹ przeprowadzon¹ w walucie obcej
nale¿y przeliczyæ na walutê polsk¹ wed³ug redniego kursu NBP w
dniu przeprowadzenia operacji. Na dzieñ bilansowy wycenia siê
posiadan¹ walutê obc¹ wed³ug kursu redniego NBP z tego dnia.
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Ksiêgi rachunkowe otwiera siê na dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoci,
na pocz¹tek ka¿dego nastêpnego roku obrotowego, a tak¿e na
dzieñ rozpoczêcia ewentualnej likwidacji organizacji.
Otwarcie ksi¹g rachunkowych nastêpuje równie¿ na dzieñ rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej organizacji. Otwarcia ksi¹g nale¿y dokonaæ w terminie 15 dni od tego zdarzenia.
Ksiêgi rachunkowe zamyka siê natomiast na ostatni dzieñ roku
obrotowego, na dzieñ poprzedzaj¹cy postawienie jednostki w stan
likwidacji oraz na dzieñ zakoñczenia procesu likwidacyjnego lub
upad³ociowego. Zamkniêcia ksi¹g dokonuje siê w ci¹gu 90
dni od dnia bilansowego. Ustawa o rachunkowoci postanawia,
¿e ostateczne zamkniêcie ksi¹g rachunkowych starego roku obrotowego i ostateczne otwarcie ksi¹g nowego roku powinno nast¹piæ w terminie 15 dni od dnia w którym nast¹pi³o zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Zamkniêcie ksi¹g
rachunkowych polega na nieodwracalnym wy³¹czeniu mo¿liwoci
dokonywania zapisów ksiêgowych w zbiorach tworz¹cych zamkniête ksiêgi rachunkowe.
KSIÊGI

RACHUNKOWE POWINNY BYÆ PROWADZONE RZETELNIE, BEZB£ÊDNIE, SPRAWDZALNIE I NA

BIE¯¥CO.

Ksiêgi rachunkowe s¹ prowadzone rzetelnie, je¿eli dokonane w
nich zapisy odzwierciedlaj¹ stan rzeczywisty.
Bezb³êdne prowadzenie ksi¹g rachunkowych oznacza, ¿e zapisano w nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do
zaksiêgowania dowody ksiêgowe dotycz¹ce danego okresu sprawozdawczego oraz ¿e zapewniona zosta³a ci¹g³oæ zapisów i bezb³êdnoæ dzia³ania stosowanych procedur obliczeniowych.
Ksiêgi uznaje siê za sprawdzalne, je¿eli umo¿liwiaj¹ stwierdzenie
poprawnoci dokonanych zapisów, stanów (sald) i procedur obliczeniowych poprzez identyfikacjê dowodów ksiêgowych, na podstawie których dokonano zapisów. Zapisy w ksiêgach uporz¹dkowane s¹ chronologicznie i systematycznie, umo¿liwiaj¹ sporz¹dzenie sprawozdañ, deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeñ
finansowych. W przypadku prowadzenia ksi¹g przy u¿yciu komputera zapewniona jest mo¿liwoæ kontroli za pomoc¹ wydruków
z programu.
Bie¿¹ce prowadzenie ksi¹g rachunkowych oznacza, ¿e wszystkie
operacje ujête s¹ w ksiêgach rachunkowych oraz sporz¹dzone jest
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zestawienie obrotów i sald za dany miesi¹c, nie póniej ni¿ w
terminie obowi¹zuj¹cym dan¹ jednostkê do sporz¹dzenia sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowych, a za ostatni miesi¹c
roku obrotowego w terminie do 85 dnia po dniu bilansowym.
Rozliczenia dokonywane gotówk¹ zapisane s¹ w ksiêgach rachunkowych w tym samym dniu, w którym zosta³y dokonane.
Dziennik s³u¿y do rejestrowania poszczególnych dokonanych
operacji gospodarczych w porz¹dku chronologicznym, tj. w kolejnoci wystêpowania operacji po sobie. Operacje powinny byæ
wpisywane do dziennika dzieñ po dniu. Ustawa wymaga, aby
zapisy dokonywane w dzienniku by³y kolejno numerowane, a
obroty wynikaj¹ce z tych zapisów sumowane w sposób ci¹g³y. W
przypadku gdy ksiêgi rachunkowe prowadzone s¹ przy u¿yciu
komputera, powinno siê zapewniæ:
- ujmowanie w dzienniku tylko zapisów sprawdzonych,
- automatyczn¹ kontrolê ci¹g³oci zapisów i przenoszenia obrotów,
- niedostêpnoæ zbioru dla zmian poza wprowadzeniem dowodów
koryguj¹cych,
- wydruk dziennika w postaci kolejno ponumerowanych stron
nie rzadziej ni¿ na koniec miesi¹ca.
Jednoczenie ustawa ustala, ¿e zapisu w dzienniku dokonuje siê
przed zapisem w ksiêdze g³ównej lub równoczenie. Dziennik jako
odrêbne urz¹dzenie ksiêgowe wystêpuje jedynie w przypadku prowadzenia ksiêgowoci w postaci lunych kart kontowych (metoda
przebitkowa). W takim przypadku zapisu dokonujemy równoczenie na kontach i w dzienniku z przebitki  stosuj¹c kalkê. Jeli
prowadzimy rejestry i ksiêgi oprawione lub wi¹zane w formie tabelarycznej, tzw. amerykanki, dziennik zastêpuje kolumna zbiorcza, w której wykazuje siê kwotê sumê ogóln¹ kwot wystêpuj¹cych w ksiêdze g³ównej po stronie Dt lub Ct.
Podstawow¹ i najwa¿niejsz¹ ksiêg¹ s³u¿¹c¹ do ewidencji syntetycznej zdarzeñ i operacji gospodarczych jest ksiêga g³ówna.
Konta ksiêgi g³ównej s³u¿¹ do ujêcia zapisów w porz¹dku chronologicznym. Wykaz kont syntetycznych ksiêgi g³ównej okrela
zak³adowy plan kont, który jest czêci¹ sk³adow¹ dokumentacji opisuj¹cej przyjête przez zarz¹d organizacji do stosowania zak³adowe
zasady (politykê) rachunkowoci. Zapisy w ksiêdze g³ównej uwa¿a
siê za kompletne, je¿eli wszystkie operacje dokonane w danym miesi¹cu zosta³y ujête. Zapisów na kontach ksiêgi g³ównej dokonuje siê
stosuj¹c zasadê podwójnego ksiêgowania, to znaczy, ¿e ka¿dy zapis
powinien byæ dokonany na dwóch (odpowiednich) kontach po ich
przeciwnych stronach  raz po stronie Dt (Wn) i raz po stronie Ct
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(Ma). Sumy kwot zapisanych po ka¿dej ze stron musz¹ byæ równe.
Zapisów w ksiêdze g³ównej trzeba dokonaæ jednym zapisem  kwot¹
³¹czn¹ obejmuj¹c¹ wiele operacji szczegó³owych tego zapisu, ujêtych pojedynczo na kontach szczegó³owych w ksiêgach pomocniczych. Na kontach ksiêgi g³ównej wprowadza siê  pod dat¹ otwarcia ksi¹g rachunkowych  bilans otwarcia, tj. salda pocz¹tkowe
aktywów i pasywów, które powinny byæ zgodne z bilansem zamkniêcia roku poprzedniego.
Je¿eli organizacja prowadzi ksiêgi rachunkowe przy u¿yciu komputera, zapisy dokonane w ci¹gu roku na kontach ksiêgi g³ównej
drukuje siê albo przenosi na inny trwa³y nonik danych nie rzadziej ni¿ raz w roku, na koniec ka¿dego roku obrotowego. Jednoczenie wskazane jest czêstsze przenoszenie danych z komputera
na trwa³y nonik  archiwizowanie np. raz w miesi¹cu. Zabezpiecza to przed ewentualn¹ utrat¹ danych spowodowan¹ awari¹ komputera lub uszkodzeniem programu komputerowego. Jednoczenie, zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowoci, istnieje obowi¹zek comiesiêcznego drukowania zestawienia obrotów i sald.
Na koniec ka¿dego miesi¹ca powinno siê porównaæ zgodnoæ zapisów na danym koncie w ksiêdze g³ównej z zapisami w ewidencji
szczegó³owej dodanego konta. Ustawa o rachunkowoci nak³ada
obowi¹zek comiesiêcznego kontrolowania zgodnoci wewnêtrznej ksi¹g rachunkowych.
Dla ka¿dego z poszczególnych kont ksiêgi g³ównej mo¿na prowadziæ ewidencjê szczegó³ow¹ w ksiêgach pomocniczych. Zakres
prowadzenia ksi¹g pomocniczych w organizacji zale¿y od rozmiarów dzia³alnoci oraz potrzeby otrzymania szczegó³owych rozliczeñ.
Konta ksi¹g pomocniczych prowadzi siê zgodnie z postanowieniami art. 14 ustawy o rachunkowoci w szczególnoci dla:
1) rodków trwa³ych, wartoci niematerialnych i prawnych
oraz ich umorzeñ, wed³ug danych potrzebnych do sporz¹dzenia sprawozdania finansowego,
2) rozrachunków z kontrahentami  imiennie wed³ug poszczególnych kontrahentów w sposób zapewniaj¹cy ustalenie
i rozliczenie nale¿noci i zobowi¹zañ,
3) rozrachunków z pracownikami  imiennie dla poszczególnych zatrudnionych osób,
4) operacji zakupów,
5) operacji sprzeda¿y,
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6) stanów magazynowych,
7) operacji kasowych,
8) kosztów dzia³alnoci operacyjnej, pozosta³ych kosztów
operacyjnych, kosztów finansowych i innych operacji istotnych dla okrelenia aktywów i pasywów bilansu oraz wyniku finansowego w rachunku zysków i strat.
Zakres ewidencji szczegó³owej w ksiêgach okrela zarz¹d organizacji w przyjêtych zasadach (polityce) prowadzenia rachunkowoci. Konta ksi¹g pomocniczych traktuje siê jako uszczegó³owienie
zapisów na kontach ksiêgi g³ównej w porz¹dku systematycznym.
Mog¹ to byæ:
1) wyodrêbnione ksiêgi (kartoteki) w ramach kont ksiêgi g³ównej;
suma sald pocz¹tkowych i obrotów na kontach ksi¹g pomocniczych stanowi saldo pocz¹tkowe i obroty odpowiadaj¹cego im
konta ksiêgi g³ównej,
2) wyodrêbniony system kont szczegó³owych.
Sporz¹dzanie Zestawienia obrotów i sald z kont ksiêgi g³ównej na koniec ka¿dego miesi¹ca na podstawie zapisów na kontach
ksiêgi g³ównej jest obowi¹zkiem wynikaj¹cym z ustawy o rachunkowoci. Zestawienie to winno zawieraæ obowi¹zkowo, oprócz
numerów i nazw kont, nastêpuj¹ce dane:
1) salda kont na dzieñ otwarcia ksi¹g rachunkowych,
2) obroty za dany miesi¹c oraz obroty narastaj¹co od pocz¹tku
roku,
3) saldo na koniec danego miesi¹ca,
4) sumê bilansu otwarcia, obrotów danego miesi¹ca oraz sumê
obrotów narastaj¹co od pocz¹tku roku i salda na koniec miesi¹ca.
Obroty wykazane narastaj¹co od pocz¹tku roku w zestawieniu
obrotów i sald powinny byæ zgodne z obrotami wynikaj¹cymi z
dziennika sumowanymi w sposób ci¹g³y. W przypadku prowadzenia ksi¹g rachunkowych za pomoc¹ komputera program komputerowy powinien zapewniaæ sporz¹dzenie takiego zestawienia.
Nale¿y jednak pamiêtaæ o obowi¹zku comiesiêcznego wydrukowania tego zestawienia w formie tabulogramu.
W przypadku prowadzenia ksi¹g rachunkowych w formie lunych
kart kontowych powinno siê sporz¹dzaæ rêcznie takie zestawienia.
Mo¿na w tym celu zastosowaæ rozprowadzane druki akcydensowe takich zestawieñ obejmuj¹ce 12 kolejnych miesiêcy roku obrotowego oraz jego podsumowanie.
16

W przypadku prowadzenia kont szczegó³owych ustawa o rachunkowoci nak³ada na nas obowi¹zek sporz¹dzania równie¿ zestawienia sald z ksi¹g pomocniczych z poszczególnych sald
wynikaj¹cych z kont ksiêgi g³ównej. Zestawienie takie sporz¹dza siê dla ka¿dego konta ksiêgi g³ównej, dla którego prowadzona
jest ewidencja szczegó³owa. Sporz¹dza siê je raz w roku na dzieñ
zamkniêcia ksi¹g danego roku. Zestawienia takie przygotowuje
siê równie¿ na dzieñ przeprowadzania inwentaryzacji odpowiednich grup sk³adników aktywów. Maj¹ one s³u¿yæ do sprawdzenia
zgodnoci ewidencji szczegó³owej z ewidencj¹ syntetyczn¹ na odpowiednich kontach, co mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na wynik
rozliczenia inwentaryzacji.
Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust 2, 3, i 4 omawianej ustawy
o rachunkowoci podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych
s¹ dowody ksiêgowe stwierdzaj¹ce dokonanie operacji; s¹ to przewa¿nie dowody ród³owe.
Dowody te mo¿na podzieliæ na:
1) zewnêtrzne obce, np. faktury, rachunki, dowody Kasa przyjmie, Kasa wyp³aci, które zosta³y sporz¹dzone przez kontrahentów, a organizacja otrzyma³a orygina³y,
2) zewnêtrzne w³asne, np. faktury, rachunki, dowody Kasa przyjmie, Kasa wyp³aci, sporz¹dzone przez organizacjê i których
orygina³ zosta³ przekazany kontrahentom,
3) wewnêtrzne  dotycz¹ce operacji wewn¹trz organizacji, np.
polecenie ksiêgowania (PK).
Dowód ksiêgowy powinien zawieraæ, zgodnie z postanowieniami
art. 21 ustawy o rachunkowoci, co najmniej nastêpuj¹ce dane:
1) okrelenie rodzaju dowodu (nazwê dowodu, np. faktura,
rachunek itp.) oraz jego numeru identyfikacyjnego,
2) okrelenie stron (nazwy i adresy wystawcy i odbiorcy)
dokonuj¹cych operacji,
3) opis operacji oraz jej wartoæ, o ile to mo¿liwe równie¿
wymienion¹ w jednostkach naturalnych,
4) datê dokonania operacji, a gdy dowód zosta³ wystawiony
w innym dniu ni¿ data operacji, równie¿ datê wystawienia
tego dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub
od której przyjêto sk³adniki maj¹tkowe (sk³adniki aktywów). Je¿eli dowód nie dokumentuje przekazania lub przyjêcia sk³adników aktywów lub nie jest dokumentem zastêpczym, podpisy mog¹ byæ zast¹pione znakami zapewniaj¹cymi mo¿liwoæ ustalenia tych osób.
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Na dowodzie stanowi¹cym podstawê do ksiêgowania musi znajdowaæ siê numer identyfikacyjny dowodu nadany przez ksiêgowoæ organizacji oraz stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania do ujêcia w ksiêgach rachunkowych, a tak¿e sposób ujêcia
tego dowodu w ksiêgach rachunkowych (dekretacja) wraz z podpisem osób odpowiedzialnych za te zapisy.
Powy¿sze ustalenia powoduj¹, ¿e ka¿dy dowód powinien byæ
sprawdzony pod wzglêdem merytorycznym oraz pod wzglêdem
formalnym i rachunkowym, a tak¿e zatwierdzony do realizacji.
Sprawdzenia te i zatwierdzenie powinny byæ dokonane przez osoby wykonuj¹ce te czynnoci. Najczêciej wykonanie tych czynnoci potwierdza siê pieczêci¹ o nastêpuj¹cej treci:
Sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym:
Dnia:..................... podpis: .......................
Sprawdzono pod wzglêdem formalnym i rachunkowym
Dnia:..................... podpis: .......................
Zatwierdzono do ujêcia w ksiêgach rachunkowych.
i zap³aty w kwocie: .....................................
dnia:......................
Podpis ksiêgowego

Podpis Prezesa Zarz¹du

Dopiero w momencie zakoñczenia sprawdzania dokumentu i zatwierdzenia go do realizacji staje siê on dowodem ksiêgowym i
podstaw¹ do ujêcia operacji w ksiêgach rachunkowych.
W wolnych miejscach na dokumentach ksiêgowych powinno siê
opisaæ, z jakich rodków (jakiej dotacji) koszty zostan¹ pokryte.
Jednoczenie nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wolno tej samej kwoty wydatku pokryæ z ró¿nych dotacji czy rodków w³asnych. Mo¿na czêæ
wydatku ujêtego na dokumencie pokryæ z jednej dotacji, a pozosta³¹ czêæ z innej dotacji lub rodków w³asnych. Jednak suma
tych pokryæ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota wyszczególniona na
dokumencie.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ o dokonywaniu tych opisów na dokumentach
kosztowych pokrytych z dotacji oraz o wykonaniu obowi¹zków
wynikaj¹cych z ustawy o zamówieniach publicznych.
Podstaw¹ zapisów w ksiêgach rachunkowych mog¹ byæ równie¿
sporz¹dzane przez dan¹ jednostkê dowody ksiêgowe:
1) zbiorcze, s³u¿¹ do dokonania ³¹cznych zapisów zbioru dowodów ród³owych, które musz¹ byæ wymienione pojedynczo,
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2) koryguj¹ce  s³u¿¹ce do korygowania poprzednich zapisów,
3) rozliczeniowe  ujmuj¹ce ju¿ dokonane zapisy wed³ug nowych kryteriów kwalifikacyjnych,
4) zastêpcze  wystawione do czasu otrzymania zewnêtrznego
obcego dowodu ród³owego.
W przypadku uzasadnionego braku mo¿liwoci uzyskania obcego
dowodu ród³owego  zarz¹d danej organizacji mo¿e zezwoliæ na
udokumentowanie operacji za pomoc¹ zastêpczego dowodu ksiêgowego, który sporz¹dzaj¹ osoby dokonuj¹ce tych operacji. Dowód zastêpczy nie mo¿e dotyczyæ jednak operacji, których przedmiotem s¹ zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i us³ug
oraz skup metali nie¿elaznych od ludnoci.
Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 30.01.1997 r., sygn.
akt. I S.A./Kr 1094/96, stwierdzi³, ¿e aby dowód mo¿na by³o uj¹æ
w ksiêgach rachunkowych, musi zawieraæ dane, o których wy¿ej.
Nie mog¹ zatem byæ ksiêgowane dowody ró¿nego rodzaju, np.
owiadczenia, które nie posiadaj¹ wymaganych cech. Nie stanowi¹ podstawy do ksiêgowania wydruki z kas fiskalnych sklepów,
gdy¿ nie zawieraj¹ danych odbiorcy.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowoci nie powinno siê poprawiaæ ¿adnych dowodów ksiêgowych, je¿eli w operacji gospodarczej uczestniczy wiêcej ni¿ jedna strona. W razie stwierdzenia b³êdów w dowodach  nale¿y skontaktowaæ siê z ich wystawc¹, który powinien wystawiæ nowy dowód, wolny od b³êdów.
Wa¿nym zagadnieniem jest problem poprawiania b³êdów w ksiêgach rachunkowych. Postanowienia art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o
rachunkowoci ustalaj¹ dokonanie poprawek w dwojaki sposób.
W przypadku rêcznego prowadzenia ksi¹g rachunkowych w
miesi¹cu dokonania b³êdnego zapisu nale¿y ten zapis poprawiæ
poprzez skrelenie dotychczasowej treci i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnoci b³êdnego zapisu, oraz podpisaæ poprawkê
z umieszczeniem daty; poprawki te musz¹ byæ dokonane jednoczenie we wszystkich ksiêgach rachunkowych. Przy poprawianiu b³êdów tym sposobem niedopuszczalne jest stosowanie korektora likwiduj¹cego b³êdny zapis. Poprawka musi byæ wykonana w sposób staranny, czytelny i trwa³y.
Przy stwierdzeniu b³êdu  po up³ywie miesi¹ca, w którym
dokonano zapisu, przy rêcznym prowadzeniu ksi¹g rachunkowych oraz w ka¿dym przypadku w razie prowadzenia ksi¹g
rachunkowych przy u¿yciu komputera poprawy b³êdnego za19

pisu dokonuje siê przez wprowadzenie do ksi¹g rachunkowych
dowodu zawieraj¹cego korekty b³êdnych zapisów, dokonane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi. Nale¿y tego dokonaæ wystawiaj¹c druk polecenia ksiêgowania (PK), w którym podaje siê dane identyfikuj¹ce b³êdnie ksiêgowan¹ operacjê, dane
ksiêgowe zapisane b³êdnie, dane poprawne oraz inne dane uzasadniaj¹ce dokonanie korekty b³êdu. Korektê b³êdnego zapisu
mo¿na dokonaæ zapisami ujemnymi (storno czerwone) za pomoc¹
liczb ujemnych, na tych samych kontach i po tej samej stronie co
b³êdny zapis. Korekta dokonana w ten sposób ma tê zaletê, ¿e nie
powoduje zbêdnego zwiêkszenia obrotów w ksiêgach rachunkowych oraz zachowuje czystoæ obrotów na kontach. Zapis sumami
dodatnimi (storno czarne) polega na wprowadzeniu do ksi¹g zapisu koryguj¹cego na tych samych kontach, na których figuruje b³êdny
zapis, lecz po odwrotnej stronie tego konta. Zawsze jednak nale¿y
pamiêtaæ o obowi¹zku dwustronnego zapisu na kontach ksiêgi
g³ównej.

DOKUMENTACJA

FINANSOWA

(KSIÊGI

RACHUNKOWE I DOWODY) WINNA BYÆ PROWADZONA W SIE-

DZIBIE ORGANIZACJI. JELI PROWADZIMY DOKUMENTACJÊ POZA SIEDZIB¥ ORGANIZACJI, NP. PRZEZ
BIURO RACHUNKOWE, ZARZ¥D DANEJ ORGANIZACJI MA OBOWI¥ZEK ZAWIADOMIENIA O TYM FAKCIE
W£ACIWEGO DLA ORGANIZACJI URZÊDU SKARBOWEGO W TERMINIE

15 DNI OD DNIA PRZENIESIENIA

DOKUMENTACJI POZA SIEDZIBÊ.

Przy wyborze biura rachunkowego do prowadzenia ksi¹g rachunkowych powinno siê sprawdziæ, czy biuro posiada uprawnienia
do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Biuro rachunkowe, które nie posiada takich uprawnieñ, nie powinno podejmowaæ siê prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Jednoczenie zarz¹d
organizacji ma obowi¹zek przejêcia dokumentacji finansowo-ksiêgowej do siedziby organizacji na czas kontroli zewnêtrznej i wewnêtrznej (urz¹d skarbowy, ZUS, komisja rewizyjna itp.). Natomiast zatrudnienie ksiêgowego na podstawie umowy o pracê,
umowy zlecenia, umowy o dzie³o czy umowy wolontariatu nie jest
ograniczone ¿adnymi przepisami. Nale¿y jedynie dopilnowaæ, aby
ta osoba podpisa³a owiadczenie o przyjêciu odpowiedzialnoci
za prowadzenie ksi¹g rachunkowych i prowadzi³a dokumentacjê
finansowo-ksiêgow¹ w siedzibie jednostki (w jednym z miejsc prowadzenia dzia³alnoci przez organizacjê), jej praca powinna byæ
nadzorowana przez zarz¹d.
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Opis przyjêtych zasad
rachunkowoci

1.5

Ka¿da organizacja powinna posiadaæ dokumentacjê opisuj¹c¹ w
jêzyku polskim przyjête przez ni¹ zasady  zak³adow¹ politykê
rachunkowoci.
Przez zasady (politykê) rachunkowoci zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 pkt. 11 rozumie siê wybrane i stosowane przez
jednostkê, odpowiednie do jej dzia³alnoci, rozwi¹zania dopuszczone przepisami ustawy i zapewniaj¹ce wymagan¹ jakoæ sprawozdañ finansowych.
Dokumentacja przyjêtych zasad (polityka) rachunkowoci, zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy o rachunkowoci powinna
okrelaæ:
1) rok obrotowy i wchodz¹ce w jego sk³ad okresy sprawozdawcze;
2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru,
3) sposób prowadzenia ksi¹g rachunkowych, w tym co najmniej:
a) zak³adowy plan kont, ustalaj¹cy wykaz kont ksiêgi g³ównej,
przyjête zasady klasyfikacji zdarzeñ i operacji gospodarczych,
zasady prowadzenia kont ksi¹g pomocniczych oraz ich powi¹zania z kontami ksiêgi g³ównej,
b) wykaz ksi¹g rachunkowych, a w wypadku prowadzeniu ksi¹g
rachunkowych przy u¿yciu komputera  wykaz zbiorów danych tworz¹cych ksiêgi rachunkowe na komputerowych nonikach danych z okreleniem ich struktury, wzajemnych powi¹zañ oraz ich funkcji w organizacji ca³oci ksi¹g rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
c) opis systemu przetwarzania danych, a w wypadku prowadzeniu ksi¹g rachunkowych przy u¿yciu komputera  opis
systemu informatycznego, zawieraj¹cego wykaz programów,
procedur lub funkcji, w zale¿noci od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególnoci metod zabezpieczenia dostêpu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto okrelenie wersji oprogramowania i daty
rozpoczêcia jego eksploatacji,
4) system s³u¿¹cy ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów
ksiêgowych, ksi¹g rachunkowych i innych dokumentów stanowi¹cych podstawê dokonanych w nich zapisów.
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W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowoci, przyjmuj¹c zasadê (politykê) rachunkowoci, dana jednostka mo¿e stosowaæ krajowe standardy rachunkowoci wydane przez
uprawniony, w myl ustawy, Komitet Standardów Rachunkowoci. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego mog¹
byæ stosowane Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoci. Decyzja wprowadzaj¹ca (np. uchwa³a zarz¹du) zak³adowe zasady
(politykê) rachunkowoci, powinna ponadto na podstawie postanowieñ art. 50 ustawy o rachunkowoci okrelaæ w³asny wzór sprawozdania finansowego.

Terminy wykonania obowi¹zków
w zakresie rachunkowoci

1.6

Organizacja zobowi¹zana jest do prowadzenia rachunkowoci w
sposób umo¿liwiaj¹cy zachowanie podanych w poni¿szej tabeli
terminów, przy za³o¿eniu, ¿e rok obrotowy pokrywa siê z rokiem
kalendarzowym.
l.p.
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
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Termin wykonania
Data wp³ywu pierwszych rodków do
kasy lub na rachunek bankowy nie
wczeniej ni¿ dzieñ zarejestrowania
Na dzieñ 1 stycznia nowego roku
obrotowego
Do dnia obowi¹zku sporz¹dzenia
deklaracji, sprawozdania itp.
Najczêciej do15 dnia nastêpnego
miesi¹ca
Do 85 dnia po dniu bilansowym

Zakres wykonanych zadañ
Uruchomienie rachunkowoci i otwarcie ksi¹g
rachunkowych
Otwarcie ksi¹g rachunkowych nastêpnego roku
obrotowego w terminie do 15 dnia nowego roku
Zakoñczenie ksiêgowania dokumentów za miesi¹ce,
np. styczeñ  listopad

Zakoñczenie ksiêgowania dokumentów za grudzieñ
poprzedniego roku obrotowego
Od 1 padziernika do 15 stycznia
Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji aktywów
nastêpnego roku
i pasywów np. materia³ów, rodków trwa³ych,
nale¿noci i zobowi¹zañ
31 grudnia lub wczeniej po dokonaniu Przeprowadzenie inwentaryzacji rodków pieniê¿nych
ostatniej operacji kasowej w roku
w kasie organizacji
obrotowym
Do 90 dnia po dniu bilansowym
Sporz¹dzenie sprawozdania finansowego, bilansu
(31 marca)
rachunku zysków i strat lub rachunku wyników
W ci¹gu 6 miesiêcy od dnia
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu i
bilansowego, czyli najpóniej do
rachunku zysków i strat, wprowadzenie do
30 czerwca nastêpnego roku
sprawozdania finansowego dodatkowych informacji z
objanieniem, podjêcie uchwa³y o podziale zysku lub
pokryciu straty
Do 15 dni od dnia zatwierdzenia
Zamkniêcie ostateczne ksi¹g rachunkowych starego
sprawozdania finansowego
roku i przeniesienie bilansu zamkniêcia/otwarcia do
ksi¹g nowego roku
W ci¹gu 10 i 15 dni po zatwierdzeniu
Z³o¿enie sprawozdania finansowego wraz z uchwa³¹
sprawozdania finansowego za dany rok zatwierdzaj¹c¹ do urzêdu skarbowego i KRS
 odpowiednio

Rachunkowoæ organizacji
nieprowadz¹cych dzia³alnoci
gospodarczej

1.7

Nieco inaczej reguluje zasady prowadzenia rachunkowoci rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoci dla niektórych jednostek niebêd¹cych spó³kami handlowymi, nieprowadz¹cych dzia³alnoci
gospodarczej, które opublikowane zosta³o w Dzienniku Ustaw z
2001 r. nr 137, poz. 1539 (Zmiana: Dz.U. z 2003 r. nr 11, poz. 117).
Przepisy te stosuje siê do niektórych jednostek niebêd¹cych spó³kami prawa handlowego, nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, a w szczególnoci do stowarzyszeñ, zwi¹zków zawodowych,
organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, organizacji dobroczynnoci i opieki spo³ecznej oraz przedstawicielstw przedsiêbiorców zagranicznych. Przepisy te nie dotycz¹ kocielnych osób
prawnych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej.
Rozporz¹dzenie definiuje dzia³alnoæ statutow¹ jako dzia³alnoæ
jednostki niemaj¹c¹ charakteru dzia³alnoci gospodarczej, okrelon¹ przepisami prawa i statutem jednostki. Natomiast funduszem
statutowym jest fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i jej statutu, przeznaczony na finansowanie dzia³alnoci statutowej.
Organizacje te maj¹ obowi¹zek prowadzenia ksi¹g rachunkowych
stosuj¹c odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowoci, z uwzglêdnieniem przepisów rozdzia³ów 2-6 ustawy.
Do przychodów jednostki zalicza siê otrzymane rodki pieniê¿ne
i inne aktywa finansowe ze róde³ okrelonych odrêbnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane sk³adki statutowe, nieodp³atnie otrzymane sk³adniki maj¹tku, a tak¿e kwoty nale¿ne ze
sprzeda¿y sk³adników maj¹tku oraz przychody finansowe, dotacje
i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiêbiorców zagranicznych  tak¿e rodki pieniê¿ne otrzymane od macierzystego przedsiêbiorstwa zagranicznego i przeznaczone na sfinansowanie kosztów dzia³alnoci przedstawicielstwa.
Do kosztów dzia³alnoci jednostki zalicza siê koszty zwi¹zane z
realizacj¹ zadañ statutowych, w tym tak¿e wiadczenia okrelone
statutem. Za koszty takie uwa¿ane s¹ równie¿ koszty administra23

cyjne jednostki, a w szczególnoci wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo³eczne i inne wiadczenia na rzecz pracowników oraz
innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, zu¿ycie materia³ów i energii, us³ugi obce oraz pozosta³e koszty o charakterze administracyjnym.
Ró¿nica pomiêdzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku
wyników, zwiêksza  po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego  odpowiednio przychody lub koszty w nastêpnym
roku obrotowym; ró¿nicê dodatni¹ mo¿na zaliczyæ na zwiêkszenie
funduszu statutowego.
Organizacja mo¿e zrezygnowaæ ze stosowania zasady ostro¿nej
wyceny przy wycenie aktywów i pasywów na dzieñ bilansowy
okrelonej w ustawie o rachunkowoci.
Zarz¹d (kierownik jednostki) ustala i aktualizuje dokumentacjê opisuj¹c¹ w jêzyku polskim przyjête zasady (politykê) rachunkowoci.
Je¿eli natomiast organizacja podejmie dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
ci¹gu roku obrotowego, wówczas z dniem podjêcia tej dzia³alnoci stosuje przepisy ustawy o rachunkowoci odnosz¹ce siê do
jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Dzieñ ten jest dniem rozpoczêcia dzia³alnoci w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowoci. Nale¿y w takim wypadku sporz¹dzaæ nie tylko bilans i rachunek wyników, ale tak¿e
wprowadzenie (opisowe) do sprawozdania finansowego oraz
czwart¹ czêæ sprawozdania finansowego  dodatkowe informacje
i objanienia.

1.8

Wzorcowy plan kont organizacji
nieprowadz¹cej dzia³alnoci
gospodarczej
Ka¿da organizacja ma obowi¹zek opracowania i wprowadzenia
do stosowania uchwa³¹ zarz¹du zak³adowego planu kont. Jest on
czêci¹ przyjêtych zasad (polityki) rachunkowoci.
Zak³adowa polityka rachunkowoci, w tym zak³adowy plan kont,
wprowadza siê do stosowania na okres wieloletni. Bez powa¿ne-

24

go uzasadnienia ¿adna jednostka nie powinna w trakcie roku obrotowego zmieniaæ zak³adowego planu kont. Mo¿na go jedynie w
trakcie roku rozszerzaæ o nowe konta, bez zmiany numeracji i
nazw kont ju¿ wystêpuj¹cych w ksiêgach.
Ma³a jednostka ma prawo ograniczyæ iloæ wystêpuj¹cych kont do
niezbêdnego minimum. W jej planie kont mog¹ np. wystêpowaæ
konta kosztów zespo³u 5 z pominiêciem kont 4.
Przyk³adowy wykaz kont ksiêgi g³ównej takiej organizacji, niezatrudniaj¹cej pracowników na zasadzie umowy o pracê i nieposiadaj¹cej rodków trwa³ych, mo¿e przedstawiaæ siê nastêpuj¹co:

Zak³adowy Plan Kont
(wykaz kont ksiêgi g³ównej)
....................................................(nazwa organizacji).............................................
zatwierdzony uchwa³¹ Zarz¹du z dnia .................... i obowi¹zuje od dnia ..............................
Numer konta
ksiêgi g³ównej
100
130
139
149
200
220
221
234
249
510
550
550-1
550-2
550-3
550-4
550-5
710
750
751
760
761
770
771
800
820
840
860
870

Nazwa konta
Kasa krajowych rodków pieniê¿nych
Rachunek rozliczeniowy
Rachunek lokat terminowych
rodki pieniê¿ne w drodze
Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami
Rozrachunki z Urzêdem Skarbowym
Rozrachunki z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Rozrachunki z pracownikami i dzia³aczami z tytu³u zaliczek
Pozosta³e rozrachunki
Koszty dzia³alnoci statutowej
Koszty ogólne administracyjne z wewnêtrznym podzia³em na ich rodzaje
Koszty niestanowi¹ce kosztów uzyskania przychodów
Koszty zu¿ycia materia³ów i energii
Koszty wynagrodzeñ i narzutów na wynagrodzenia
Koszty us³ug obcych
Pozosta³e koszty administracji
Przychody dzia³alnoci statutowej (w tym sk³adki)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozosta³e przychody operacyjne
Pozosta³e koszty operacyjne
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Fundusz statutowy
Rozliczenie wyniku finansowego
Rezerwy i rozliczenia miêdzyokresowe przychodów
Wynik finansowy
Podatek dochodowy od osób prawnych (wyst¹pi np. od kosztów niestanowi¹cych
kosztów uzyskania przychodów)
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W przypadku, gdy w posiadaniu organizacji s¹ rodki trwa³e, nastêpuje rozszerzenie planu kont o nastêpuj¹ce konta:
010
rodki trwa³e
070
Umorzenie rodków trwa³ych
Posiadanie wartoci niematerialnych i prawnych, np. dro¿sze programy komputerowe, powoduje rozszerzenie planu kont o nastêpne
dwa nastêpuj¹ce konta:
020
Wartoci niematerialne i prawne
078
Umorzenie wartoci niematerialnych i prawnych
Zatrudnianie pracownika na zasadzie umowy o pracê powoduje
koniecznoæ utworzenia konta 230  Rozrachunki z tytu³u wynagrodzeñ.
W przypadku, gdy organizacja w zwi¹zku z otrzyman¹ dotacj¹ (grantem) ze rodków bezzwrotnej pomocy z innych krajów, np. Unii
Europejskiej, bêdzie musia³a ubiegaæ siê w urzêdzie skarbowym o
zwrot podatku VAT, nale¿y utworzyæ nastêpuj¹ce konta:
131
Rachunek bankowy rodków pomocowych
222
Rozrachunki z urzêdem skarbowym z tytu³u Podatku VAT
223
Podatek VAT naliczony
224
Podatek VAT nale¿ny
511
Koszty realizacji programu pokryte ze rodków
pomocowych
Je¿eli organizacja podpisze umowê o dotacjê z bud¿etu pañstwa,
jednostki samorz¹du terytorialnego czy funduszy celowych, np.
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
w których to umowach bêdzie zobowi¹zana do prowadzenia rozliczenia tej dotacji na osobnych kontach, zaistnieje koniecznoæ
rozszerzenia planu kont o konta:
225
Rozrachunki z tytu³u dotacji z ..........................................
512
Koszty dzia³alnoci pokryte z dotacji ..............................
762
Przychody z dotacji ..........................................................
a w przypadku gdy grant lub dotacja bêdzie dotyczy³a wiêcej ni¿
jednego roku obrotowego, zaistnieje koniecznoæ rozliczania jej
na koniec roku i powstan¹ dwa dodatkowe konta:
640
Rozliczenie miêdzyokresowe kosztów
840
Rozliczenia miêdzyokresowe przychodów
Im bardziej rozbudowana bêdzie dzia³alnoæ organizacji, tym wiêcej kont ksiêgowych bêdzie tworzy³o zak³adowy plan kont tej organizacji. W przypadku du¿ych organizacji prowadz¹cych szerok¹
i ró¿norodn¹ dzia³alnoæ, gdzie wystêpuje koniecznoæ rozliczania
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poszczególnych rodzajów dzia³alnoci, plan kont bêdzie zawiera³
znacznie wiêcej kont ksiêgi g³ównej, w tym konta zespo³u 4 i 5.
Do ka¿dego konta ksiêgi g³ównej mo¿na utworzyæ konta szczegó³owe w celu dokonania dok³adniejszych rozliczeñ na tym koncie
syntetycznym. Przyk³adowy wykaz kont takiej organizacji zamieszczony jest na koñcu opracowania jako za³¹cznik nr 3.

Prowadzenie kasy
 dokumentacja kasowa

1.9

W ka¿dej organizacji prowadzona jest kasa i s¹ operacje kasowe.
Niektóre aspekty dotycz¹ce dzia³alnoci kasy reguluje ustawa z 19
listopada 1999 r., Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 101,
poz. 1178 z pón. zm.). Przepisy tej ustawy ograniczaj¹ obrót gotówkowy. Ustalaj¹ miêdzy innymi maksymalne kwoty gotówkowe, jakie mog¹ byæ jednorazowo wyp³acane innym podmiotom
gospodarczym. Jednorazowa wartoæ nale¿noci i zobowi¹zañ, które
mog¹ byæ zap³acone gotówk¹, nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ równowartoæ 3.000,00 EURO. Je¿eli natomiast suma nale¿noci i zobowi¹zañ pomiêdzy podmiotami w poprzednim miesi¹cu przekroczy³a równowartoæ 10.000,00 EURO, to kwota jednorazowej operacji gotówkowej nie mo¿e przekroczyæ równowartoæ 1000 EURO.
W celu wyliczenia kwot z³otowych tych operacji w danym miesi¹cu przyjmuje siê redni kurs EURO w NBP z ostatniego dnia poprzedniego miesi¹ca.
W kasie mog¹ znajdowaæ siê rodki pieniê¿ne przeznaczone na
bie¿¹ce wydatki w maksymalnej kwocie ustalonej przez zarz¹d
organizacji (pogotowie kasowe) oraz rodki podjête z rachunku
bankowego na okrelone rodzaje wydatków i pochodz¹ce z bie¿¹cych wp³ywów do kasy. Równie¿ kwota maksymalnego zapasu
gotówki w kasie powinna byæ ustalona przez zarz¹d w zale¿noci
od sposobu zabezpieczenia gotówki. Jeli w kasie po dokonaniu
operacji kasowych pozostanie kwota przewy¿szaj¹ca kwotê pogotowia kasowego, to osoba prowadz¹ca kasê powinna odprowadziæ nadwy¿kê do banku.
Ksiêg¹ pomocnicz¹ s³u¿¹c¹ do rejestracji wp³ywów do kasy
i wydatków z kasy jest raport kasowy.
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Osoba prowadz¹ca kasê sporz¹dza raport kasowy w dwóch egzemplarzach. Orygina³ wraz ze wszystkimi za³¹cznikami przekazuje do ksiêgowoci, natomiast kopiê pozostawia w kasie.
Ka¿dy raport powinien zawieraæ wszystkie operacje kasowe
dokonane w danym dniu. W przypadku, gdy w organizacji prowadzona jest ma³a iloæ operacji kasowych, raport kasowy mo¿e
obejmowaæ wiêcej ni¿ jeden dzieñ. Jednak najd³u¿szym okresem, w czasie którego operacje ewidencjonowane s¹ w jednym
raporcie, jest okres sprawozdawczy (miesi¹c).

Do raportu wpisuje siê, na podstawie dokumentów ród³owych,
operacje gotówkowe. Zapisów dokonuje siê w porz¹dku chronologicznym, tj. w takiej kolejnoci, w jakiej nastêpuj¹ wp³aty i wyp³aty. Ka¿da strona raportu kasowego jest oddzielnie sumowana, a
³¹czn¹ sumê obrotów objêtych tym raportem wpisuje siê do rubryki obroty dnia. Nastêpnie do sumy obrotów wynikaj¹cych z przychodów dodaje siê saldo poprzedniego raportu kasowego (poprzedni stan kasy), a nastêpnie odejmuje obroty wynikaj¹ce z rozchodów kasy i wynik wpisuje siê do rubryki stan kasy obecny.
Osoba prowadz¹ca kasê nadaje numer raportu kasowego i wpisuje, za jaki okres raport jest sporz¹dzany. W przypadku gdy raport
ma wiêcej ni¿ jedn¹ stronê, nale¿y ponumerowaæ poszczególne
strony.
NAJBARDZIEJ TYPOWYMI DOKUMENTAMI KASOWYMI S¥ KASA PRZYJMIE (KP), KASA WYP£ACI (KW),
WNIOSEK O ZALICZKÊ, ROZLICZENIE ZALICZKI, FAKTURY I RACHUNKI OBCE, LISTY P£AC, RACHUNKI ZA
DELEGACJE S£U¯BOWE ORAZ RACHUNKI Z TYTU£U UMÓW ZLECENIA LUB UMÓW O DZIE£O.
Aby dokumenty te stanowi³y podstawê do wpisania do raportu kasowego, musz¹ byæ bezb³êdnie wype³nione i nie mog¹ zawieraæ
poprawek. B³êdne lub zawieraj¹ce poprawki dokumenty musz¹ byæ
anulowane, nale¿y wystawiæ nowe. Druki KP i KW s¹ drukami
cis³ego zarachowania i nale¿y je ponumerowaæ przed u¿yciem. Numeracja musi mieæ zapewnion¹ ci¹g³oæ przez ca³y okres roku obrotowego. Dokonanie wp³aty rodków do kasy potwierdzane jest na
druku podpisem kasjera. Wyp³atê za potwierdzaj¹ swoimi podpisami osoba zlecaj¹ca wyp³atê, kasjer i osoba otrzymuj¹ca gotówkê.
Dokumenty KP i KW oraz raporty kasowe sporz¹dza siê na
dostêpnych w sprzeda¿y formularzach. Przy wyp³acie gotówki osobie nieznanej kasjer powinien za¿¹daæ okazania dokumentu to¿samoci, którego numery i okrelenie wystawcy wpisuje na dokumencie potwierdzaj¹cym dokonanie operacji.
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DOWODY KP WYPE£NIANE S¥ W 3 EGZEMPLARZACH, Z KTÓRYCH ORYGINA£ OTRZYMUJE WP£ACAJ¥CY,
PIERWSZ¥ KOPIÊ DO£¥CZA SIÊ DO RAPORTU, A DRUGA KOPIA POZOSTAJE W BLOCZKU. RÓWNIE¯ DOWODY
KW WYPE£NIA SIÊ W 3 EGZEMPLARZACH, Z KTÓRYCH ORYGINA£ DO£¥CZA SIÊ DO RAPORTU KASOWEGO,
PIERWSZ¥ KOPIÊ OTRZYMUJE ODBIERAJ¥CY GOTÓWKÊ, A DRUGA KOPIA POZOSTAJE W BLOCZKU.

Prowadz¹cy kasê nie bêdzie mia³ problemu z chronologicznym
wprowadzaniem dokumentów do raportu kasowego, jeli operacje bêd¹ dokonywane na podstawie dowodów, które on sam wystawia. Problem mo¿e wyst¹piæ z fakturami, rachunkami i innymi
dowodami obcymi. W organizacjach dzia³acze pracuj¹c spo³ecznie, dokonuj¹ zakupów z w³asnych rodków, a nastêpnie, przy
najbli¿szej okazji rozliczaj¹ w kasie te dokumenty.
W zwi¹zku z tym, ¿e czêsto nie ma mo¿liwoci wpisania do raportu kasowego wyp³aty pod dat¹ wystawienia faktury czy rachunku,
nale¿y wystawiæ dokument KW (kasa wyp³aci) z dat¹ wpisania go
do raportu kasowego.
Osoba prowadz¹ca kasê winna podpisaæ owiadczenie o przyjêciu
odpowiedzialnoci materialnej za powierzone mienie. Przejêcie lub
przekazanie kasy mo¿e nast¹piæ jedynie protokolarnie, w obecnoci komisji wyznaczonej przez zarz¹d. Zarz¹d powinien sprawdzaæ
pod wzglêdem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzaæ
do wyp³aty wszystkie dowody, na których podstawie nastêpuje
wyp³ata gotówki z kasy.

Typowe ksiêgowania wystêpuj¹ce
najczêciej w organizacjach
nieprowadz¹cych dzia³alnoci
gospodarczej

1.10

Wykaz przyk³adów typowych ksiêgowañ dla ma³ej organizacji, w
której nie wystêpuje karta zespo³u 4  Koszty wg rodzajów i ich
rozliczenie, przedstawia tabela:
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L.p.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
1
2
3
D
1
2
3
4
5
5a
5b
5c
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Nazwa operacji finansowej

Nr konta
strony Dt
Ksiêgowanie w raportach kasowych
Wp³ata sk³adek cz³onkowskich do kasy
100
Wp³ata do kasy rodków pieniê¿nych pobranych z banku
100
Wp³ata do kasy darowizny na dzia³alnoæ statutow¹
100
Wp³ata do kasy czêciowej odp³atnoci uczestników
100
Odprowadzenie rodków z kasy do banku
149
Wyp³acenie z kasy wynagrodzenia z umowy zlecenia lub o
230
dzie³o
Zakup materia³ów na rachunek/fakturê dla dzia³alnoci
510
statutowej
Zakup materia³ów biurowych
550
Zap³ata zobowi¹zañ za faktury/rachunki obce z kasy
200
Wp³ata do urzêdu skarbowego podatku z kasy
220
Gotówkowy zakup rodka trwa³ego
010
Wyp³ata zaliczki na zakupy
234
Wyp³ata zwrotu kosztów podró¿y
510 lub 550
Zwrot niewydatkowanej kwoty zaliczki
100
Ksiêgowanie wyci¹gów bankowych
Naliczenie odsetek bankowych od lokaty terminowej w banku,
130
naliczanych do stanu rachunku bie¿¹cego
Wp³yw na rachunek bankowy sk³adek cz³onkowskich
130
Wp³yw na rachunek bankowy dotacji na dzia³alnoæ bie¿¹cego
130
roku obrotowego
Naliczenie odsetek bankowych na rachunku bie¿¹cym
130
Wp³yw na rachunek bankowy darowizn na dzia³alnoæ
130
statutow¹
Zap³ata nale¿noci na faktury/rachunki z rachunku bankowego
200
Zap³ata do urzêdu skarbowego podatku z rachunku bankowego
220
Przekazanie rodków na otwarcie lokaty terminowej
149
Wp³yw rodków z likwidacji lokaty terminowej
130
Zap³ata sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne
221
Naliczenie przez bank prowizji bankowej
751 lub 550
Przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
230
Ksiêgowanie wyci¹gów z lokat terminowych
Otwarcie lokaty terminowej
139
Naliczenie odsetek bankowych od lokaty terminowej w banku,
139
który dopisuje odsetki do tej lokaty
Likwidacja lokaty terminowej
149
Ksiêgowanie pozosta³ych dowodów
Faktury obce za czynsz
510 lub 550
Faktury za CO lub energiê elektryczn¹
510 lub 550
Naliczenie amortyzacji rodków trwa³ych
550
Faktury/rachunki za us³ugi, np. telefon, transport itp.
550
Rachunek z umowy o dzie³o, umowy zlecenie
550
Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od poz. 5
230
Potr¹cone sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne od
230
poz. 5
Naliczenie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne p³acone przez
550
p³atnika

Nr konta
strony Ct
710
149
710
710
100
100
100
100
100
100
100
100
100
234
750
710
760
750
710
130
130
130
149
130
130
130
149
750
139
200
200
070
200
230
220
221
221

Inwentaryzacja aktywów i pasywów
maj¹tku organizacji

ZGODNIE

Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z
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WRZENIA

1994 R.

1.11
1.11

O RACHUNKOWOCI KA¯DA

ORGANIZACJA MA OBOWI¥ZEK DOKONANIA INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW SWOJEGO MAJ¥TKU NA OSTATNI DZIEÑ ROKU OBROTOWEGO.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest równie¿ na dzieñ zakoñczenia dzia³alnoci przez jednostkê oraz na dzieñ poprzedzaj¹cy postawienie jej w stan likwidacji lub upad³oci. Przebieg inwentaryzacji i jej rozliczenie nale¿y odpowiednio udokumentowaæ. Inwentaryzacji dokonuje komisja inwentaryzacyjna powo³ana przez zarz¹d organizacji.
Inwentaryzacjê przeprowadza siê poprzez spisanie poszczególnych
pozycji aktywów trwa³ych lub obrotowych na arkuszach spisu z
natury. Nastêpnie dokonuje siê porównania z ksiêgami rachunkowymi i sporz¹dza siê arkusze ró¿nic inwentaryzacyjnych oraz dokonuje wyjanienia i rozliczenia ró¿nic inwentaryzacyjnych. Na
zakoñczenie komisja inwentaryzacyjna sporz¹dza protokó³ koñcowy inwentaryzacji wykazuj¹c inwentarz organizacji, i przedk³ada
go na posiedzeniu zarz¹du do zatwierdzenia.
Warunkiem koñcowym prawid³owo dokonanej inwentaryzacji jest
w ka¿dym wypadku rozliczenie inwentaryzacji w ksiêgach roku
obrotowego, którego ta inwentaryzacja dotyczy.
Jednoczenie ustawa stwierdza, ¿e w niektórych przypadkach termin ten jest dotrzymany, je¿eli inwentaryzacja bêdzie przeprowadzona w terminach wymienionych w tabeli.
Rodzaj sk³adnika aktywów
1) rodki pieniê¿ne znajduj¹ce siê w kasie
(krajowe i zagraniczne)
2) Papiery wartociowe (weksle, czeki obce, akcje,
obligacje itp.)
3) Produkty w toku produkcji
Znajduj¹ce siê na terenie niestrze¿onym
1) zapasy materia³ów, pó³fabrykatów, produktów gotowych,
towarów
2) rodki trwa³e
3) maszyny i urz¹dzenia objête inwestycj¹ rozpoczêt¹
4) sk³adniki maj¹tkowe bêd¹ce w³asnoci¹ obcych jednostek
Znajduj¹ce siê na terenie strze¿onym
1) zapasy materia³ów, pó³fabrykatów, wyrobów gotowych,
towarów objêtych ewidencj¹ ilociowo-wartociow¹

Metoda
inwentaryzacji
Spis z natury

W drodze
weryfikacji
Spis z natury

Spis z natury

Termin
inwentaryzacji
Na ostatni dzieñ roku
obrotowego.
Co roku.
Ostatni kwarta³ roku
obrotowego do 15
dnia nastêpnego roku
obrotowego, czyli od
1.10. do 15.01.
nastêpnego roku.
Co roku.
Ostatni kwarta³ roku
obrotowego do 15
dnia nastêpnego roku
obrotowego, czyli od
1.10. do 15.01.
nastêpnego roku.
Raz na dwa lata.
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Rodzaj sk³adnika aktywów
Znajduj¹ce siê na terenie strze¿onym:
1) rodki trwa³e z wyj¹tkiem gruntów
2) maszyny i urz¹dzenia objête budow¹ lub wyposa¿eniem

1) Grunty i rodki trwa³e trudno dostêpne
2) Nale¿noci sporne i dochodzone na drodze s¹dowej
3) Nale¿noci i zobowi¹zania wobec pracowników,
od 2002 r. równie¿ innych osób fizycznych
nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej
4) Nale¿noci i zobowi¹zania z tytu³ów publicznoprawnych
5) Inwestycje rozpoczête (z wyj¹tkiem maszyn i urz¹dzeñ)
6) Wartoci niematerialne i prawne
7) Rozliczenia miêdzyokresowe czynne i bierne oraz
przychody podlegaj¹ce rozliczaniu w czasie
8) Kapita³y i fundusze oraz rezerwy
1) rodki pieniê¿ne zgromadzone na rachunkach bankowych
2) Nale¿noci i zobowi¹zania (z wyj¹tkiem
publicznoprawnych, spornych i od pracowników, a od 2002 r.
tylko nale¿noci)
3) Po¿yczki i kredyty
4) W³asne sk³adniki aktywów powierzone innym jednostkom

Metoda

Termin

inwentaryzacji

inwentaryzacji

Spis z natury

Ostatni kwarta³ roku
obrotowego do 15
dnia nastêpnego
roku obrotowego.
Najczêciej w
okresie od 1.10. do
15.01. nastêpnego
roku.
Raz na cztery lata
W drodze
Ostatni kwarta³ roku
weryfikacji poprzez obrotowego do 15
porównanie
dnia nastêpnego
danych
roku obrotowego.
w ksiêgach
Najczêciej w
rachunkowych z okresie od 1.10. do
danymi
15.01. nastêpnego
wynikaj¹cymi z
roku
dokumentów
W drodze
uzyskania
potwierdzenia
salda

Na ostatni dzieñ
ka¿dego roku
obrotowego do 15
dnia nastêpnego
roku obrotowego.
Najczêciej w
okresie od 1.10. do
15.01. nastêpnego
roku

Dana organizacja mo¿e zrezygnowaæ z powy¿szych zasad ustawowych i dokonaæ inwentaryzacji wszystkich sk³adników aktywów i
pasywów na ostatni dzieñ roku obrotowego. Inwentaryzacji gotówki w kasie nale¿y zawsze dokonaæ po zaksiêgowaniu ostatniej
operacji kasowej w roku obrotowym i sporz¹dzeniu raportu kasowego.

1.12

Wycena aktywów i pasywów oraz
ustalenie wyniku finansowego
Przed sporz¹dzeniem sprawozdania finansowego nale¿y dokonaæ
wyceny aktywów i pasywów oraz ustaliæ wynik finansowy.
Wyceny aktywów i pasywów na dzieñ bilansowy, przy za³o¿eniu
mo¿liwoci kontynuacji dzia³alnoci jednostki, dokonuje siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) rodki trwa³e w budowie - wycenia siê je wed³ug cen nabycia
lub w wysokoci dotychczas poniesionych kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytu³u trwa³ej utraty ich
wartoci,

32

2) d³ugoterminowe aktywa finansowe  inwestycje, np. udzia³y w innych jednostkach i d³ugotrwa³e papiery wartociowe (lokaty)  wed³ug cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy aktualizacyjne spowodowane trwa³¹ utrat¹
ich wartoci,
3) rodki trwa³e oraz wartoci niematerialne i prawne  wed³ug cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartoci
przeszacowanej, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzenie), a tak¿e odpisy aktualizacyjne spowodowane trwa³¹ utrat¹ ich wartoci,
4)zapasy rzeczowych sk³adników aktywów obrotowych (materia³y) oraz krótkoterminowe papiery wartociowe - wed³ug
cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wy¿szych od ich
cen sprzeda¿y netto na dzieñ bilansowy,
5)nale¿noci i zobowi¹zania, w tym równie¿ z tytu³u po¿yczek  w kwocie wymagalnej zap³aty,
6)rodki pieniê¿ne, kapita³y (fundusze) oraz pozosta³e aktywa i pasywa  wed³ug wartoci nominalnej.
Wszystkie aktywa i pasywa wyra¿one w walutach obcych przelicza siê na dzieñ bilansowy wed³ug redniego kursu walut NBP na
ten dzieñ. Ewentualne ró¿nice kursowe powsta³e przy tym przeliczeniu lub zap³acie nale¿noci i zobowi¹zañ w walutach obcych
zalicza siê do przychodów lub kosztów operacji finansowych.
Do rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów organizacja zalicza
dotacje, subwencje i dop³aty do budowy lub zakupów rodków
trwa³ych w wysokoci kwot rzeczywicie otrzymanych na nabycie
lub wytworzenie rodków trwa³ych, je¿eli stosownie do innych
ustaw nie zwiêkszaj¹ one funduszy w³asnych. Kwoty ujête na koncie rozliczeñ miêdzyokresowych przychodów zwiêkszaj¹ stopniowo pozosta³e przychody operacyjne, równolegle z naliczaniem
odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od rodków trwa³ych
sfinansowanych z tych róde³. Na koncie tym nale¿y uj¹æ tak¿e
otrzymane od kontrahentów przedp³aty na rzecz przysz³ych wiadczeñ, w tym te¿ z tytu³u dotacji na pokrycie kosztów dzia³alnoci
organizacji w roku nastêpnym, o ile w umowie zawarto ustalenie,
¿e ta dotacja przeznaczona jest równie¿ na realizacjê zadania w
roku nastêpnym.
Wynik finansowy netto (zysk  nadwy¿ka przychodów nad kosztami, strata  nadwy¿ka kosztów nad przychodami) w organizacjach spo³ecznych sk³ada siê z sumy wyników na dzia³alnoci operacyjnej (w tym równie¿ z operacji finansowych), wyniku na operacjach nadzwyczajnych oraz ewentualnych obowi¹zkowych obci¹¿eñ wyniku z tytu³u podatku dochodowego.
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1.13

Sprawozdania finansowe
organizacji nieprowadz¹cych
dzia³alnoci gospodarczej

KA¯DA ORGANIZACJA MA OBOWI¥ZEK SPORZ¥DZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA
DZIEÑ KOÑCZ¥CY ROK OBROTOWY ORAZ NA KA¯DY INNY DZIEÑ BILANSOWY. SPRAWOZDANIE TO
SK£ADA SIÊ Z BILANSU, RACHUNKU WYNIKÓW ORAZ INFORMACJI DODATKOWEJ. SPRAWOZDANIE
FINANSOWE SPORZ¥DZAMY W Z£OTÓWKACH I GROSZACH.
W bilansie wykazuje siê stany aktywów i pasywów na dzieñ
zamkniêcia ksi¹g rachunkowych poprzedniego i bie¿¹cego
roku obrotowego, podane w kolejnoci i w sposób okrelony w
za³¹cznikach do ustawy o rachunkowoci (dla organizacji prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹) lub do omawianego wczeniej
rozporz¹dzenia (dla organizacji nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej).
W rachunku wyników (zysków i strat) wykazuje siê oddzielnie przychody i koszty oraz zyski i straty za poprzedni i bie¿¹cy rok obrotowy, podane w kolejnoci i w sposób okrelony
w odpowiednich za³¹cznikach do ustawy lub rozporz¹dzenia.
Pozycje bilansu oraz rachunku wyników mog¹ byæ wykazywane
ze szczegó³owoci¹ wiêksz¹ ni¿ okrelona w za³¹cznikach, stosownie do potrzeb i wielkoci jednostki.
Informacja dodatkowa organizacji nieprowadz¹cej dzia³alnoci
gospodarczej powinna zawieraæ informacje i wyjanienia nieobjête bilansem oraz rachunkiem wyników niezbêdne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególnoci:
1) objanienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego,
2) uzupe³niaj¹ce dane o aktywach i pasywach,
3) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich róde³, w tym przychodów okrelonych statutem,
4) informacje o strukturze kosztów stanowi¹cych wiadczenia pieniê¿ne i niepieniê¿ne okrelone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych,
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5) dane o ród³ach zwiêkszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego,
6) dane dotycz¹ce udzielonych gwarancji, porêczeñ i innych zobowi¹zañ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ statutow¹,
7) informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz
sk³adnikach aktywów i ród³ach ich finansowania.
Wzór bilansu i rachunku wyników oraz informacji dodatkowej dla
organizacji nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej przedstawiaj¹ za³¹czniki nr 1 i 2 na koñcu ksi¹¿ki.

Rachunkowoæ organizacji
prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹

1.14
1.14

Niniejszy poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla organizacji nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej1.
Organizacje prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ oprócz statutowej musz¹ prowadziæ pe³n¹ dokumentacjê finansowo-ksiêgow¹,
zgodn¹ z postanowieniami ustawy o rachunkowoci, jak wszystkie podmioty prawa handlowego. Organizacje te musz¹ stosowaæ
zasady wyceny aktywów i pasywów zgodnie z postanowieniami
ustawy o rachunkowoci. Z poradnika mog¹ zatem korzystaæ w
zakresie zasad ogólnych rachunkowoci, przeprowadzania inwentaryzacji, gospodarki kasowej oraz terminów dotycz¹cych rachunkowoci. Dotyczy ich tak¿e rozdzia³ omawiaj¹cy odpowiedzialnoæ
za prowadzenie rachunkowoci.
W organizacjach tych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ obok
statutowej wzór bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozosta³ych
formularzy musz¹ uwzglêdniaæ z jednej strony postanowienia ustawy o rachunkowoci oraz z drugiej strony postanowienia rozpo-

Rachunkowoæ organizacji prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ jest omówiona w opracowaniu: Zak³adowy Plan Kont i pozosta³e czêci polityki rachunkowoci w organizacjach spo³ecznych, fundacjach, stowarzyszeniach - Wydawnictwo PERFECTUM - AUDIT, Doradcy Finansowo-Ksiêgowi, Spó³ka z o.o.
w Warszawie.
1
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rz¹dzenia wykonawczego Ministra Finansów, o którym wy¿ej mowa.
Pocz¹wszy od roku 2002 organizacje prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ sporz¹dzaj¹ sprawozdania finansowe, w sk³ad których wchodz¹:







Wprowadzenie do sprawozdania,
Bilans,
Rachunek zysków i strat,
Zestawienia zmian w funduszu w³asnym2 ,
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych3 ,
Dodatkowe informacje i objanienia.

W organizacjach tych wzór bilansu oraz rachunku zysków i strat
stanowi¹ za³¹czniki nr 1 i 2 do ustawy o rachunkowoci. Równie¿
wzór informacji dodatkowej (bardziej szczegó³owej) stanowi za³¹cznik nr 7 do tej ustawy.
Jednostki maj¹ce obowi¹zek badania sprawozdania finansowego
sporz¹dzaj¹ dodatkowo:
 Zestawienia zmian w funduszu w³asnym
 Rachunku przep³ywów pieniê¿nych

Ten formularz sporz¹dzaj¹ jednostki maj¹ce obowi¹zek poddania siê badaniu
przez bieg³ych rewidentów.
3
j.w.
2
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Obowi¹zki podatkowe
organizacji
pozarz¹dowych
Podatki, jakim podlega i mo¿e
podlegaæ dzia³alnoæ organizacji

2
2.1

Organizacje pozarz¹dowe posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ podlegaj¹ przepisom prawa podatkowego. Podstawowym obowi¹zkiem
dla tych organizacji jest obowi¹zek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od
osób prawnych zosta³ ustalony ustaw¹ z 15 lutego 1992 r., o
podatku dochodowym od osób prawnych. Jednolity jej tekst og³oszony zosta³ w Dzienniku Ustaw nr 54 z 2000 r., poz. 654. Od tego
czasu wprowadzone zosta³y zmiany, opublikowane w nastêpuj¹cych Dziennikach Ustaw:
- w 2000 roku nr 60, poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, nr 103, poz.
1100, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1315 i 1324;
- w 2001 roku nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz.
1363;
- w 2002 roku nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 93, poz. 820, nr
141, poz. 1179, nr 169, poz. 1384, nr 199, poz. 1672, nr 200, poz.
1684, nr 230, poz. 1922;
- w 2003 roku nr 45, poz. 391, nr 96 poz.874, nr 137 poz.1302, nr
180 poz. 1759, nr 202 poz.1957.
W przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o
pracê, umowy zlecenia, umowy o dzie³o lub umowy o podobnym
charakterze organizacja jako wyp³acaj¹cy (czyli p³atnik) zaczyna
podlegaæ odpowiednim obowi¹zkom w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Podatek dochodowy od osób fizycznych zosta³ ustalony ustaw¹ z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednolity tekst tej ustawy og³oszony zosta³ w Dzienniku Ustaw nr
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14 z 2000 r., poz. 176. Od tego czasu opublikowano w Dzienniku
Ustaw nastêpuj¹ce zmiany:
- w 2000 roku Dz.U. nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz.
816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228, nr 122, poz. 1324;
- w 2001 roku nr 4, poz. 27 i nr 8, poz. 64 nr 52, poz. 539, nr 73,
poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102,
poz. 117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363
i 1370, nr 134, poz. 1509;
- w 2002 roku nr 25, poz.253, nr 74, poz. 676, nr 89, poz.804, nr
135, poz. 1146, nr 141, poz. 1182, nr 169, poz. 1384, nr 181, poz.
1515, nr 200, poz. 1679, nr 240, poz. 2058;
- w 2003 roku nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 595, nr 84, poz.774, nr
90 poz. 844, nr 96 poz. 874, nr 122 poz.1143, nr 135 poz.1268, nr
137 poz. 1302, nr 166 poz. 1608, nr 202, poz.1956.
Organizacja prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub korzystaj¹ca
ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (w przypadku zwrotu
podatku VAT) mo¿e podlegaæ obowi¹zkowi podatkowemu w zakresie podatku od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowemu.
- Podatek od towarów i us³ug (VAT) i podatek akcyzowy zosta³y ustalone ustaw¹ z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym. Ustawa zosta³a og³oszona w Dzienniku Ustaw nr 11 z 1993 r., poz. 50. Zmiany do
ustawy by³y og³aszane w Dziennikach Ustaw:
- w 1993 roku nr 28, poz. 127 i nr 129, poz.599;
- w 1994 roku nr 132, poz. 670;
- w 1995 roku nr 44, poz. 231 i nr 142, poz. 702 i 703;
- w 1996 roku nr 137, poz. 640;
- w 1997 roku nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz.
926, nr 162, poz. 1104;
- w 1998 roku nr 161, poz. 1076;
- w 1999 roku nr 50, poz. 499, nr 57, poz. 596, nr 95, poz. 1100;
- w 2000 roku nr 68, poz. 805, nr 105, poz. 1107;
- w 2001 roku nr 12, poz. 92, nr 39, poz. 459, nr 56, poz. 580, nr
63, poz. 639, nr 80, poz. 858, nr 90, poz. 995, nr 106, poz. 1150
i nr 122, poz. 1324;
- w 2002 roku nr 19, poz. 185, nr 41, poz. 365, nr 153, poz. 1272,
nr 169, poz. 1387, nr 213, poz. 1800 i 1803;
- w 2003 roku nr 7 poz. 79, nr 84 poz. 774, nr 96 poz. 874, nr 130
poz.1188, nr 137 poz. 1302, nr 199 poz. 1934
Jeli organizacja posiada w³asne lub dzier¿awione budynki i budowle, samochody ciê¿arowe o ³adownoci powy¿ej 2 ton lub
autobusy, to podlegaj¹ one przepisom dotycz¹cym podatków i
op³at lokalnych. Podatek od nieruchomoci, podatek od rod38

ków transportowych, podatek od posiadania psów oraz op³aty
lokalne (targowiskowa, miejscowa) zosta³y ustanowione ustaw¹ z
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych, której tekst
jednolity zosta³ opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 9 z 2002 r.,
poz. 84. Zmiany do tej ustawy by³y publikowane w nastêpuj¹cych
Dziennikach Ustaw:
- w 2002 r. nr 200 poz. 1683
- w 2003 r. nr 96 poz. 874, nr 110 poz. 1039, nr 188 poz.1840, nr
200 poz. 1953, nr 203 poz. 1966
Organizacja, która sk³ada pisma i za³¹czniki w urzêdach, odbiera
zawiadczenia i zezwolenia oraz udziela pe³nomocnictw zobowi¹zana jest do uiszczenia op³aty skarbowej. Op³ata skarbowa w
wersji obecnie obowi¹zuj¹cej zosta³a ustalona ustaw¹ z 9 wrzenia
2000 r. o op³acie skarbowej, która zosta³a opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 86, poz. 960. Zmiany do tej ustawy by³y publikowane w nastêpuj¹cych Dziennikach Ustaw:
- w 2001 roku nr 5, poz. 43, nr 60, poz. 610, nr 76, poz. 811, nr
100, poz. 1085, nr 129, poz. 1441;
- w 2002 roku nr 135, poz. 1143, nr 141, poz. 1178, nr 216, poz.
1824;
- w 2003 roku nr 7, poz. 78, nr 96 poz. 874, nr 124 poz. 1154, nr
128 poz. 1176, nr 170 poz. 1651
Zawierqanie umów cywilnoprawnych (np. darowizny, po¿yczki,
spadku, sprzeda¿y rzeczy i praw maj¹tkowych, ustanowienia hipoteki, umowa spó³ki czy odp³atnego u¿ytkowania itp.) powoduje
powstanie obowi¹zku podatkowego, co wi¹¿e siê z koniecznoci¹
wizyty w urzêdzie skarbowym w celu jej zarejestrowania i dokonania wp³aty podatku od czynnoci cywilnoprawnych. Podatek
od czynnoci cywilnoprawnych zosta³ uchwalony ustaw¹ z 9
wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych opublikowan¹ w Dzienniku Ustaw nr 86, poz. 959. Zmiany do tej ustawy zosta³y opublikowane w Dziennikach Ustaw:
- w 2000 roku nr 103, poz. 1099;
- w 2001 roku nr 100, poz.1085;
- w 2002 roku nr 121, poz.1031, nr 199, poz. 1672;
- w 2003 roku nr 80, poz. 721, nr 96 poz. 874, nr 137 poz. 1302
Wszystkie czynnoci zwi¹zane z postêpowaniem w sprawach podatkowych reguluje ustawa z 29 wrzenia 1997 r. Ordynacja podatkowa, która zosta³a opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 137,
poz. 926 z 1997 r. Zmiany do ustawy zosta³y opublikowane w
Dziennikach Ustaw:
- w 1997 roku nr 160, poz. 1083;
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- w 1998 roku nr 106, poz. 668;
- w 1999 roku nr 11, poz. 95;
- w 2000 roku nr 94, poz. 1037, nr 116, poz. 1216, nr 120, poz.
1268, nr 122, poz. 1315;
- w 2001 roku nr 16, poz. 166, nr 39, poz. 459, nr 42, poz. 475, nr
110, poz. 1189, nr 125, poz. 1368, nr 130, poz. 1452;
- w 2002 roku nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984, nr 169, poz. 1387.
- W 2003 roku nr 130 poz. 1188, nr 137 poz. 1302

2.2

Podatek dochodowy
od osób prawnych
w organizacjach pozarz¹dowych
B³êdnym jest mylenie, ¿e organizacje pozarz¹dowe nie p³ac¹ tego
podatku. Organizacje nie bêd¹ p³aci³y tego podatku, o ile spe³n¹
warunki wymienione w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych.
Artyku³ pierwszy tej ustawy stwierdza, ¿e Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i
spó³ek kapita³owych w organizacji, zwanych dalej podatnikami
(...) Przepisy ustawy maj¹ równie¿ zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci prawnej, z wyj¹tkiem spó³ek
cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.
Przepisów tej ustawy nie stosuje siê jedynie do przychodów z dzia³alnoci rolniczej, z wyj¹tkiem dochodów z dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej, przychodów z gospodarki lenej w rozumieniu
ustawy o lasach oraz przychodów wynikaj¹cych z czynnoci, które
nie mog¹ byæ przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
Wszyscy podatnicy, którzy maj¹ siedzibê lub zarz¹d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj¹ obowi¹zkowi
podatkowemu od ca³oci swoich dochodów, bez wzglêdu na
miejsce ich osi¹gania. Natomiast organizacje-podatnicy, które nie maj¹ swojej g³ównej siedziby lub zarz¹du na terytorium naszego kraju, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu
tylko od dochodów, które osi¹gaj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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W artykule 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniono z obowi¹zku p³acenia tego podatku nastêpuj¹ce
podmioty: Skarb Pañstwa, Narodowy Bank Polski, jednostki bud¿etowe, fundusze celowe utworzone na podstawie odrêbnych
ustaw (chyba ¿e przepisy tych ustaw stanowi¹ inaczej) przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organa administracji pañstwowej wspólnie z innymi pañstwami na podstawie porozumienia lub umowy (chyba ¿e porozumienia te lub umowy stanowi¹ inaczej) jednostki samorz¹du terytorialnego w zakresie dochodów okrelonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencjê Budowy i Eksploatacji Autostrad, Agencjê Rynku Rolnego, fundusze inwestycyjne i
fundusze emerytalne oraz Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa i Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹.
Wynika z tego, ¿e organizacje pozarz¹dowe nie s¹ zwolnione jako
podmioty z podatku dochodowego od osób prawnych.
Przedmiot opodatkowania okrela artyku³ 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych ustalaj¹cy, ¿e opodatkowaniu
tym podatkiem dochodowym podlega dochód bez wzglêdu na
rodzaj róde³ przychodów, z jakich zosta³ osi¹gniêty. Natomiast w
wypadkach okrelonych w art. 21 i 22 przedmiotem opodatkowania jest przychód.
Dochodem jest nadwy¿ka sumy przychodów nad kosztami
ich uzyskania, osi¹gniêta w roku podatkowym; je¿eli koszty
uzyskania przychodów przekraczaj¹ sumê przychodów, ró¿nica jest strat¹.
O wysokoæ straty poniesionej w roku obrotowym mo¿na pomniejszyæ dochód w najbli¿szych, kolejnych 5 latach, przy czym w ¿adnym roku pomniejszenie nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 50% poniesionej straty.

PRZYCHODAMI

I KOSZTAMI MAJ¥CYMI WP£YW NA USTALENIE DOCHODU PODATKOWEGO S¥ TYLKO

TE PRZYCHODY I KOSZTY, KTÓRE ZOSTA£Y WYRANIE OKRELONE W PRZEPISACH PRAWA PODATKOWEGO.

WSZELKIE INNE SK£ADNIKI

WYNIKU FINANSOWEGO, WYNIKAJ¥CE Z KSI¥G RACHUNKOWYCH,

NIE MOG¥ MIEÆ WP£YWU NA WYSOKOÆ TEGO DOCHODU.

Tak brzmi wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z 9.05.1995
r., nr. S.A./Lu 1456/94. Do przychodów podatkowych zatem nale¿y zaliczyæ tylko te przychody, które wynikaj¹ z zapisów ustawy (z
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wy³¹czeniem przychodów wymienionych w art. 12 ust. 4), a do
kosztów nale¿y zaliczyæ tylko te, które w myl ustawy s¹ kosztami
uzyskania przychodu. Tak ustalone przychody i koszty do celów
podatkowych w przedmiotowych organizacjach bêd¹ siê znacznie
ró¿ni³y od przychodów i kosztów wynikaj¹cych z ksi¹g rachunkowych organizacji.
Przy ustalaniu dochodu stanowi¹cego podstawê opodatkowania
nie uwzglêdnia siê:
1. przychodów ze róde³ przychodów po³o¿onych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granic¹, je¿eli dochody z tych
róde³ nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem dochodowym
albo s¹ wolne od podatku i kosztów ich uzyskania;
2. przychodów wymienionych w art. 21 i 22 i kosztów ich uzyskania.
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, ¿e postanowienia statutu jednostki okrel¹ inny okres i organizacja zawiadomi o tym w³aciwy urz¹d skarbowy. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesiêcy kalendarzowych. W
przypadku podjêcia po raz pierwszy dzia³alnoci, pierwszy rok
podatkowy trwa od dnia rozpoczêcia dzia³alnoci do koñca roku
kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie d³u¿ej jednak ni¿ dwanacie kolejnych miesiêcy kalendarzowych.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie by³y dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonuj¹ zawiadomienia
w³aciwego urzêdu skarbowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczêcia dzia³alnoci.
Organizacje pozarz¹dowe jako podatnicy tego podatku musz¹ prowadziæ rachunkowoæ zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowoci. Wynika to z postanowieñ artyku³u 9 ust. 1, który
brzmi:
PODATNICY S¥ OBOWI¥ZANI DO PROWADZENIA EWIDENCJI RACHUNKOWEJ, ZGODNIE Z ODRÊBNYMI
PRZEPISAMI, W SPOSÓB ZAPEWNIAJ¥CY OKRELENIE WYSOKOCI DOCHODU (STRATY), PODSTAWY
OPODATKOWANIA I WYSOKOCI NALE¯NEGO PODATKU ZA ROK PODATKOWY, A TAK¯E DO UWZGLÊDNIENIA W EWIDENCJI RODKÓW TRWA£YCH ORAZ WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH INFORMACJI NIEZBÊDNYCH DO OBLICZENIA WYSOKOCI ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH ZGODNIE Z PRZEPISAMI ART. 16 A16 M.
Niezale¿nie od prawid³owych zapisów w ksiêgach rachunkowych
organizacja musi upewniæ siê, aby dowody ksiêgowe, stanowi¹ce
podstawê ujêcia operacji i zdarzeñ gospodarczych w ksiêgach ra42

chunkowych, spe³nia³y wymogi okrelone w szczególnoci postanowieniami art. 2022 ustawy o rachunkowoci.
Je¿eli natomiast ustalenie dochodu (straty) nie jest mo¿liwe na
podstawie dokumentacji ksiêgowej, dochód (stratê) ustala siê w
drodze oszacowania.

2.2.1. Przychody podatkowe

PRZYCHODAMI,

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART.

12

USTAWY, S¥ OTRZYMANE PIENI¥DZE, WAR-

TOCI PIENIÊ¯NE, W TYM RÓWNIE¯ RÓ¯NICE KURSOWE WALUT ORAZ WARTOÆ OTRZYMANYCH NIEODP£ATNYCH WIADCZEÑ I PRZYCHODÓW W NATURZE.
ZASTRZE¯ENIEM UST.

4

PKT

8,

JEST RÓWNIE¯ WARTOÆ, Z

UMORZONYCH LUB PRZEDAWNIONYCH ZOBOWI¥ZAÑ, W TYM Z

TYTU£U ZACI¥GNIÊTYCH PO¯YCZEK
DUSZU

PRZYCHODEM

(KREDYTÓW),

Z WYJ¥TKIEM UMORZONYCH PO¯YCZEK Z

FUN-

PRACY.

Wartoæ przychodów w naturze okrela siê na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglêdnieniem ich stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu i miejsca odp³atnego zbycia.
Wartoæ nieodp³atnych wiadczeñ ustala siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) je¿eli przedmiotem wiadczeñ s¹ us³ugi wchodz¹ce w zakres dzia³alnoci gospodarczej dokonuj¹cego wiadczenia
 nale¿y stosowaæ do obliczeñ cenê stosowan¹ wobec innych odbiorców;
2) je¿eli przedmiotem wiadczeñ jest udostêpnienie lokalu 
w wysokoci równowartoci czynszu, jaki przys³ugiwa³by
w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu;
3) w pozosta³ych przypadkach  na podstawie cen rynkowych stosowanych przy wiadczeniu us³ug lub udostêpnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzglêdnieniem w szczególnoci ich stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu i miejsca udostêpnienia.
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Do przychodów zgodnie z art. 12 ust. 4 nie zalicza siê miêdzy
innymi:
1) pobranych wp³at lub zarachowanych nale¿noci na poczet dostaw towarów i us³ug, które zostan¹ wykonane w nastêpnych
okresach sprawozdawczych, a tak¿e otrzymanych lub zwróconych po¿yczek (kredytów), z wyj¹tkiem skapitalizowanych odsetek od tych po¿yczek (kredytów);
2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od nale¿noci,
w tym równie¿ od udzielonych po¿yczek (kredytów);
3) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych, zwiêkszaj¹ ten fundusz;
4) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i op³at
stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa albo bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
5) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
6) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wp³at dokonywanych na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na podstawie odrêbnych przepisów, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;
7) odsetek otrzymanych w zwi¹zku ze zwrotem nadp³aconych
zobowi¹zañ podatkowych i innych nale¿noci bud¿etowych, a
tak¿e oprocentowania zwrotu ró¿nicy podatku od towarów
i us³ug, w rozumieniu odrêbnych przepisów;
8) nale¿nego podatku od towarów i us³ug, zwróconej ró¿nicy podatku od towarów i us³ug oraz zwolnionych od wp³at nale¿noci z tytu³u podatku od towarów i us³ug w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym;
9) przychodów stanowi¹cych wartoæ nieodp³atnych wiadczeñ
otrzymanych z tytu³u korzystania z us³ug informatyczno-doradczych wiadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze dzia³aj¹ce na podstawie odrêbnych przepisów, w ramach rz¹dowego programu wsparcia dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw;
10) wartoci wiadczeñ wolontariuszy, udzielanych na zasadach
okrelonych w przepisach o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie.
Odsetki bankowe od kwot zgromadzonych na lokatach i rachunkach bankowych s¹ przychodem niezale¿nie od ród³a
pochodzenia rodków znajduj¹cych siê na lokatach. Bardzo
dok³adnie wyjania tê sprawê pismo Ministerstwa Finansów nr PO3-722-413/HS/96 z 8.07.1996 r.
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W

20 MAJA 1996 R. W SPRAWIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH MINISTERSTWO FINANSÓW UPRZEJMIE WYJANIA, ¯E ODSETKI OD BANKOWYCH LOKAT
TERMINOWYCH STANOWI¥ PRZYCHÓD W DACIE ICH OTRZYMANIA. DAT¥ OTRZYMANIA ODSETEK, W
ZALE¯NOCI OD POSTANOWIEÑ UMOWY LOKATY ZAWARTEJ Z BANKIEM, JEST:
1) DATA KAPITALIZACJI ODSETEK, JE¯ELI LOKATA JEST OPROCENTOWANA W TEN SPOSÓB, ¯E W
TRAKCIE JEJ TRWANIA ODSETKI S¥ KAPITALIZOWANE I OD TYCH ODSETEK USTALA SIÊ DALSZE OPROZWI¥ZKU Z PISMEM Z

CENTOWANIE ALBO

2)

DATA POSTAWIENIA ODSETEK DO DYSPOZYCJI W£ACICIELA LOKATY, TZN. DATA DOPISANIA DO

RACHUNKU BANKOWEGO; BEZ ZNACZENIA JEST TUTAJ FAKT FIZYCZNEGO PODJÊCIA RODKÓW Z
KONTA BANKOWEGO.

Wa¿nym problemem jest przychód z wynajmowania i udostêpniania lokali i nieruchomoci. Kodeks cywilny definiuje trzy
pojêcia zwi¹zane z tym zagadnieniem, tj. najem, u¿yczenie i u¿ytkowanie. W przypadku najmu najemca zawsze musi wynajmuj¹cemu p³aciæ czynsz.
U¿ytkowanie daje prawo do u¿ywania rzeczy (w tym przypadku
lokalu) i pobierania z tego tytu³u po¿ytków. Natomiast w przypadku u¿yczenia  u¿yczaj¹cy oddaje rzecz do bezp³atnego u¿ywania.
Przychodem z nieruchomoci lub lokali udostêpnionych nieodp³atnie w ca³oci lub w czêci do u¿ywania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoci prawnej jest równowartoæ czynszu, jaki przys³ugiwa³by
w razie zawarcia umowy najmu lub dzier¿awy nieruchomoci, ustalona na podstawie przeciêtnej wysokoci czynszów stosowanych
w danej miejscowoci przy najmie lub dzier¿awie nieruchomoci
tego samego rodzaju.
Przychodu nie ustala siê w powy¿szy sposób w przypadku nieodp³atnego udostêpnienia:
1) lokali mieszkalnych osobom pozostaj¹cym z podatnikiem
w stosunku pracy, dla których stanowi ono nieodp³atne
wiadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) nieruchomoci lub jej czêci do u¿ytku na cele dzia³alnoci naukowej, naukowo-technicznej, owiatowej, owiatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, dobroczynnoci, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej inwalidów, kultu religijnego oraz zwi¹zkom
zawodowym.
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Z powy¿szego zapisu wynika, ¿e je¿eli organizacja nieodp³atnie
(lub w zamian za inne wiadczenia) wynajmie lub podnajmie jakiejkolwiek osobie fizycznej (nawet cz³onkowi) lub prawnej pomieszczenie lub jego czêæ na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, bêdzie musia³a zaliczyæ sobie do przychodów czynsz  wyliczony zgodnie z cytowanym art. 13 ust. 1  jaki by otrzyma³a,
gdyby wynajmowa³a ten lokal odp³atnie. Natomiast nieodp³atne
podnajêcie lokalu organizacji, która prowadzi dzia³alnoæ statutow¹ w zakresie wymienionym w cytowanym wy¿ej art. 13, ust. 2,
pkt. 2, nie powoduje obowi¹zku naliczania do swoich przychodów równowartoci nienaliczonego czynszu. Jednoczenie wynajêcie choæby jedynie czêci lokalu na dzia³alnoæ gospodarcz¹ prowadzon¹ przez inne podmioty jest w wietle wyroków Naczelnego S¹du Administracyjnego dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Kwestiê tê reguluj¹ równie¿ wyroki NSA:

PRZYCHODEM JEST RÓWNIE¯ WARTOÆ NIEODP£ATNYCH WIADCZEÑ OTRZYMANA Z TYTU£U NIEODP£ATNEGO U¯YTKOWANIA LOKALU (WYROK NSA Z 15.03.1996 R. NR SA /LU 839/95); WARTOÆ NIEODP£ATNYCH WIADCZEÑ Z TYTU£U U¯YTKOWANIA POMIESZCZEÑ I MASZYN WP£YWA NA
WIELKOÆ PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

(WYROK NSA

Z

19.06.1996 R.

NR

SA /SZ 2231-2232-2233/95).

Tak wiêc w przypadku nieodp³atnego udostêpniania nieruchomoci do u¿ytkowania przychód z tego tytu³u pojawia siê u obu stron
 udostêpniaj¹cego i u¿ytkownika.
Jeden z problemów zwi¹zanych z przychodami z tytu³u umowy
najmu, jak¹ jest p³atnoæ czynszów z góry, wyjania Ministerstwo
Finansów pismem nr PO 4/AS-722-90/96 z 27.03.1996 r.
Odpowiadaj¹c na pismo z 31 stycznia br. Ministerstwo Finansów
uprzejmie wyjania: stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r.
nr 106, poz. 482 z pón. zm.) przychodami s¹ m.in. otrzymane
pieni¹dze. Natomiast w myl art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przychodów, z wyj¹tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pimie,
Spó³ka jest wynajmuj¹cym, przy czym czynsz za wynajem lokalu
najemca zobowi¹zany jest Spó³ce zap³aciæ za ca³y okres trwania
umowy (Spó³ka wystawia fakturê za ca³y okres trwania umowy, tj.
za 5 lat). Zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e kodeks cywilny (art. 68046

682 kc) zezwala stronom umów najmu w sposób dowolny okreliæ
warunki p³atnoci czynszu, a zatem rozwi¹zanie przyjête w omawianym przypadku zgodne jest z przepisami kodeksu cywilnego. W
zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stwierdziæ, i¿ stosownie do art. 12
ust. 1 pkt 1 powo³anej na wstêpie ustawy ca³a kwota zap³aconego
z góry za okres 5 lat czynszu u wynajmuj¹cego stanowi przychód w momencie otrzymania, natomiast stosownie do art. 15 ust.
1 ustawy ca³a kwota zap³aconego czynszu u najemcy stanowi koszt
uzyskania przychodów w momencie poniesienia.
Przychodem odp³atnego zbycia rzeczy lub praw maj¹tkowych jest
ich wartoæ wyra¿ona w cenie okrelonej w umowie. Gdy cena
bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartoci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten okrela organ podatkowy
w wysokoci wartoci rynkowej, któr¹ okrela siê na podstawie
cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego
samego rodzaju i gatunku, z uwzglêdnieniem w szczególnoci ich
stanu i stopnia zu¿ycia oraz czasu i miejsca odp³atnego zbycia.

2.2.2. Koszty uzyskania przychodu
Bardzo wa¿nym problemem jest prawid³owe okrelenie kwoty
kosztów uzyskania przychodu. Postanowienia art. 15.1. ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych tak je okrelaj¹:

Kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty poniesione w celu
osi¹gniêcia przychodów, z wyj¹tkiem kosztów wymienionych
w art. 16 ust. 1., czyli kosztów niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza
siê na z³ote polskie wed³ug kursów rednich og³aszanych przez
Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Je¿eli koszty
wyra¿one s¹ w walutach obcych, a miêdzy dniem ich zarachowania i dniem zap³aty wystêpuj¹ ró¿ne kursy walut, koszty te odpowiednio podwy¿sza siê lub obni¿a o ró¿nice wynikaj¹ce z zastosowania kursu sprzeda¿y walut z dnia zap³aty, ustalonego przez bank,
z którego us³ug podatnik korzysta³, oraz z zastosowania kursu redniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.
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Zgodnie z wyrokiem NSA z 30.06.1995 r., nr. SA/Lu 1953/94, Kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty poniesione faktycznie
w celu uzyskania przychodów. Dotyczy to kosztów ju¿ poniesionych, a nie przysz³ych, i tylko takich, które wynikaj¹ z
gospodarki lub funkcjonowania podatnika.
Kosztami uzyskania przychodu, i to niezale¿nie od tego, czy s¹ to
koszty bezporednie (art. 15 ust. 1), czy te¿ porednie ( art. 15 ust.
2) w rozumieniu tej ustawy, s¹ jedynie koszty, które zosta³y poniesione dla uzyskania przychodu z danego ród³a. Tak brzmi wyrok
NSA z 17.03.1995 r. nr III SA 1044/94.
W przypadku sprzeda¿y nieodp³atnie nabytych rzeczy lub praw
maj¹tkowych (darowizny), a tak¿e otrzymanych nieodp³atnie wiadczeñ, które zgodnie z ustaw¹ o podatku dochodowym od osób
prawnych zaliczono do przychodu  kwota tego przychodu pomniejszona o sumê odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi koszt uzyskania przychodów z odp³atnego
zbycia tych rzeczy, praw lub nieodp³atnych wiadczeñ.
Je¿eli organizacja ponosi koszty uzyskania przychodów ze róde³,
z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty zwi¹zane
z przychodami z innych róde³, a nie jest mo¿liwe ustalenie kosztów uzyskania przypadaj¹cych na poszczególne ród³a, koszty te
ustala siê w takim stosunku, w jakim pozostaj¹ przychody z tych
róde³ w ogólnej kwocie przychodów.
Tak¹ sam¹ zasadê stosuje siê w przypadku, gdy podatnik ponosi
koszty uzyskania przychodów ze róde³, z których czêæ dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo
jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku tej czêci kosztów nie zalicza siê do kosztów uzyskania przychodów.
Postanowienia art. 15 ust.4 ustawy okrela, ¿e Koszty uzyskania
przychodów s¹ potr¹calne tylko w tym roku podatkowym, którego dotycz¹, tj. s¹ potr¹calne tak¿e koszty uzyskania poniesione w
latach poprzedzaj¹cych rok podatkowy, lecz dotycz¹ce przychodów roku podatkowego oraz okrelone co do rodzaju i kwoty
koszty uzyskania, które zosta³y zarachowane, chocia¿ ich jeszcze
nie poniesiono, je¿eli odnosz¹ siê do przychodów danego roku
podatkowego, chyba ¿e ich zarachowanie nie by³o mo¿liwe; w
tym przypadku s¹ one potr¹calne w roku, w którym zosta³y poniesione. Oznacza to, ¿e generalnie do kosztów uzyskania przychodu mo¿na zaliczyæ tylko koszty dotycz¹ce danego roku. St¹d wynika, ¿e faktury lub rachunki musz¹ byæ z dat¹ roku, którego dotycz¹, oraz ¿e nie ma mo¿liwoci rozliczania w koszty danego roku
faktur czy rachunków wystawionych w roku poprzednim.
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Kosztami uzyskania przychodów s¹ odpisy z tytu³u zu¿ycia rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (odpisy
amortyzacyjne) dokonywane w kwotach zgodnych z przepisami
ustawy.
Naczelny S¹d Administracyjny wyrokiem z 12.11.1996 r. nr SA/£
1131/95 ustali³, ¿e Z u¿ytego w art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zwrotu koszty
poniesione w celu osi¹gniêcia przychodów wynika, ¿e warunkiem uznania okrelonego wydatku za koszt uzyskania
przychodu nie jest rzeczywiste osi¹gniêcie przychodu; wystarczy sam zamiar jego osi¹gniêcia (w celu osi¹gniêcia).
Równie¿ wyrok NSA z 18.04.1996 r. nr SA/P 2687/95 ustali³, ¿e Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów, okrelona w art. 15 ust. 1
ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oparta jest na swoistej konstrukcji klauzuli generalnej stanowi¹c, ¿e kosztami uzyskania przychodów s¹ koszty poniesione w
celu osi¹gniêcia przychodów, z wyj¹tkiem kosztów enumeratywnie
wymienionych w art. 16 ust. 1 tej¿e ustawy. U¿yty przez ustawodawcê zwrot wszelkie koszty ponoszone w celu osi¹gniêcia przychodu oznacza, i¿ podatnik ma mo¿liwoæ odliczenia do celów
podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem,
i¿ wyka¿e ich bezporedni zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, a ich poniesienie ma lub mo¿e mieæ bezporedni zwi¹zek z wielkoci¹ osi¹gniêtego przychodu.
Wydatki poniesione na przedp³atê prenumeraty czasopism na
nastêpny rok nie mog¹ stanowiæ kosztów uzyskania przychodów
roku podatkowego, w którym spe³nienie tego wiadczenia nie
nast¹pi³o, jak równie¿ nie dosz³o do sprzeda¿y rzeczy (art. 7 ust. 1
i ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od
osób prawnych  Dz.U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 z pón. zm.).
Taki wyrok wyda³ Naczelny S¹d Administracyjny 4 lutego 1999 r.,
sygn. akt I SA/Wr 226/98.
Pismem z 12 lipca 1999 r. nr PB 3-1672-IP-722-251/99 Ministerstwo
Finansów wyjani³o miêdzy innymi: Zgodnie z przepisami art. 12
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. nr 106, poz. 482
z pón. zm.) przychodami s¹ w szczególnoci otrzymane pieni¹dze, wartoci pieniê¿ne, wartoæ otrzymanych nieodp³atnych
wiadczeñ oraz przychodów w naturze, a w zakresie przychodów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  przychody nale¿ne, choæby nie zosta³y jeszcze faktycznie otrzymane, po wy³¹czeniu wartoci towarów zwróconych, udzielonych bonifikat i skont.
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Natomiast kosztami uzyskania przychodów s¹ zgodnie z art. 15
ust. 1 cyt. ustawy koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przychodów z wyj¹tkiem wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast z art.
15 ust. 4 wynika, ¿e koszty uzyskania przychodów s¹ potr¹calne
tylko w tym roku podatkowym, którego dotycz¹, tj. s¹ potr¹calne
koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzaj¹cych rok podatkowy, lecz dotycz¹ce przychodów roku podatkowego oraz okrelone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zosta³y zarachowane, chocia¿ ich jeszcze nie poniesiono, je¿eli odnosz¹ siê do
przychodów danego roku podatkowego. Ponadto, zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt 14, wolne od podatku s¹ dotacje otrzymane z bud¿etu
pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, z tym
¿e wówczas stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58, wydatków i kosztów sfinansowanych m.in. z tych dotacji nie uwa¿a siê za koszty
uzyskania przychodów. W wietle ww. przepisów dotacja staje siê
przychodem z chwil¹ jej faktycznego otrzymania, z tym ¿e przychód ten mo¿e byæ wolny na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14.
Pismo to traci czêciowo swoj¹ aktualnoæ po 1 stycznia 2005 r.,
gdy¿ z dniem 31.12.2004 r. przestaj¹ obowi¹zywaæ skrelony art.17
ust. 1 pkt 14 i art. 16 ust.1 pkt 58, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do
31.12.2003 r.

Remont, modernizacja budynków lub pomieszczeñ a koszty uzyskania przychodu.
W myl postanowieñ art. 16 ust. 1 pkt 1 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uwa¿a siê za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie rodków trwa³ych.
O tym, czy dany wydatek jest kosztem remontu czy modernizacji,
bêdzie decydowaæ charakter robót.
Za ulepszenie nale¿y przede wszystkim rozumieæ:
 rozbudowê  powiêkszenie (rozszerzenie) sk³adników
maj¹tkowych, w tym budynków i budowli itp.,
 rekonstrukcjê  odtworzenie (odbudowanie) zu¿ytych ca³kowicie lub czêciowo sk³adników maj¹tkowych,
 przebudowê  zmianê (poprawienie) istniej¹cych budynków lub lokali na inny uk³ad,
 modernizacjê  unowoczenienie budynków lub lokali,
podnosz¹ce ich wartoæ techniczn¹ i u¿ytkow¹,
 adaptacjê  przystosowanie budynku, lokalu do wykorzystywania go w innym celu ni¿ ten, do którego by³ pierwotnie przeznaczony, lub nadanie mu nowych cech u¿ytkowych.
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Czym w takim razie ró¿ni siê remont od ulepszenia?
Przyjmuje siê, ¿e wszystkie dzia³ania przywracaj¹ce pierwotny stan
techniczny, niepowoduj¹ce zmian w jego u¿ytkowaniu lub konstrukcji nazywamy remontem. Podobnego zdania by³ Naczelny S¹d
Administracyjny, który wyrokiem z 14.01.1998 r., sygn. akt. SA/Sz
119/97, uzna³ miêdzy innymi, ¿e pomalowanie pomieszczeñ, naprawa instalacji, wymiana zu¿ytych elementów lokalu, np. okien,
drzwi to niew¹tpliwe nak³ady, które nie zwiêkszaj¹ wartoci u¿ytkowej wynajmowanego pomieszczenia i nie zmieniaj¹ jego charakteru. Wydatki z tego tytu³u nale¿y zatem potraktowaæ jako wydatki na remont, które w ca³oci stanowi¹ koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Jednoczenie Naczelny S¹d Administracyjny wyrokiem z 23.04.1997 r., sygn. akt. SA/Gd 3171/95,
orzek³, ¿e ani wysokoæ remontów, ani odstêpy czasowe pomiêdzy poszczególnymi remontami lub remontem, a dat¹ zakupu (lub
rozpoczêcia najmu) rodka trwa³ego nie mog¹ decydowaæ o kwalifikacji wydatków remontowych jako nak³adów inwestycyjnych
zwiêkszaj¹cych wartoæ rodka trwa³ego.
Przy ocenie, czy wydatki poniesione przez podatnika polegaj¹ na
budowie budynku czy te¿ na jego remoncie lub modernizacji, nale¿y siê pos³ugiwaæ przede wszystkim potocznym rozumieniem
tych pojêæ, definicjami encyklopedycznymi, a pomocniczo równie¿ rozwi¹zaniami przyjêtymi w prawie budowlanym (wyrok NSA
z 11.06.1997 r., sygn. akt. I SA/Gd 151/97).
Ten¿e sam s¹d wyrokiem z 21.05.1998 r., sygn. akt. I SA/Gd 1151/
97, ustali³, ¿e ocena znaczenia dla potrzeb wymiaru podatku dochodowego wydatków podatnika na prace remontowo-budowlane wykonane w obiekcie budowlanym musi uwzglêdniaæ zró¿nicowanie takich prac w poszczególnych czêciach obiektu. Nie
mo¿na bowiem poprzez niew¹tpliwie inwestycyjny (zwiêkszaj¹cy
wartoæ) charakter robót wykonanych w czêci budynku nadawaæ
robotom wykonanym w innej czêci taki sam charakter, jeli z kolei by³y to zwyk³e prace remontowe typu malowanie czy tapetowanie cian, naprawy stolarki itp.
Natomiast wszystkie prace zwi¹zane z podwy¿szeniem standardu
lokalu, takie jak adaptacje piwnic na lokale biurowe, wykonanie
ciany dzia³owej, rozbudowê zaplecza poprzez wybudowanie nowych sanitariatów, rozbudowa instalacji elektrycznej, sieci wodnokanalizacyjnej, instalacji CO, okratowanie okien i drzwi lokalu czy
wy³o¿enie pomieszczeñ socjalnych glazur¹, zamontowanie sufitu
podwieszanego z zainstalowanym w nim owietleniem itp., nale¿y
traktowaæ jako modernizacjê (ulepszenie) pomieszczeñ, gdy¿ tego
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rodzaju roboty podwy¿szaj¹ wartoæ posiadanego lokalu u¿ytkowego. Dlatego bardzo wa¿ne jest prawid³owe ocenienie wykonanych prac przez zarz¹dy organizacji oraz odpowiednie rozliczenie
wykonanych robót.
Nale¿y przypomnieæ stowarzyszeniom i fundacjom korzystaj¹cym
ze zwolnienia podatkowego na podstawie postanowieñ art. 17 ust.
1 pkt 4 tej¿e ustawy, ¿e prace niebêd¹ce remontami mo¿na
zaliczyæ w koszty niestanowi¹ce kosztów uzyskania przychodów i rozliczyæ w ciê¿ar zwolnienia podatkowego. W nastêpnym roku podatkowym mo¿na rozliczyæ te koszty modernizacji,
które zwi¹zane s¹ z dzia³alnoci¹ statutow¹.
WSZELKIE WYDATKI NA PODRÓ¯E S£U¯BOWE MOG¥ BYÆ UZNANE ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU POD ZASADNICZYM WARUNKIEM, ¯E PODATNIK DYSPONUJE WYMAGANYM PRZEZ PRAWO DOWODEM, I¯ TAKI WYDATEK PONIESIONO I ¯E BY£ ON NIEZBÊDNY DLA OSI¥GNIÊCIA PRZYCHODU FIRMY.
TAK BRZMI WYROK NSA Z 8 LUTEGO 1995 R., SYGN. AKT SA/PO 3343/94.

Omawiaj¹c zagadnienia zwi¹zane z podzia³em kosztów na te, które stanowi¹ koszty uzyskania przychodu, i te, które nimi nie s¹,
warto zwróciæ uwagê na zagadnienie leasingu. Przez umowê leasingu, zgodnie z postanowieniami art. 709 kodeksu cywilnego,
finansuj¹cy (firma leasingowa) zobowi¹zuje siê nabyæ rzecz (rodek trwa³y lub wartoæ niematerialn¹ i prawn¹) od oznaczonego
zbywcy na warunkach okrelonych w tej umowie i oddaæ tê rzecz
korzystaj¹cemu (leasingobiorcy) do u¿ywania (w tym tak¿e do
pobierania po¿ytków) przez czas oznaczony, a korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê zap³aciæ finansuj¹cemu w ratach wynagrodzenie pieniê¿ne równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytu³u nabycia rzeczy przez finansuj¹cego.
W przypadku tego typu umowy korzystaj¹cy ponosi koszty ubezpieczenia z tytu³u utraty rzeczy oraz ma obowi¹zek utrzymania tej
rzeczy w nale¿ytym stanie (jej konserwacji i naprawy). St¹d wynika, ¿e koszty ubezpieczenia, konserwacji i napraw s¹ dla korzystaj¹cego kosztami uzyskania przychodu. Natomiast zgodnie z postanowieniami rozdzia³u 4 a ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych regulowana jest kwestia zaliczania do kosztów uzyskania przychodu  amortyzacji lub rat leasingowych.
Je¿eli umowa leasingowa zostanie zawarta na czas okrelony, wynosz¹cy co najmniej 40% okresu amortyzacji wynikaj¹cego z tabel
amortyzacyjnych (w przypadku nieruchomoci na co najmniej 10
lat) oraz suma rat leasingowych w okresie umowy po odliczeniu
podatku VAT wynosi co najmniej równowartoæ wartoci pocz¹t52

kowej rzeczy, to rata leasingowa jest kosztem uzyskania dla korzystaj¹cego. W okresie tak zawartej umowy rzecz (przedmiot umowy) jest ca³y czas w³asnoci¹ firmy leasingowej i ona dokonuje
naliczania amortyzacji. Po zakoñczeniu okresu umowy korzystaj¹cy mo¿e kupiæ za okrelon¹ cenê przedmiot umowy. Jest to leasing operacyjny.
Natomiast w przypadku umowy leasingowej, która zawarta jest na
czas okrelony i zawiera postanowienie, ¿e korzystaj¹cy w tym
okresie dokonuje odpisów amortyzacyjnych kosztem uzyskania
przychodów u korzystaj¹cego, amortyzacja naliczona jest zgodnie
z tabelami oraz kwot¹ wynikaj¹ca z tej czêci raty, która odpowiada odsetkom i innym op³atom dodatkowym.
Czêæ raty leasingowej odpowiadaj¹ca sp³acie wartoci pocz¹tkowej przedmiotu umowy nie stanowi kosztu. Mówimy w takim przypadku o leasingu finansowym.

2.2.3. Koszty niestanowi¹ce kosztów
uzyskania przychodów
Najwa¿niejszym problemem przy dokumentacji finansowej oraz
sporz¹dzaniu deklaracji podatkowej jest okrelenie prawid³owej
kwoty kosztów niebêd¹cych kosztami uzyskania przychodów.
Postanowienia art. 16 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych zawieraj¹ 64 pozycjê kosztów, których nie uznaje
siê za koszty uzyskania przychodów. Poni¿ej znajduje siê lista
wybranych kosztów niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów, które najczêciej mog¹ wyst¹piæ w organizacji. S¹ to:
1) wydatki na:
a. nabycie gruntów lub prawa wieczystego u¿ytkowania
gruntów, z wyj¹tkiem op³at za wieczyste u¿ytkowanie gruntów,
b. nabycie lub wytworzenie we w³asnym zakresie rodków
trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, w
tym równie¿ wchodz¹cych w sk³ad nabytego przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanych czêci,
c. ulepszenie rodków trwa³ych, które zgodnie z art. 16 g
ust. 13 powiêkszaj¹ wartoæ rodków trwa³ych, stanowi¹c¹
podstawê naliczania odpisów amortyzacyjnych,
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wydatki te, w wartoci zaktualizowanej zgodnie z odrêbnymi przepisami, pomniejszone o sumê odpisów amortyzacyjnych, o których
mowa w art. 16 h ust. 1 pkt 1, s¹ jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrze¿eniem pkt 8 a, w przypadku odp³atnego zbycia
rodków trwa³ych lub wartoci niematerialnych i prawnych, bez
wzglêdu na czas ich poniesienia;
2) odpisy z tytu³u zu¿ycia samochodu osobowego, dokonywane wed³ug zasad okrelonych w ustawie, w czêci ustalonej od wartoci samochodu przewy¿szaj¹cej równowartoæ 20 000 EURO, przeliczonej na z³ote polskie wed³ug kursu
redniego EURO og³aszanego przez Narodowy Bank Polski
z dnia przekazania samochodu do u¿ywania;
3) sk³adki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokoci przekraczaj¹cej ich czêæ ustalon¹ w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartoæ 20 000 EURO przeliczona na z³ote polskie wed³ug kursu redniego EURO, og³aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartoci samochodu przyjêtej dla celów ubezpieczenia;
za samochód osobowy uwa¿a siê ka¿dy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych ni¿ osobowe oraz którego dopuszczalna ³adownoæ
nie przekracza 500 kg;
4) straty powsta³e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, je¿eli
samochody nie by³y objête ubezpieczeniem dobrowolnym;
takie sformu³owanie art. 16 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy dowodzi, i¿
po to by uznaæ za koszt uzyskania przychodu wartoæ utraconego
samochodu (obojêtnie, czy by³ osobowy, czy ciê¿arowy) b¹d koszt
remontu powypadkowego, musz¹ wyst¹piæ dwie nastêpuj¹ce okolicznoci: udokumentowanie poniesionej straty i ubezpieczenie
dobrowolne samochodu; je¿eli zostan¹ spe³nione oba te warunki,
to nawet gdy z ró¿nych przyczyn firma ubezpieczaj¹ca odmówi
wyp³aty odszkodowania z tytu³u ubezpieczenia samochodu, poniesiona z tego tytu³u strata jest kosztem uzyskania przychodu;
5) straty w rodkach trwa³ych oraz wartociach niematerialnych i prawnych w czêci pokrytej sum¹ odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16 h ust. 1 pkt 1;
6) straty powsta³e w wyniku likwidacji nie w pe³ni umorzonych rodków trwa³ych, je¿eli rodki te utraci³y przydatnoæ gospodarcz¹ na skutek zmiany rodzaju dzia³alnoci;
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7) odpisy z tytu³u zu¿ycia rodków trwa³ych, dokonywanych
wed³ug zasad okrelonych w art. 16 a16 m, od tej czêci
ich wartoci, która odpowiada poniesionym wydatkom na
nabycie lub wytworzenie tych rodków we w³asnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie; jedn¹ z interpretacji tego przepisu jest pismo Departamentu Podatków Bezporednich i Op³at Ministerstwa Finansów z 28 lutego 1997 r. nr PO3-BO-722-105/97:
(...) PONIESIONE WYDATKI NA WYTWORZENIE TEGO RODKA TRWA£EGO WE W£ASNYM ZAKRESIE, W
CZÊCI POKRYTEJ Z SUBWENCJI PRZYZNANEJ Z PFRON, ZOSTA£Y PODATNIKOWI ZWRÓCONE.
ZATEM ODPISÓW Z TYTU£U ZU¯YCIA TEGO RODKA TRWA£EGO OD TEJ ZWRÓCONEJ CZÊCI ICH
WARTOCI NIE UWA¯A SIÊ ZA KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW  ART. 16 UST. 1 PKT 48 USTAWY
Z 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (DZ.U. Z 1993 R. NR
106, POZ. 482 Z PÓN. ZM.). NATOMIAST BÊD¥ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW ODPISY Z
TYTU£U ZU¯YCIA TEGO RODKA TRWA£EGO OD POZOSTA£EJ CZÊCI ICH WARTOCI NIEPOKRYTEJ Z

PFRON. (...) ;
jednoczenie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e choæ otrzymane kwoty dotacji i subwencji stanowi¹ dla organizacji przychód na podstawie
postanowieñ art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, to na podstawie art.
17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy od 1 stycznia 1996 r. dotacje i subwencje
otrzymane i wydatkowane na ten cel stanowi¹ dochód wolny od
podatku;
8) wydatki poniesione na zakup zu¿ywaj¹cych siê stopniowo rzeczowych sk³adników maj¹tku podatnika, niezaliczanych do rodków trwa³ych  w przypadku stwierdzenia,
¿e sk³adniki te nie s¹ wykorzystywane dla celów dzia³alnoci prowadzonej przez podatnika, lecz s³u¿¹ osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajduj¹ siê poza siedzib¹ podatnika; Naczelny S¹d Administracyjny wyrokiem z 17.07.1997 r. nr I SA/Ka 275/96 ustali³ wyk³adniê tego zapisu; orzek³ mianowicie, ¿e wystarczy, dany przedmiot znajduje siê poza siedzib¹ podatnika i nie s³u¿y jego
dzia³alnoci, aby nie zaliczyæ go do kosztów uzyskania przychodu;
9) odpisy amortyzacyjne od wartoci pocz¹tkowej rodków
trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych:
a) nabytych nieodp³atnie, je¿eli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze albo dochód z tego tytu³u jest zwolniony
od podatku dochodowego,
b) je¿eli przed 1 stycznia 1995 r. zosta³y nabyte, lecz niezaliczone
do rodków trwa³ych albo wartoci niematerialnych i prawnych,
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c) oddanych do nieodp³atnego u¿ywania, z wyj¹tkiem nieruchomoci  za miesi¹ce, w których sk³adniki te by³y oddane
do nieodp³atnego u¿ywania;
10) wydatki na objêcie lub nabycie udzia³ów albo wk³adów
w spó³dzielni, udzia³ów (akcji) w spó³ce oraz innych papierów wartociowych, a tak¿e wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; wydatki takie s¹ jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odp³atnego zbycia tych
udzia³ów (akcji), wk³adów oraz innych papierów wartociowych,
w tym dochodu z tytu³u wykupu przez emitenta papierów wartociowych, a tak¿e dochodu z odp³atnego zbycia certyfikatów
inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach
powierniczych, a tak¿e z tytu³u umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego;
11) odpisy i wp³aty na ró¿nego rodzaju fundusze tworzone
przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów s¹ jednak:
a) podstawowe odpisy i wp³aty na te fundusze, je¿eli obowi¹zek lub mo¿liwoæ ich tworzenia w ciê¿ar kosztów okrelaj¹
odrêbne ustawy,
b) odpisy i zwiêkszenia, które w rozumieniu przepisów o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych obci¹¿aj¹ koszty
dzia³alnoci pracodawcy, je¿eli rodki pieniê¿ne stanowi¹ce
równowartoæ tych odpisów i zwiêkszeñ zosta³y wp³acone
na rachunek Funduszu,
c) odpisy dokonywane na fundusze tworzone na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
12) darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyj¹tkiem dokonywanych miêdzy spó³kami tworz¹cymi podatkow¹ grupê kapita³ow¹, a tak¿e wp³aty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej;
13) sk³adki na rzecz organizacji, do których przynale¿noæ
podatnika nie jest obowi¹zkowa, z wyj¹tkiem: sk³adek organizacji spó³dzielczych na rzecz zwi¹zków rewizyjnych i Krajowej
Rady Spó³dzielczej, z tym, ¿e górn¹ granicê sk³adki okreli minister w³aciwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporz¹dzenia, po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Spó³dzielczej;
interpretacjê tego zagadnienia przedstawi³ Departament Podatków Bezporednich i Op³at Ministerstwa Finansów pismem nr
PO3-3623/721-24/ASA/97 z 29.08.1997 r.:
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Generalnie nie uwa¿a siê za koszty uzyskania przychodów sk³adek na rzecz organizacji, do których przynale¿noæ podatnika nie
jest obowi¹zkowa, z wyj¹tkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt
37 lit. a i b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 z pón. zm.). Z
treci art. 6 statutu (nazwa organizacji) wynika, ¿e przynale¿noæ
do Miêdzynarodowej Federacji Sportu Samochodowego (FIA) i Miêdzynarodowej Federacji Sportu Motocyklowego (FIM) jest koniecznym czynnikiem s³u¿¹cym realizacji zadañ statutowych, m.in.
rozwoju masowego i wyczynowego sportu motorowego, jak równie¿ sprzyja  poprzez uczestniczenie zawodników polskich posiadaj¹cych licencje miêdzynarodowe w miêdzynarodowych imprezach  propagowaniu Polski na arenie miêdzynarodowej. Zauwa¿a siê, i¿ brak omawianej przynale¿noci zwi¹zku do ww. organizacji miêdzynarodowych by³oby faktycznym ograniczeniem zakresu
dzia³alnoci statutowej (nazwa organizacji). Zwi¹zek realizuj¹c
cele statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu uprawniony jest
do korzystania ze zwolnienia okrelonego w art. 17 ust. 1 pkt 4, z
zastrze¿eniem ust. 1 a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. nr 106, poz. 482 z pón.
zm.). W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Finansów wyjania,
¿e sk³adki na rzecz organizacji miêdzynarodowych, których Zwi¹zek jest cz³onkiem, stanowi¹ wydatek, który mo¿e byæ ponoszony z
dochodu wolnego na podstawie postanowieñ art. 17 ust. 1 pkt 4
ustawy podatkowej.
Z powy¿szego wyranie wynika, ¿e sk³adki p³acone przez stowarzyszenia czy fundacje na rzecz innych stowarzyszeñ krajowych
czy zagranicznych nie stanowi¹ kosztów uzyskania przychodów z
pewnymi tylko wyj¹tkami;
14) wydatki zwi¹zane z nieruchomoci¹ w przypadku okrelonym w art. 13 ust. 2 pkt 2, czyli wynajête nieodp³atnie
innym instytucjom lub organizacjom na dzia³alnoæ statutow¹;
15) wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytu³u u¿ywania przez nich samochodów na potrzeby podatnika:
a. w celu odbycia podró¿y s³u¿bowej (jazdy zamiejscowe)  w
wysokoci przekraczaj¹cej kwotê ustalon¹ przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
b. w jazdach lokalnych  w wysokoci przekraczaj¹cej wysokoæ miesiêcznego rycza³tu pieniê¿nego albo w wysokoci
przekraczaj¹cej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,
okrelonych w odrêbnych przepisach wydanych przez w³aciwego ministra;
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16) wydatki z tytu³u kosztów u¿ywania, dla potrzeb dzia³alnoci gospodarczej, samochodów osobowych niestanowi¹cych sk³adników maj¹tku podatnika  w czêci przekraczaj¹cej kwotê wynikaj¹c¹ z pomno¿enia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za
jeden kilometr przebiegu, okrelonej w odrêbnych przepisach
wydanych przez w³aciwego ministra, podatnik jest obowi¹zany
prowadziæ ewidencjê przebiegu pojazdu wed³ug obowi¹zuj¹cego wzoru ;
przez stawkê za jeden kilometr przebiegu pojazdu rozumie siê stawkê
okrelon¹ dla samochodów osobowych, uwzglêdniaj¹c¹ odpowiednio pojemnoæ silnika; organizacja i w³aciciel samochodu s¹ zobowi¹zani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wed³ug
obowi¹zuj¹cego wzoru; ewidencja ta musi byæ potwierdzona przez
podatnika (organizacjê) na koniec ka¿dego miesi¹ca; w razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika na rzecz pracowników z tytu³u u¿ywania przez nich samochodów na potrzeby
podatnika nie stanowi¹ kosztu uzyskania przychodów;
17) wydatki na rzecz osób wchodz¹cych w sk³ad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowi¹cych osób
prawnych, z wyj¹tkiem wynagrodzeñ wyp³acanych z tytu³u pe³nionych funkcji; takie sformu³owanie punktu 38 a art.
16 ust 1 ustawy powoduje, ¿e nie mo¿na zaliczyæ w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych w zwi¹zku z odbyciem zjazdów organizacji, posiedzeñ plenarnych (w przypadku
du¿ych organizacji), poniewa¿ te gremia s¹ organami stanowi¹cymi organizacji;
w myl pisma PO 3/IP-722-633/95 z 3.10.1995 r. Departamentu Podatków Bezporednich i Op³at Ministerstwa Finansów przepisy podane wy¿ej nie odnosz¹ siê do zarz¹dów; zarz¹d bowiem nie jest
organem stanowi¹cym, lecz organem zarz¹dzaj¹cym; tak¿e diety i
koszty podró¿y wyp³acane cz³onkom Komisji Rewizyjnej i delegatom
na Walne Zebrania nie s¹ kosztami uzyskania przychodów;.
poniesione wydatki niebêd¹ce kosztami uzyskania przychodu wp³ywaj¹ na zwiêkszenie dochodu; dochód ten bêdzie wolny od podatku
dochodowego, je¿eli organizacja realizuje cele zgodne z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 4; wyp³aty na rzecz Komisji Rewizyjnej i
uczestników Walnego Zebrania jako organów statutowych dokonane zgodnie ze statutem bêd¹ wydatkami pokrytymi ze zwolnienia
podatkowego;
18) wp³aty, o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy
z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, obowi¹zuj¹ jednostki zatrudniaj¹ce pracowników na wiêcej ni¿ 25 etatach, któ58

re nie zatrudniaj¹ co najmniej 6% osób niepe³nosprawnych oraz
w przypadku, gdy u danego pracodawcy w wyniku wypadku
zawinionego przez zak³ad pracy lub choroby zawodowej osoba
sta³a siê niepe³nosprawn¹ i pracodawca nie zapewni³ jej dalszego zatrudnienia na stanowisku dla niej bezpiecznym;
19) wydatki na reprezentacjê i reklamê w czêci przekraczaj¹cej 0,25% przychodów, z wy³¹czeniem reklamy prowadzonej w rodkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób;
reklama nosi znamiona publicznej, gdy jest powszechna, ogólna i nie prywatna. O publicznym charakterze reklamy mo¿na mówiæ wtedy, gdy jest prowadzona oficjalnie i jawnie w miejscu dostêpnym dla wszystkich; do takiego typu reklamy mo¿emy zaliczyæ
reklamê prowadzon¹ w rodkach masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) lub na plakatach rozwieszonych w miejscach, do
których dostêp jest powszechny (billboardy);
natomiast reklama w wybranym krêgu odbiorców, wspó³pracuj¹cych z podatnikiem stanowi reklamê niemaj¹c¹ charakteru publicznego; do wydatków tego typu nale¿y zaliczyæ nie tylko rozdawane gad¿ety (d³ugopisy z nadrukiem, kalendarze, reklamówki
itp.), ale te¿ wydatki reprezentacyjne, np. zwi¹zane z przyjmowaniem delegacji innych organizacji, podawaniem napoi czy posi³ków na zebraniach itp.;
dodatkowego wyjanienia dotycz¹cego organizacji konkursów udzieli³ Departament Podatków i Op³at Ministerstwa Finansów w pimie z
31 marca 1995 r. nr PO4/AS-722-78/95: (...) koszty publikacji zasad konkursów, kuponów konkursowych i og³oszeñ wyników tych
konkursów  jako adresowanych do szerokiego grona odbiorców 
stanowi¹ w pe³nej wysokoci koszty uzyskania przychodów, natomiast wartoæ ufundowanych nagród jako skierowanych do konkretnych osób  stanowi koszty uzyskania przychodu do wysokoci
0,25% uzyskanego w roku podatkowym przychodu;
20) odsetki za zw³okê z tytu³u nieterminowych wp³at nale¿noci bud¿etowych i innych nale¿noci, do których stosuje siê przepisy Ordynacji podatkowej; w myl postanowieñ
art. 2 Ordynacji podatkowej jej przepisy stosuje siê do nastêpuj¹cych nale¿noci bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego:
a) podatków i op³at oraz innych niepodatkowych nale¿noci
bud¿etu pañstwa, dla których okrelania i ustalania w³aciwe
s¹ urzêdy skarbowe,
b) podatków stanowi¹cych dochody bud¿etu gmin, (op³aty skarbowej i op³at, o których mowa w przepisach o podatkach
i op³atach lokalnych),
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c) op³at oraz innych niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych,
dla których ustalania i okrelania uprawnione s¹ oprócz urzêdów skarbowych równie¿ inne organa;
wy³¹czone s¹ spod przepisów Ordynacji jedynie wiadczenia pieniê¿ne ze stosunków cywilnoprawnych oraz op³aty zwi¹zane z przepisami o cenach;
21) wydatki na:
a) sp³atê po¿yczek (kredytów), z wyj¹tkiem skapitalizowanych
odsetek od tych po¿yczek (kredytów),
b) sp³atê innych zobowi¹zañ, w tym z tytu³u udzielonych gwarancji i porêczeñ,
c) umorzenie kapita³ów pozostaj¹cych w zwi¹zku z utworzeniem (nabyciem), powiêkszeniem lub ulepszeniem ród³a
przychodów;
22) naliczone, lecz niezap³acone albo umorzone odsetki od
zobowi¹zañ, w tym równie¿ od po¿yczek (kredytów);
23) odsetki, prowizje i ró¿nice kursowe od po¿yczek (kredytów) zwiêkszaj¹cych koszty inwestycji w okresie realizacji tych
inwestycji;
24) kwoty podatku dochodowego oraz wp³aty z zysku okrelone w odrêbnych przepisach;
25) jednorazowe odszkodowania z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych w wysokoci okrelonej przez
w³aciwego ministra oraz dodatkowej sk³adki ubezpieczeniowej
w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków pracy;
26) koszty egzekucyjne zwi¹zane z niewykonaniem zobowi¹zañ,
27) grzywny i kary pieniê¿ne orzeczone w postêpowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar;
28) kary, op³aty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowi¹zañ z tytu³u:
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony rodowiska,
b) niewykonania nakazów w³aciwych organów nadzoru i kontroli dotycz¹cych uchybieñ w dziedzinie bezpieczeñstwa
i higieny pracy;
29) wierzytelnoci odpisane jako przedawnione;
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30) kary umowne i odszkodowania z tytu³u wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i us³ug oraz zw³oki w
dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zw³oki w usuniêciu wad towarów albo wykonanych robót i us³ug;
31) wydatki na wykup obligacji, pomniejszone o kwotê dyskonta;
32) wierzytelnoci odpisane jako nieci¹galne, z wyj¹tkiem:
a) wierzytelnoci, które uprzednio zosta³y zarachowane jako
przychody nale¿ne i których nieci¹galnoæ zosta³a udokumentowana w sposób okrelony w ustawie,
b) udzielonych przez jednostki organizacyjne, uprawnione na
podstawie odrêbnych ustaw reguluj¹cych zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (po¿yczek) wymagalnych, a nieci¹galnych kredytów (po¿yczek), pomniejszonych o kwotê niesp³aconych odsetek i równowartoæ rezerw na te kredyty (po¿yczki), zaliczonych uprzednio
do kosztów uzyskania przychodów,
c) strat poniesionych przez bank z tytu³u udzielonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji;
33) rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelnoci, których
nieci¹galnoæ zosta³a uprawdopodobniona, z wyj¹tkiem rezerw
wyliczonych w punkcie 26 lit a) - e);
34) rezerwy inne ni¿ wymienione powy¿ej, je¿eli obowi¹zek
ich tworzenia w ciê¿ar kosztów nie wynika z odrêbnych ustaw;
nie s¹ jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone
zgodnie z ustaw¹ z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, inne ni¿
okrelone w niniejszej ustawie jako taki koszt;
35) straty z tytu³u odp³atnego zbycia wierzytelnoci, chyba
¿e wierzytelnoæ ta uprzednio, na podstawie postanowieñ art.
12 ust. 3, zosta³a zarachowana jako przychód nale¿ny;
36) sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrêbnych ustaw  od nagród i premii, wyp³acanych w gotówce lub
w papierach wartociowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
37) poniesione koszty zaniechanych inwestycji (budów);
38) wydatki pracodawcy na dzia³alnoæ socjaln¹, o której mowa
w przepisach o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych;
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kosztem uzyskania przychodów s¹ jednak wiadczenia urlopowe
wyp³acone zgodnie z przepisami o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych;
39) podatek od towarów i us³ug, z tym, ¿e kosztem uzyskania
przychodów jest:
1) podatek naliczony:
a) je¿eli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów
i us³ug lub naby³ towary i us³ugi w celu wytworzenia albo
od sprzeda¿y towarów lub wiadczenia us³ug zwolnionych
od podatku od towarów i us³ug,
b) w tej czêci, w której zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym podatnikowi
nie przys³uguje obni¿enie kwoty lub zwrot ró¿nicy podatku
od towarów i us³ug  je¿eli naliczony podatek od towarów
i us³ug nie powiêksza wartoci rodka trwa³ego,
2) podatek nale¿ny w przypadku:
a) importu us³ug, jeli nie stanowi on podatku naliczonego
w rozumieniu odrêbnych przepisów,
b) przekazania lub zu¿ycia przez podatnika towarów lub
wiadczenia us³ug na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrêbnymi przepisami;
40) op³aty sankcyjne, które zgodnie z odrêbnymi przepisami
podlegaj¹ wp³acie do bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego;
41) dodatkowa op³ata wymierzona przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych;
42) koszty utrzymania zak³adowych obiektów socjalnych, w
czêci pokrytej ze rodków zak³adowego funduszu wiadczeñ
socjalnych;
43) straty (koszty) powsta³e w wyniku utraty dokonanych
przedp³at (zaliczek, zadatków) w zwi¹zku z niewykonaniem
umowy;
44) sk³adki op³acone przez pracodawcê z tytu³u zawartych
lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyj¹tkiem umów dotycz¹cych ryzyka grup 1, 3 i 5
dzia³u I oraz grup 1 i 2 dzia³u II, wymienionych w za³¹czniku do
ustawy z 28 lipca 1990 r., o dzia³alnoci ubezpieczeniowej, je¿eli
uprawnionym do otrzymania wiadczenia nie jest pracodawca
i umowa ubezpieczenia w okresie piêciu lat, licz¹c od koñca
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roku kalendarzowego, w którym j¹ zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wyp³atê kwoty stanowi¹cej wartoæ odst¹pienia od umowy,
b) mo¿liwoæ zaci¹gania zobowi¹zañ pod zastaw praw wynikaj¹cych z umowy,
c) wyp³atê z tytu³u do¿ycia wieku oznaczonego w umowie;
45) niewyp³acone osobom fizycznym, nieprowadz¹cym dzia³alnoci gospodarczej nale¿noci z tytu³ów okrelonych w art.
41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, tj. miêdzy innymi wyp³aty z tytu³u umów zleceñ, umów o dzie³o i praw autorskich; w pimie Departamentu
Podatków Bezporednich i Op³at Ministerstwa Finansów nr PO4/
MS-722-1312/96 stwierdzono, ¿e do czasu wyp³acenia nale¿noci wobec osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej z tytu³u umów zleceñ  nie s¹ one kosztami uzyskania przychodu;
46) wydatki poniesione na dzia³alnoæ statutow¹, na pokrycie których organizacja otrzyma³a dotacje z bud¿etu pañstwa i bud¿etów samorz¹dów terytorialnych (województwa, powiatu czy gminy), (przepis obowi¹zuje do dnia 31.12.2004);
47) wydatki poniesione na dzia³alnoæ statutow¹, które zosta³y
pokryte ze rodków pochodz¹cych ze zbiórek publicznych, w
przypadku gdy organizacja straci³a status organizacji po¿ytku publicznego;
48) wydatki poniesione na dzia³alnoæ statutow¹, które zosta³y pokryte ze rodków pochodz¹cych z dotacji pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa w ramach programu SAPARD
oraz dotacji pochodz¹cych z programów bezzwrotnej pomocy zagranicznej wraz z odsetkami od lokat terminowych
tych rodków.

2.2.4. Amortyzacja rodków trwa³ych
i wartoci niematerialnych i prawnych
Zgodnie z postanowieniami art. 16 a, ust.1. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrze¿eniem art. 16 c:
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AMORTYZACJI PODLEGAJ¥ STANOWI¥CE W£ASNOÆ LUB WSPÓ£W£ASNOÆ PODATNIKA, NABYTE LUB
WYTWORZONE WE W£ASNYM ZAKRESIE, KOMPLETNE I ZDATNE DO U¯YTKU W DNIU PRZYJÊCIA DO
U¯YWANIA BUDOWLE, BUDYNKI ORAZ LOKALE BÊD¥CE ODRÊBN¥ W£ASNOCI¥, MASZYNY, URZ¥DZENIA I RODKI TRANSPORTU I INNE PRZEDMIOTY O PRZEWIDYWANYM OKRESIE U¯YWANIA D£U¯SZYM
NI¯ ROK, WYKORZYSTYWANE PRZEZ PODATNIKA NA POTRZEBY ZWI¥ZANE Z PROWADZON¥ PRZEZ
NIEGO DZIA£ALNOCI¥ GOSPODARCZ¥ LUB ODDANE DO U¯YWANIA NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU,
DZIER¯AWY LUB INNEJ UMOWY (LEASINGU), ZWANE DALEJ RODKAMI TRWA£YMI.

Amortyzowane s¹ równie¿ niezale¿nie od przewidywanego okresu u¿ywania przyjête do u¿ywania inwestycje w obcych rodkach
trwa³ych, zwane dalej inwestycjami w obcych rodkach trwa³ych,
budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, oraz sk³adniki aktywów, niestanowi¹ce w³asnoci lub wspó³w³asnoci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ na podstawie umowy dzier¿awy, umowy
najmu lub umowy leasingu, zawartej z w³acicielem lub wspó³w³acicielami tych sk³adników  je¿eli zgodnie z postanowieniami art.
17 a do 17 k. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj¹cy.
Ponadto amortyzacji podlegaj¹ wartoci niematerialne i prawne, nabyte, nadaj¹ce siê do wykorzystania w dniu przyjêcia do
u¿ywania:
1) spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu mieszkalnego lub
spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej (zaliczane wg ustawy o rachunkowoci do rodków trwa³ych),
2) autorskie lub pokrewne prawa maj¹tkowe, licencje oraz prawa
do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u¿ytkowych, wzorów zdobniczych,
3) wartoæ stanowi¹ca równowartoæ uzyskanych informacji zwi¹zanych z wiedz¹ w danej dziedzinie,
o przewidywanym okresie u¿ywania d³u¿szym ni¿ rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwi¹zane z prowadzon¹ przez
niego dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ albo oddane do u¿ywania na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub innej umowy (leasingu).
Amortyzacji nie podlegaj¹ zgodnie z postanowieniami art. 16 c
miêdzy innymi:
 grunty i prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów,
 budynki, lokale, budowle i urz¹dzenia zaliczane do spó³dzielczych zasobów mieszkaniowych lub s³u¿¹cych dzia³alnoci spo³eczno-wychowawczej prowadzonej przez spó³64

dzielnie mieszkaniowe,
 dzie³a sztuki i eksponaty muzealne,
 sk³adniki aktywów, które nie s¹ u¿ywane na skutek zaprzestania dzia³alnoci, w której te sk³adniki by³y u¿ywane; w
tym przypadku sk³adniki te nie podlegaj¹ amortyzacji od
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaprzestano tej dzia³alnoci  zwane odpowiednio rodkami trwa³ymi lub wartociami niematerialnymi i prawnymi.

rodki trwa³e oraz wartoci niematerialne i prawne wprowadza siê
do ewidencji rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych
i prawnych najpóniej w miesi¹cu przekazania ich do u¿ywania.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje siê zgodnie z postanowieniami art. 16 h16 m ustawy, gdy wartoæ pocz¹tkowa rodka trwa³ego
albo wartoci niematerialnej i prawnej w dniu przyjêcia do u¿ywania jest wy¿sza ni¿ 3 500 z³. W przypadku gdy wartoæ pocz¹tkowa
jest równa lub ni¿sza ni¿ 3 500 z³, podatnicy mog¹ dokonywaæ odpisów amortyzacyjnych zgodnie z postanowieniami art. 16 h16 m
lub jednorazowo w miesi¹cu oddania do u¿ywania tego rodka trwa³ego lub wartoci niematerialnej i prawnej albo w miesi¹cu nastêpnym. Organizacje mog¹ równie¿ nie zaliczyæ do rodków trwa³ych i
wartoci niematerialnych i prawnych sk³adników, których wartoæ
pocz¹tkowa okrelona zgodnie z postanowieniami art. 16 g ustawy
nie przekracza 3 500 z³. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowi¹ wówczas koszty uzyskania przychodów w miesi¹cu oddania
ich do u¿ywania, zaliczane w koszty materia³ów.
Je¿eli natomiast nabêd¹ lub wytworz¹ we w³asnym zakresie rodki
trwa³e oraz wartoci niematerialne i prawne o wartoci pocz¹tkowej przekraczaj¹cej 3 500 z³ i ze wzglêdu na przewidywany przez
nich okres u¿ywania równy lub krótszy ni¿ rok nie zalicz¹ ich do
rodków trwa³ych albo wartoci niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich u¿ywania przekroczy rok, organizacje s¹ zobowi¹zane w pierwszym miesi¹cu nastêpuj¹cym po miesi¹cu, w którym ten rok up³yn¹³:
1) zaliczyæ te sk³adniki do rodków trwa³ych albo wartoci niematerialnych i prawnych, przyjmuj¹c je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,
2) zmniejszyæ koszty uzyskania przychodów o ró¿nicê miêdzy cen¹
nabycia lub kosztem wytworzenia, a kwot¹ odpisów amortyzacyjnych, przypadaj¹c¹ na okres ich dotychczasowego u¿ywania,
obliczonych dla rodków trwa³ych przy zastosowaniu stawek
amortyzacyjnych okrelonych w wykazie rocznych stawek amor65

tyzacyjnych, a dla wartoci niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad okrelonych w art. 16m, oraz stosowaæ te stawki
amortyzacji w ca³ym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
3) wp³aciæ w terminie do 20 dnia tego miesi¹ca do w³aciwego
urzêdu skarbowego kwotê odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie
lub wytworzenie we w³asnym zakresie sk³adników aktywów do
dnia, w którym okres ich u¿ywania przekroczy³ rok i naliczon¹
kwotê odsetek wykazaæ w sk³adanych deklaracjach lub zeznaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1; odsetki
obliczone od ró¿nicy, o której mowa w pkt 2, wynosz¹ aktualnie 0,1% za ka¿dy dzieñ.
Przepisy te stosuje siê równie¿ w przypadku zaliczenia wydatków
na nabycie lub wytworzenie we w³asnym zakresie sk³adników
aktywów o wartoci pocz¹tkowej przekraczaj¹cej 3 500 z³ do kosztów uzyskania przychodów, a nastêpnie zaliczenia tych sk³adników do rodków trwa³ych lub wartoci niematerialnych i prawnych przed up³ywem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia.
W tym przypadku odsetki nalicza siê do dnia zaliczenia ich do
rodków trwa³ych lub wartoci niematerialnych i prawnych.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje siê na ogó³ od wartoci pocz¹tkowej rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych. Za wartoæ pocz¹tkow¹ rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych uwa¿a siê:
1) w razie odp³atnego nabycia cenê ich nabycia; za cenê nabycia
uwa¿a siê kwotê nale¿n¹ zbywcy, powiêkszon¹ o koszty zwi¹zane z zakupem naliczone do dnia przekazania rodka trwa³ego
lub wartoci niematerialnej i prawnej do u¿ywania, a w szczególnoci o koszty transportu, za³adunku i wy³adunku, ubezpieczenia w drodze, monta¿u, instalacji i uruchomienia programów
oraz systemów komputerowych, op³at notarialnych, skarbowych
i innych, odsetek, prowizji  oraz pomniejszon¹ o podatek od
towarów i us³ug, z wyj¹tkiem przypadków, gdy zgodnie z odrêbnymi przepisami podatnikowi nie przys³uguje obni¿enie kwoty
nale¿nego podatku o podatek naliczony albo zwrot ró¿nicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us³ug; w
przypadku importu cena nabycia obejmuje c³o i podatek akcyzowy od importu sk³adników aktywów, wartoæ pocz¹tkow¹
sk³adników aktywów nabytych w sposób okrelony w ust. 1 pkt
3 i 4, wymagaj¹cych monta¿u, powiêksza siê o wydatki poniesione na ich monta¿;
2) w razie wytworzenia aktywów we w³asnym zakresie za koszt
wytworzenia uwa¿a siê wartoæ, w cenie nabycia, zu¿ytych do
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wytworzenia rodków trwa³ych: rzeczowych sk³adników aktywów i wykorzystanych us³ug obcych, kosztów wynagrodzeñ za
pracê wraz z pochodnymi, i inne koszty daj¹ce siê zaliczyæ do
wartoci wytworzonych rodków trwa³ych; do kosztu wytworzenia nie zalicza siê: kosztów ogólnych zarz¹du, kosztów sprzeda¿y oraz pozosta³ych kosztów operacyjnych i kosztów operacji
finansowych, w szczególnoci odsetek od po¿yczek (kredytów)
i prowizji, z wy³¹czeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia
przekazania rodka trwa³ego do u¿ywania;
3) w razie nabycia aktywów w drodze spadku, darowizny lub
w inny nieodp³atny sposób wycenia siê je w wartoci rynkowej z dnia nabycia, chyba ¿e umowa darowizny albo umowa o
nieodp³atnym przekazaniu okrela tê wartoæ w ni¿szej wysokoci.
Je¿eli rodki trwa³e uleg³y ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, to wartoæ pocz¹tkow¹ tych rodków, ustalon¹ zgodnie z powy¿szymi zasadami, powiêksza siê o sumê wydatków na ich ulepszenie, w tym
tak¿e o wydatki na nabycie czêci sk³adowych lub peryferyjnych,
których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500 z³. rodki trwa³e
uwa¿a siê za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich
przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê, adaptacjê lub modernizacjê w danym roku podatkowym przekracza 3 500,00 z³. i wydatki te powoduj¹ wzrost ich wartoci u¿ytkowej w stosunku do wartoci z dnia przyjêcia rodków trwa³ych do u¿ywania, mierzonej w
szczególnoci okresem u¿ywania, zdolnoci¹ wytwórcz¹: jakoci¹
produktów uzyskiwanych za pomoc¹ ulepszonych rodków trwa³ych i kosztami ich eksploatacji.
Je¿eli wartoæ pocz¹tkowa rodków trwa³ych lub wartoci niematerialnych i prawnych zostanie ustalona niezgodnie z powy¿szymi
zasadami, podatnik dokonuje korekty tej wartoci pocz¹tkowej.
Korekta wartoci pocz¹tkowej powoduje obowi¹zek odpowiedniej zmiany wysokoci dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz
nale¿nego podatku wraz z nale¿nymi odsetkami za poszczególne
okresy sprawozdawcze, poczynaj¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu oddania do u¿ywania lub ulepszenia rodka trwa³ego
albo wartoci niematerialnej i prawnej.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje siê od u¿ywanych sezonowo
rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych w
okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokoæ odpisu
miesiêcznego ustala siê przez podzielenie rocznej kwoty odpisów
amortyzacyjnych przez liczbê miesiêcy w sezonie albo przez 12
miesiêcy w roku.
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Odpisów od ujawnionych rodków trwa³ych nieobjêtych dotychczas ewidencj¹ dokonuje siê pocz¹wszy od 1 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym rodki te zosta³y wprowadzone
do ewidencji.
Podatnicy dokonuj¹ wyboru metody amortyzacji dla danego rodka
trwa³ego przed rozpoczêciem jego amortyzacji. Wybran¹ metodê
stosuje siê do pe³nego zamortyzowania danego rodka trwa³ego.
Podstawow¹ metod¹ amortyzacji jest metoda liniowa. Odpisów amortyzacyjnych od rodków trwa³ych przy zastosowaniu tej
metody dokonuje siê przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych
okrelonych w wykazie stawek amortyzacyjnych miesiêcznie w
równych ratach, pocz¹wszy od miesi¹ca nastêpnego po przekazaniu do u¿ytkowania, a¿ do koñca miesi¹ca, w którym nastêpuje
zrównanie sumy odpisów z wartoci¹ pocz¹tkow¹.
Podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki mo¿na podwy¿szaæ dla budynków i budowli u¿ywanych w warunkach:
1) pogorszonych  przy zastosowaniu wspó³czynników nie wy¿szych ni¿ 1,2,
2) z³ych  przy zastosowaniu wspó³czynników nie wy¿szych ni¿ 1,4.
Stawki amortyzacyjne dla maszyn, urz¹dzeñ i rodków transportu,
z wyj¹tkiem morskiego taboru p³ywaj¹cego, u¿ywanych bardziej
intensywnie w stosunku do warunków przeciêtnych albo wymagaj¹cych szczególnej sprawnoci technicznej  przy zastosowaniu
w tym okresie wspó³czynników nie wy¿szych ni¿ 1,4. W razie
wyst¹pienia b¹d ustania warunków uzasadniaj¹cych podwy¿szenie stawek, o których mowa wy¿ej, stawki te ulegaj¹ podwy¿szeniu lub obni¿eniu od miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zaistnia³y okolicznoci uzasadniaj¹ce te zmiany.
W przypadku maszyn i urz¹dzeñ zaliczonych do grupy 46 i 8
Klasyfikacji rodków Trwa³ych (KT) poddanych szybkiemu postêpowi technicznemu  stawki mo¿na zawy¿aæ przy zastosowaniu wspó³czynników nie wy¿szych ni¿ 2.0. Takimi rodkami s¹ np.
komputery i zestawy komputerowe. Podwy¿szenia stawek dla tych
rodków trwa³ych b¹d rezygnacji z ich stosowania organizacje
mog¹ dokonaæ pocz¹wszy od pierwszego miesi¹ca nastêpnego roku
podatkowego.
Organizacje mog¹ równie¿ obni¿aæ podane w wykazie stawek
amortyzacyjnych stawki dla rodków trwa³ych nie wiêcej ni¿ o
po³owê ich wysokoci. Obni¿enia stawki b¹d przyjêcia jej w poprzedniej wysokoci dokonuje siê pocz¹wszy od pierwszego miesi¹ca nastêpnego roku podatkowego.
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Podatnicy mog¹ indywidualnie ustaliæ stawki amortyzacyjne dla
u¿ywanych lub ulepszonych rodków trwa³ych po raz pierwszy
wprowadzonych do ewidencji, z tym, ¿e okres amortyzacji nie
mo¿e byæ krótszy ni¿:
1) dla rodków trwa³ych zaliczonych do grupy 36 i 8 klasyfikacji rodzajowej:
a) 24 miesi¹ce  gdy ich wartoæ pocz¹tkowa nie przekracza 25 000 z³,
b) 36 miesiêcy  gdy ich wartoæ pocz¹tkowa jest wy¿sza
od 25 000 z³ i nie przekracza 50 000 z³,
c) 60 miesiêcy  w pozosta³ych przypadkach,
2) dla rodków transportu, w tym samochodów osobowych,
o których mowa w art. 16 ust. 3 a  30 miesiêcy,
3) dla budynków i budowli  10 lat, z wyj¹tkiem budynków
wymienionych w rodzajach 103 i 109 KT, trwale zwi¹zanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poni¿ej 500 m3, domków kempingowych lub budynków zastêpczych, dla których okres ten nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 36
miesiêcy.
rodki trwa³e, z wyj¹tkiem budynków i budowli, uznaje siê za
u¿ywane, je¿eli podatnik udowodni, ¿e przed ich nabyciem by³y
wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesiêcy, a za ulepszone, je¿eli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione
przez podatnika na ich ulepszenie stanowi³y co najmniej 20% wartoci pocz¹tkowej.
Budynki i budowle uznaje siê za u¿ywane, je¿eli podatnik wyka¿e, ¿e przed ich nabyciem by³y wykorzystywane co najmniej przez
okres 60 miesiêcy, za ulepszone  je¿eli przed wprowadzeniem do
ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowi³y co najmniej 30% wartoci pocz¹tkowej.
Podatnicy mog¹ indywidualnie ustaliæ stawki amortyzacyjne dla
przyjêtych do u¿ywania inwestycji (ulepszeñ) w obcych rodkach
trwa³ych, z tym, ¿e dla:
1) inwestycji w obcych budynkach (ulepszeñ w lokalach) lub
budowlach okres amortyzacji nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 10
lat,
2) inwestycji w obcych rodkach trwa³ych innych ni¿ wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala siê wed³ug zasad
okrelonych dla u¿ywanych lub ulepszonych rodków
trwa³ych.
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Odpisów amortyzacyjnych mo¿na równie¿ dokonywaæ od wartoci
pocz¹tkowej maszyn i urz¹dzeñ zaliczonych do grupy 36 i 8 klasyfikacji oraz rodków transportu, z wyj¹tkiem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich u¿ywania przy zastosowaniu stawek podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych podwy¿szonych o wspó³czynnik nie wy¿szy ni¿ 2,0, a w nastêpnych
latach podatkowych od ich wartoci pocz¹tkowej pomniejszonej o
dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na pocz¹tek kolejnych lat ich u¿ywania. Pocz¹wszy od roku podatkowego, w którym
tak okrelona roczna kwota amortyzacji mia³aby byæ ni¿sza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu sta³ych stawek
amortyzacyjnych, podatnicy dokonuj¹ dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metod¹ sta³ych stawek amortyzacyjnych.
Od rodków trwa³ych lub wartoci niematerialnych i prawnych
przekazanych do u¿ywania na podstawie umów najmu (dzier¿awy)  odpisów amortyzacyjnych dokonuj¹ podatnicy, którzy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie postanowieñ art. 12 ust.
7 ustawy zaliczaj¹ te rodki trwa³e oraz wartoci niematerialne i
prawne do sk³adników aktywów, z tym ¿e wówczas odpisów amortyzacyjnych dokonuj¹ odpowiednio wynajmuj¹cy (dzier¿awi¹cy)
albo korzystaj¹cy na zasadach okrelonych w ustawie.
Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartoci
niematerialnych i prawnych nie mo¿e byæ krótszy ni¿:
1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz
od praw autorskich  24 miesi¹ce,
2) od licencji na wywietlanie filmów oraz na emisjê programów radiowych i telewizyjnych  24 miesi¹ce,
3) od poniesionych kosztów zakoñczonych prac rozwojowych  36 miesiêcy,
4) od pozosta³ych wartoci niematerialnych i prawnych  60
miesiêcy.
Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych wartoci niematerialnych
i prawnych na ca³y okres amortyzacji ustala siê przed rozpoczêciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
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2.2.5. Dochody wolne od podatku
Jednym z najistotniejszych z punktu widzenia organizacji jest art.
17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych okrelaj¹cy dochody wolne od podatku. S¹ to miêdzy innymi:
 dochody osi¹gane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, którzy maj¹ siedzibê lub Zarz¹d na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, je¿eli umowa miêdzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stron¹, tak stanowi; zapis ten dotyczy dochodów osi¹ganych w krajach, z którymi Polska podpisa³a umowê o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 dochody podatników, z zastrze¿eniem ust. 1 c, których celem
statutowym jest dzia³alnoæ naukowa, naukowo-techniczna,
owiatowa, w tym równie¿ polegaj¹ca na kszta³ceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony rodowiska, wspierania inicjatyw spo³ecznych na
rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wodê, dobroczynnoci, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej inwalidów oraz kultu religijnego  w czêci przeznaczonej na te cele,(art 17 ust. 1 pkt 3)
 dochody kocielnych osób prawnych:
- z niegospodarczej dzia³alnoci statutowej; w tym zakresie kocielne osoby prawne nie maj¹ obowi¹zku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
- z pozosta³ej dzia³alnoci  w czêci przeznaczonej na cele:
kultu religijnego, owiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuñcze oraz na konserwacjê zabytków,
prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w
zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kocio³ów oraz kaplic, adaptacjê innych budynków na cele sakralne, a tak¿e innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zak³ady charytatywno-opiekuñcze, (art. 17 ust. 1 pkt 4a)
 dochody spó³ek, których jedynymi udzia³owcami (akcjonariuszami) s¹ kocielne osoby prawne  w czêci przeznaczonej na
cele wymienione w pkt 4 a lit. b),
 dochody organizacji po¿ytku publicznego, o których mowa
w przepisach ustaw o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie  w czêci przeznaczonej na dzia³alnoæ statutow¹, z wy³¹czeniem dzia³alnoci gospodarczej (zapis
obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.),
 dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
 w czêci przeznaczonej na cele statutowe, (art. 17 ust.1 pkt 5)
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 dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrêbnymi przepisami  w czêci przeznaczonej na cele zwi¹zane
z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej
na rzecz cz³onków wspólnoty (obowi¹zuje do dnia 31 grudnia
2004) (art. 17 ust. 1 pkt 4m)
 dochody spó³ek, których udzia³owcami (akcjonariuszami) s¹
wy³¹cznie organizacje dzia³aj¹ce na podstawie ustawy Prawo o
stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest dzia³alnoæ
wymieniona w pkt 4  w czêci przeznaczonej na te cele oraz
przekazanej na rzecz tych organizacji, (art. 17 ust.1 pkt 5)
 dochody zwi¹zków zawodowych, spo³eczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, organizacji pracodawców i
partii politycznych, dzia³aj¹cych na podstawie odrêbnych ustaw
 w czêci przeznaczonej na cele statutowe, z wy³¹czeniem dzia³alnoci gospodarczej, (obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004 r.)
(art. 17 ust. 1 pkt 7)
 dochody komitetów wyborczych dzia³aj¹cych na podstawie odrêbnych ustaw, w czêci przeznaczonej na cele wynikaj¹ce z
tych przepisów (obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004 r.) (art. 17
ust.1 pkt 6b)
 dochody z tytu³u prowadzenia szkó³ w rozumieniu przepisów o
systemie owiaty w czêci przeznaczonej na cele szko³y, (obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004 r.) (art. 17 ust.1 pkt 7)
 sk³adki cz³onkowskie cz³onków organizacji politycznych,
spo³ecznych i zawodowych  w czêci nieprzeznaczonej na
dzia³alnoæ gospodarcz¹, (obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004
r.) (art. 17 ust.1 pkt 13)
 dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, z wyj¹tkiem dop³at do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie okrelonym
w odrêbnych ustawach, (obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004
r.) (art. 17 ust.1 pkt 14)
 kwoty otrzymane od agencji rz¹dowych, je¿eli agencje
otrzyma³y rodki na ten cel z bud¿etu pañstwa, z wyj¹tkiem dop³at do oprocentowania kredytów bankowych w
zakresie okrelonym w odrêbnych ustawach, (obowi¹zuje
do dnia 31 grudnia 2004 r.) (art. 17 ust.1 pkt 14b)
 dochody osób prawnych niemaj¹cych siedziby lub zarz¹du w
Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane z tytu³u dzia³alnoci prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i finansowanej z
funduszy pochodz¹cych z miêdzypañstwowych instytucji finansowych oraz ze rodków przyznanych przez pañstwa obce na
podstawie umów zawartych przez Radê Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgod¹ Rady Ministrów z tymi
instytucjami i pañstwami, (art. 17 ust. 1 pkt 21)
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 dotacje, subwencje, dop³aty i inne nieodp³atne wiadczenia, z
zastrze¿eniem pkt 14, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako
zwrot wydatków zwi¹zanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we w³asnym zakresie rodków trwa³ych lub wartoci
niematerialnych i prawnych, od których dokonuje siê odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z art. 16 a16 m, (art. 17 ust. 1 pkt 21).
Nale¿y podkreliæ i wyjaniæ, i¿ dotacje celowe stanowi¹ jeden z
wydatków bie¿¹cych bud¿etu pañstwa, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie:
 zadañ administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami,
 ustawowo okrelonych zadañ realizowanych przez jednostki inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego,
 bie¿¹cych zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego,
 zadañ zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych oraz fundacjom i stowarzyszeniom,
 kosztów realizacji inwestycji, miêdzy innymi zak³adów
bud¿etowych oraz jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, na podstawie umów zawartych z dysponentem rodków.
Oprócz dotacji celowych wystêpuj¹ dotacje podmiotowe, czyli
dofinansowanie dzia³alnoci bie¿¹cej ustawowo wskazanego podmiotu oraz dotacje przedmiotowe, czyli dop³aty do okrelonych
wyrobów i us³ug, kalkulowanych wed³ug cen jednostkowych.
Wystêpuj¹ równie¿ dop³aty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Ponadto dochodami wolnymi od podatku s¹:
 dochody uzyskane przez podatników od rz¹dów pañstw
obcych, organizacji miêdzynarodowych lub miêdzynarodowych instytucji finansowych, pochodz¹ce ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych ze rodków z programów
ramowych badañ, rozwoju technicznego i prezentacji Unii
Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi
pañstwami, organizacjami lub instytucjami przez Radê Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, w³aciwego ministra lub
agencje rz¹dowe, w tym równie¿ w przypadkach, gdy przekazanie tych rodków jest dokonywane za porednictwem
podmiotu upowa¿nionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym
s³u¿yæ ma ta pomoc (art. 17 ust. 1 pkt 23);
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 odsetki od dochodów lub rodków, o których mowa powy¿ej, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych,
(art. 17 ust. 1 pkt 24)
 dotacje, subwencje i dop³aty otrzymane z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przez zak³ady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych (obowi¹zuje
do dnia 31 grudnia 2004 r.) (art. 17 ust. 1 pkt 25)
Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 48 ustawy, nie
dotyczy dochodów uzyskanych z dzia³alnoci polegaj¹cej na wytwarzaniu wyrobów przemys³u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak¿e pozosta³ych wyrobów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej
1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em tych metali
lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem
objête s¹ jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrêbnych przepisów, uzyskane z dzia³alnoci polegaj¹cej na wytwarzaniu wyrobów przemys³u elektronicznego, jak te¿ dochodów uzyskanych z dzia³alnoci polegaj¹cej na oddaniu rodków trwa³ych lub wartoci niematerialnych i prawnych
do odp³atnego u¿ywania na podstawie umowy leasingu.
Zwolnienie to nie dotyczy równie¿ dochodów, bez wzglêdu na
czas ich osi¹gniêcia, wydatkowanych na inne cele ni¿ wymienione
w tych przepisach.
Od dnia 1 stycznia 2004 r. zwolnienie dotycz¹ce podatników przeznaczaj¹cych dochody na cele statutowe lub inne okrelone w art.
17 ust. 1 stosuje siê równie¿ w przypadku lokowania dochodów
przez nabycie obligacji Skarbu Pañstwa (emitowanych po 1.01.1989
r.) lub bonów skarbowych emitowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego (po 1.01.1997 r.), jak te¿ jednostek uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych.
Zwolnienie to ma zastosowanie, je¿eli dochód jest przeznaczony i
bez wzglêdu na termin wydatkowany na cele okrelone w tych
przepisach, w tym tak¿e na nabycie rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych s³u¿¹cych bezporednio realizacji
tych celów oraz na op³acenie podatków niestanowi¹cych kosztu
uzyskania przychodów.
Kwestie dotycz¹ce proporcji pomiêdzy podlegaj¹c¹ zwolnieniu
dzia³alnoci¹ statutow¹ a prowadzon¹ przez dany podmiot dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wyjania Naczelny S¹d Administracyjny w swoim wyroku z 28.02.1996 r., nr SA/£ 1997/95, stwierdzaj¹c, ¿e:
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1. ART. 17 UST. 1 PKT 4 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NIE ZAWIERA
WYMOGU, I¯ WSKAZANE W NIM CELE STATUTOWE MAJ¥ BYÆ G£ÓWNYMI CZY JEDYNYMI CELAMI
DZIA£ALNOCI OSOBY PRAWNEJ.
2. PRAWA DO ULGI PODATKOWEJ, O KTÓREJ MOWA WY¯EJ, NIE S¥ UZALE¯NIONE OD INTENSYWNOCI DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ OSOBY PRAWNEJ.

Natomiast z wyjanienia Departamentu Podatków Bezporednich i
Op³at Ministerstwa Finansów z 10 sierpnia 1995 r., nr PO3-AS-72149/95, jednoznacznie wynika, ¿e zwolnienie okrelone w art. 17
ust. 1 pkt 4 ma zastosowanie zarówno do podatników, których
celem statutowym jest realizacja preferowanej w ustawie dzia³alnoci, jak równie¿ do podatników wspieraj¹cych tak¹ dzia³alnoæ,
o ile wynika to wprost ze statutu tych jednostek organizacyjnych.

2.2.6. Darowizny
Ka¿da osoba prawna mo¿e byæ darczyñc¹. Darowizna mo¿e spowodowaæ pomniejszenie podstawy opodatkowania. Zgodnie z
postanowieniami art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych darowizny mo¿na przekazaæ:
 na cele pomocy spo³ecznej, dzia³alnoci charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, pielêgnowania polskoci, ochrony
i promocji zdrowia, dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych,
bezpieczeñstwa publicznego, upowszechniania wiedzy na rzecz
obronnoci pañstwa, ekologii i ochrony rodowiska, na promocjê i organizacjê wolontariatu, na rzecz ratownictwa i ochrony
ludnoci, cele owiatowe, owiatowo  wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci
i m³odzie¿y oraz inne cele wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie  przekazane organizacjom pozarz¹dowym  ³¹cznie do
wyskoci nie przekraczaj¹cej 10% dochodu
 na cele kultu religijnego  ³¹cznie do wysokoci nie przekraczaj¹cej 10% dochodu
Jednak ³¹czna kwota odliczeñ z tytu³ów darowizn nie mo¿e przekroczyæ 10% dochodu.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e suma wszystkich darowizn mo¿e przekroczyæ
10% dochodu, niemniej jednak z dochodu przed opodatkowaniem
mo¿emy odliczyæ darowizny tylko do wysokoci 10% dochodu.
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Odliczeniom nie podlegaj¹ darowizny na rzecz osób fizycznych w
ka¿dym przypadku i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci prawnej prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu wyrobów przemys³u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak¿e pozosta³ych wyrobów alkoholowych
o zawartoci alkoholu powy¿ej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em tych metali lub handlu tymi wyrobami.
W przypadku gdy przedmiotem darowizny s¹ towary lub us³ugi
opodatkowane podatkiem od towarów i us³ug, przez pojêcie kwoty darowizny rozumie siê wartoæ towaru uwzglêdniaj¹c¹ nale¿ny
podatek od towarów i us³ug.
Darowiznê mo¿na odliczyæ z dochodu, je¿eli wysokoæ darowizny jest udokumentowana dowodem wp³aty na rachunek
bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej ni¿
pieniê¿na  dokumentem, z którego wynika wartoæ tej darowizny, oraz owiadczeniem obdarowanego o jej przyjêciu

2.2.7. Podstawa opodatkowania
i podatek
Podstawê opodatkowania, z zastrze¿eniem postanowieniem art.
21 i 22 ustawy, stanowi dochód ustalony zgodnie z postanowieniem art. 7 ustawy po odliczeniu darowizn udzielonych zgodnie
z ustaw¹.

Podatek dochodowy od osób prawnych, z zastrze¿eniem art.
21 i 22 ustawy, wynosi od dnia 1 stycznia 2004 19% podstawy
opodatkowania.
Je¿eli rok podatkowy podatnika jest inny ni¿ rok kalendarzowy,
stawkê podatku okrelon¹ w ustawie dla pierwszego dnia roku
podatkowego stosuje siê do koñca tego roku podatkowego.
W przypadku gdy organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej okrel¹, na podstawie art. 11 ustawy, dochód podatnika w
wysokoci wy¿szej (stratê w wysokoci ni¿szej) ni¿ zadeklarowana
76

przez podatnika w zwi¹zku z dokonaniem transakcji, o których
mowa w art. 9 a ustawy, a podatnik nie przedstawi tym organom
wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej  ró¿nicê
pomiêdzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a okrelonym przez te organy opodatkowuje siê stawk¹ 50%.
Jeli podatnik, który ma siedzibê lub zarz¹d na terenie Polski, osi¹ga równie¿ dochody za granic¹ i dochody te podlegaj¹ w obcym
pañstwie opodatkowaniu, a nie zachodz¹ okolicznoci wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3 i umowa o zapobie¿eniu podwójnemu
opodatkowaniu zawarta z tym pañstwem inaczej nie stanowi, dochody te ³¹czy siê z dochodami osi¹ganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od
³¹cznej sumy dochodów odlicza siê kwotê równ¹ podatkowi zap³aconemu w obcym pañstwie. Kwota odliczenia nie mo¿e jednak
przekroczyæ tej czêci podatku obliczonego przed dokonaniem
odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany
w obcym pañstwie.
Odmiennie uregulowana jest kwestia wysokoci opodatkowania
przychodów wymienionych w art. 21 i 22 ustawy.
Postanowienia art. 21 ustawy, dotycz¹ce podatników uzyskuj¹cych
dochody na terenie naszego kraju i maj¹cych zarz¹d lub siedzibê
poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, ustala siê, ¿e wysokoæ
podatku dochodowego wynosi 20% przychodów z tytu³u praw
autorskich i pokrewnych, praw do znaków towarowych, za informacje zwi¹zane ze zdobytym dowiadczeniem (know-how) oraz
przychodów za us³ugi wiadczone w zakresie dzia³alnoci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej.
Natomiast postanowienia art. 22 ustalaj¹ podatek dochodowy od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytu³u udzia³u
w zyskach osób prawnych maj¹cych siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokoci 19% uzyskanego przychodu.
Kwotê podatku zap³aconego od otrzymanych dywidend i innych
przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych maj¹cych
siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza siê od kwoty
podatku obliczonego zgodnie z postanowieniami art. 19 ustawy.
W razie braku mo¿liwoci takiego odliczenia, kwotê podatku, zgodnie z zasadami okrelonymi w tym przepisie, odlicza siê w nastêpnych latach podatkowych.
Pocz¹wszy od 1 stycznia 2004 r., ka¿dy podatnik ma prawo
do odliczenia z podatku i wp³aty na rachunek organizacji
po¿ytku publicznego kwoty nieprzekraczaj¹cej 1% podatku
po odliczeniach.
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2.2.8. Pobór podatku
Organizacje  jako podatnicy  s¹ zobowi¹zane bez wezwania sk³adaæ deklaracjê, wed³ug ustalonego wzoru, o wysokoci dochodu
(straty) osi¹gniêtego od pocz¹tku roku podatkowego i wp³acaæ na
rachunek urzêdu skarbowego w³aciwego wed³ug siedziby podatnika zaliczki miesiêczne w wysokoci ró¿nicy miêdzy podatkiem
nale¿nym od dochodu osi¹gniêtego od pocz¹tku roku podatkowego, a sum¹ nale¿nych zaliczek za poprzednie miesi¹ce.
Deklaracje (CIT 2) i zaliczki miesiêczne za okres od pierwszego do
przedostatniego miesi¹ca roku podatkowego sk³ada siê i uiszcza
w terminie do dnia 20 ka¿dego nastêpnego miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni. Zaliczka za ostatni miesi¹c jest uiszczana w wysokoci
zaliczki za miesi¹c poprzedni do dnia 20 ostatniego miesi¹ca roku
podatkowego. Ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy
nastêpuje w terminie ustalonym do z³o¿enia zeznania o wysokoci
dochodu osi¹gniêtego (poniesionej straty) za ten rok.
Je¿eli dzia³alnoæ organizacji ogranicza siê do dzia³alnoci podlegaj¹cej zwolnieniu przedmiotowemu, organizacja mo¿e byæ zwolniona od obowi¹zku sk³adania deklaracji miesiêcznych. W tym
celu nale¿y w urzêdzie skarbowym w³aciwym dla podatnika z³o¿yæ pisemne owiadczenie, ¿e organizacja jest podatnikiem, o
którym mowa w art. 17 ust. ustawy, i nie osi¹ga przychodów z
dzia³alnoci wymienionej w art. 17 ust. 1 a pkt 1 oraz nie dokonuje
wydatków na inne cele ni¿ okrelone w art. 17 ust. 1 b. W razie
zmiany stanu faktycznego uzasadniaj¹cego to zwolnienie  podatnik jest zobowi¹zany bez wezwania sk³adaæ deklaracje i wp³acaæ
zaliczki na podatek.
Je¿eli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, ¿e przeznacz¹ dochód na cele okrelone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele  podatek od tego
dochodu, bez wezwania, wp³aca siê do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonano wydatku. Przepis ten
stosuje siê równie¿ do dochodów za lata poprzedzaj¹ce rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele
okrelone w art. 17 ust. 1 b. W sk³adanych deklaracjach podatnicy
s¹ zobowi¹zani do wykazania sumy dochodów, w tym tak¿e z lat
poprzedzaj¹cych rok podatkowy, przeznaczonych, a nie wydatkowanych do koñca okresu, za który sk³adana jest deklaracja.
78

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci
prawnej oraz osoby fizyczne bêd¹ce przedsiêbiorcami, które dokonuj¹ wyp³at nale¿noci z tytu³ów wymienionych w art. 21 ust. 1
oraz w art. 22, s¹ zobowi¹zane jako p³atnicy pobieraæ w dniu dokonania wyp³aty zrycza³towany podatek dochodowy od tych wyp³at, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust.
1 pkt 48 z³o¿¹ p³atnikowi, najpóniej w dniu dokonania wyp³aty
nale¿noci, owiadczenie (na druku CIT 5), ¿e przeznacz¹ dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytu³u udzia³ów w zyskach osób prawnych  na cele wymienione w tych przepisach.
Podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 48 s¹ obowi¹zani, bez
wezwania, z³o¿yæ urzêdowi skarbowemu okrelonemu w ust. 3 deklaracjê wed³ug ustalonego wzoru i wp³aciæ nale¿ny zrycza³towany
podatek, je¿eli dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytu³u udzia³ów w zyskach osób prawnych, od których p³atnik nie pobra³
podatku w zwi¹zku z owiadczeniem, o którym mowa w ust. 1 a,
zosta³y wydatkowane na inne cele ni¿ wymienione w art. 17 ust. 1 pkt
48. W takim przypadku podatek ten wp³aca siê do 20 dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonano tego wydatku.
Organizacje  osoby prawne s¹ zobowi¹zane do sk³adania urzêdom skarbowym zeznania, wed³ug ustalonego wzoru (CIT 8), o
wysokoci dochodu (straty) osi¹gniêtych w roku podatkowym do
koñca trzeciego miesi¹ca roku nastêpnego po roku podatkowym i
w tym terminie musz¹ wp³aciæ wyliczony podatek nale¿ny albo
ró¿nicê miêdzy podatkiem nale¿nym od dochodu wykazanego w
zeznaniu, a sum¹ nale¿nych zaliczek za okres od pocz¹tku roku.
Pocz¹wszy od roku 2003 nie sk³ada siê zeznania CIT 8 w wersji wstêpnej. Zeznanie CIT 8 sk³adane do koñca trzeciego
miesi¹ca po koñcu roku obrotowego (najczêciej do 31 marca) jest zeznaniem ostatecznym. Mo¿e ono byæ zmieniane jedynie przez z³o¿enie korekty.
Organizacje zobowi¹zane s¹ do przekazania do urzêdu skarbowego sprawozdania finansowego  wraz z uchwa³¹ o zatwierdzeniu
sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty  w terminie 10
dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
Jeli organizacja posiada samobilansuj¹ce siê oddzia³y na terenie
innych gmin i zgodnie z zeznaniem rocznym jest zobowi¹zana do
wp³aty podatku, musi wraz z zeznaniem dostarczyæ informacji o
wysokoci nale¿nych poszczególnym gminom i województwom
udzia³ów w podatku dochodowym, ustalonych zgodnie z odrêbnymi przepisami.
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2.2.9. Terminy wykonania obowi¹zków
w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowi¹zuje
podatników do sporz¹dzania i sk³adania w urzêdach skarbowych
odpowiednich deklaracji:
Termin wykonania
(podstawa prawna)

Zobowi¹zany podatnik

Treæ obowi¹zku

Owiadczenie zwalnia z
obowi¹zku sk³adania CIT 2
od dnia z³o¿enia
(art. 25 ust. 1 i 5 ustawy)

Podatnik, o którym mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy,
Owiadczenie
jeli nie uzyskuje
sk³adane do urzêdu przychodów z dzia³alnoci
skarbowego
wymienionej w art. 17 ust.
w³aciwego dla
1 a pkt 1 i dochody s¹
siedziby podatnika
wydatkowane wy³¹cznie
na cele wymienione w art.
17 ust. 1 b

Owiadczenie,
zwolnienie z
obowi¹zku sk³adania
deklaracji
miesiêcznych do
czasu zmiany
owiadczenia

Za okres od pierwszego do
przedostatniego miesi¹ca
roku podatkowego w
terminie do dnia 20
ka¿dego nastêpnego
miesi¹ca za miesi¹c
poprzedni
(art. 25 ustawy)

CIT-2 z za³¹cznikami
CIT-O, CIT-D,
CIT-ST do urzêdu
skarbowego
w³aciwego ze
wzglêdu na siedzibê
podatnika

Nie póniej ni¿ w dniu
dokonania wyp³aty
nale¿noci
(art. 26 ust. 1 a ustawy)

Podatnik  osoba prawna
lub jednostka nie
CIT-5 osoba prawna posiadaj¹ca osobowoci
(p³atnik) dokonuj¹ca prawnej, uprawniona do
wyp³aty nale¿noci z zwolnienia z podatku na
tytu³u dywidendy
podstawie art. 17 ust. 1
lub udzia³u w zysku pkt 48 ustawy,
osi¹gaj¹ca dochody z
dywidend lub inne

Zeznanie do koñca
trzeciego miesi¹ca
nastêpnego roku
podatkowego,
(art. 27 ust. 1 ustawy)
W terminie 10 dni od daty
zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego,
nie póniej ni¿ do koñca
dziewi¹tego miesi¹ca po
up³ywie roku podatkowego
(art. 27 ust. 2 ustawy)
Do 20 dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym dokonano
wydatku na inne cele ni¿
wymienione w art. 17 ust.
1 pkt 48 ustawy
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Formularz i
miejsce
przekazania

CIT-8 do urzêdu
skarbowego
w³aciwego ze
wzglêdu na siedzibê
podatnika
Sprawozdanie
finansowe wraz z
uchwa³¹ do urzêdu
skarbowego
w³aciwego ze
wzglêdu na siedzibê
podatnika

CIT-11
urz¹d skarbowy
w³aciwy wed³ug
siedziby podatnika

Podatnik podatku
dochodowego od osób
prawnych, o ile nie z³o¿y³
owiadczenia do urzêdu
skarbowego o zwolnieniu z
tego obowi¹zku

Z³o¿enie deklaracji o
wysokoci dochodu
(straty) od pocz¹tku
roku podatkowego
do koñca miesi¹ca,
którego deklaracja
dotyczy, i wp³acenie
ewentualnej zaliczki
na podatek
Z³o¿enie
owiadczenia o
przeznaczeniu
dochodu z dywidend
oraz innych
przychodów z tytu³u
udzia³u w zyskach
osób prawnych

Podatnik podatku
dochodowego od osób
prawnych z wyj¹tkiem
zwolnionych od podatku
na podstawie art. 6 ust. 1

Z³o¿enie zeznania o
wysokoci
uzyskanego
dochodu (straty) i
podatku oraz
wp³acenie w tym
terminie podatku

Podatnik podatku
dochodowego od osób
prawnych

Z³o¿enie:
1) sprawozdania
finansowego
2) uchwa³y o jego
zatwierdzeniu

Podatnik  osoba prawna
lub jednostka
nieposiadaj¹ca osobowoci
Z³o¿enie deklaracji i
prawnej, uprawniona do
wp³acenie nale¿nego
zwolnienia z podatku na
podstawie art. 17 ust. 1
podatku
pkt 48 ustawy,
osi¹gaj¹ca dochody z
dywidend lub inne

2.2.10. Zasady wype³niania druków
CIT-2, CIT-2/O , CIT-8 i CIT-8/O
Organizacje bêd¹ce osobami prawnymi maj¹ obowi¹zek sk³adania, pocz¹wszy od 2003 roku, deklaracji miesiêcznych na nowych
drukach CIT-2 (wzór 14) i w przypadku korzystania ze zwolnieñ
informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku na druku CIT-2/O. Obowi¹zek ten nie dotyczy organizacji, które z³o¿y³y do urzêdu skarbowego owiadczenie o zwolnieniu z tego obowi¹zku.
KA¯DA

ORGANIZACJA MUSI Z£O¯YÆ NATOMIAST ROCZNE ZEZNANIE O WYSOKOCI OSI¥GNIÊTEGO

DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) NA DRUKU

CIT-8.

Druk CIT - 2 jest w obecnej wersji drukiem maj¹cym dwie strony.
Na pierwszej stronie wype³nia siê pozycje od 1 do 17 podaj¹c
dane organizacji i okres, którego dotyczy deklaracja. W dziale B
dane dodatkowe zaznacza siê krzy¿ykiem w kwadracie odpowiednim dla przyjêtego przez podatnika roku podatkowego. W przypadku, gdy w poz. 25 bêdzie wykazany dochód i organizacja bêdzie go zwalnia³a z podatku, konieczne jest wystawienie CIT 2/O
i w poz. 51 dzia³u H wpisujemy cyfrê 1.
Do dzia³u C poz. 19 wpisujemy sumê przychodów uzyskanych w
okresie ³¹cznie z przychodami, z których dochody s¹ wolne od
podatku. Je¿eli organizacja nie ma róde³ przychodu za granic¹, to
w poz. 20 wpisuje siê 0. W poz. 21 wpisuje siê wszystkie koszty
uzyskania przychodów. Je¿eli wpisana kwota (suma) w poz. 19 i
20 jest wy¿sza ni¿ w poz. 21, to wyst¹pi³ dochód i ró¿nicê 19+2021 wpisujemy w poz. 22. Natomiast w przypadku gdy w poz. 21
wpisana jest wy¿sza kwota ni¿ w poz. 19+20, to wyst¹pi³a strata i
ró¿nicê 21- (19+20) wpisuje siê w poz. 23. W poz. 25 przepisuje
siê wartoæ z poz. 22, natomiast w poz. 26 przepisuje siê kwotê z
poz. 23, pod warunkiem, ¿e w poz. 24 wpisana jest kwota zero
(czyli nie wystêpuje strata z przychodów zwolnionych). W innym
przypadku postêpuje siê zgodnie z instrukcj¹ na druku deklaracji.
W przypadku straty kwotê wynikaj¹c¹ z poz. 26 wpisuje siê jeszcze w poz. 35 i wype³nia siê tylko czêci GI, koñcz¹c deklaracjê.
W razie gdy organizacja uzyska dochód (w poz. 25 jest kwota
wy¿sza ni¿ zero) i chce zwolniæ ten dochód z podatku, wpisuje siê
w poz. 27 w przypadku dochodu zwalnianego w czêci B1 druku
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CIT 2/O, a w poz. 28 w przypadku dochodu zwalnianego w czêci
B2 druku CIT 2/O. W poz. 30 wpisuje siê sumê poz. 27 i 28. Suma
ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota wpisana w poz. 25.
Na stronie 2 do pozycji 34 dzia³u D3 wpisuje siê kwotê poz. 25
pomniejszon¹ o kwotê z poz. 30, podaj¹c j¹ w pe³nych z³otych
(pomijaj¹c grosze). Natomiast w pozycji 36 wpisuje siê stawkê
podatku obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym.
W dziale E poz. 37 wylicza siê podatek wed³ug stawki podatkowej
(poz. 36) od kwoty stanowi¹cej podstawê opodatkowania (poz.
34). Poniewa¿ organizacje nie maj¹ zwolnieñ z podatku wynikaj¹cego z dzia³u D CIT 2/O, to kwotê z poz. 37, pomijaj¹c grosze,
wpisuje siê do poz. 39.
W przypadku, gdy organizacja wp³aca³a podatek w poprzednich
miesi¹cach, do poz. 40 dzia³u F wpisuje siê kwotê sumy zap³aconych zaliczek na podatek, a w poz. 41 sumê wynikaj¹c¹ z ró¿nicy
poz. 39 i 40. Do poz. 42 wpisujemy sumê poz. 40 i 41, a jeli
ró¿nica jest ujemna (co oznacza, ¿e jest nadp³acony podatek) wpisujemy kwotê zero. Jeszcze do poz. 44 wpisujemy na ogó³ kwotê z
poz. 41 i wype³niamy dzia³y GI.
Je¿eli organizacja dokona³a wydatków na inne cele ni¿ w przepisach o dochodach wolnych od podatku, to wype³nia siê je w dziale G poz. 4548.W innym przypadku w dziale G wpisuje siê zera.
Deklaracja CIT-2/O jest w obecnej wersji drukiem maj¹cym dwie
strony.
Druk ten wype³nia siê wtedy, gdy organizacja uzyska³a dochód z
dzia³alnoci wykazany w poz. 25 druku CIT 2 i korzysta ze zwolnieñ podatkowych.
Na pierwszej stronie wype³nia siê pozycje od 1 do 6, podaj¹c dane
podatnika i informacjê o tym, jakiego okresu deklaracja dotyczy.
Nastêpnie do dzia³u B1 wpisuje siê dochody wolne lub zwolnione
od podatku.
W poz. 7 wpisuje siê sumê dochodów zwolnionych i wolnych wg
postanowieñ art. 17, ust. 1 ustawy. Wpisuje siê tu najczêciej dochody z tytu³u:
- dochodów przeznaczonych na dzia³alnoæ statutow¹ wymienion¹ w postanowieniach art. 17, ust. 1 pkt 4, której celem jest
dzia³alnoæ naukowa, naukowo-techniczna, owiatowa, w tym
równie¿ polegaj¹ca na kszta³ceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, wspierania inicjatyw spo³ecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodê, dobroczynnoci, ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej, rehabilitacji zawo82

dowej i spo³ecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
- ewentualne dochody przekazane np. do stowarzyszenia ze spó³ek,
w których jedynymi udzia³owcami lub akcjonariuszami s¹ stowarzyszenia, przeznaczone na te same cele (pkt 5),
- dochody z tytu³u sk³adek cz³onkowskich cz³onków organizacji
w czêci nieprzeznaczonej na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (pkt 13).
W poz. 8 wpisuje siê dochody wolne od podatku z tytu³u dzia³alnoci
w specjalnych strefach ekonomicznych, co nie dotyczy organizacji.
W pozycji 9 wpisuje siê dochody wolne od podatku wg postanowieñ art. 17 ust. 1, które nie s¹ zaliczane do poz. 7.
Oznacza to, ¿e wpisuje siê tam najczêciej dochody z tytu³u:
- dotacji bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego  województwa, powiatu i gminy (pkt 14), oraz agencji
rz¹dowych (pkt 14 a),
- dochody z tytu³u dotacji, subwencji otrzymanych na pokrycie
kosztów albo zwrot wydatków zwi¹zanych z zakupem lub wytworzeniem rodków trwa³ych i wartoci niematerialnych i prawnych (pkt 21),
- dochody z tytu³u dotacji otrzymanych przez zak³ady pracy chronionej z PFRON (pkt 25),
- dochody uzyskane przez podatników od rz¹dów pañstw obcych, organizacji miêdzynarodowych lub miêdzynarodowych instytucji finansowych, pochodz¹ce ze rodków bezzwrotnej pomocy (pkt 23), oraz odsetek od tych rodków (pkt 24).
Sumê kwot wykazanych w poz. 714 wykazuje siê w poz. 15.
Kwota ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota ujêta w poz. 25 druku
CIT 2.
Kwotê z poz. 15 CIT2/O wpisujemy do poz. 27 CIT 2.
Jeli w poprzednich latach wyst¹pi³a strata, której nie pokryto z
funduszy, to mo¿na zgodnie z postanowieniami ustawy czêciowo
odliczyæ j¹ z dochodu bie¿¹cego. W takim przypadku czêciow¹
kwotê straty wpisuje siê w poz. 16.
W przypadku gdy organizacja przekaza³a darowizny na cele wymienione w art. 18 ustawy, to kwotê tych darowizn (do wysokoci
15% dochodu wykazanego w poz. 27 CIT 2) wpisuje siê w poz. 17.
Sumê kwot wykazanych w poz. 1621 wykazuje siê w poz. 22.
Kwota ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota ujêta w poz. 25 deklaracji CIT 2, pomniejszona o kwotê wpisan¹ do poz. 27 deklaracji.
Kwotê z poz. 22 CIT2/O wpisuje siê do poz. 28 deklaracji.
W przypadku korzystania z ulg inwestycyjnych wype³nia siê jeszcze dzia³ C deklaracji CIT 2/O. Ulgi te w wiêkszoci nie dotycz¹
jednak organizacji.
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Wype³nia siê jeszcze najczêciej poz. 41 w dziale E deklaracji.
Wpisuje siê w tej pozycji sumê dochodów wolnych od podatku
zgodnie z postanowieniami art. 17, ust. 1 pkt 48 przeznaczonych
w latach ubieg³ych od 1994 r. i roku bie¿¹cym na tê dzia³alnoæ i
nie wydatkowanych do koñca okresu, za który sk³adana jest deklaracja.
Deklaracjê wype³nia siê równie¿, gdy organizacja korzysta³a z ulg
w latach poprzednich, przeznaczaj¹c dochód na dzia³alnoæ zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 48 i do koñca okresu, za
który sk³adana jest deklaracja CIT 2, a jeszcze tego dochodu nie
wydatkowa³a na te cele.
Deklaracjê CIT - 8  zeznania rocznego o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika wype³niaj¹ wszystkie osoby prawne. Ustawa nie przewiduje w tym przypadku ¿adnych zwolnieñ.
Deklaracja ta w wersji 17  tej obecnie obowi¹zuj¹cej  ma 3 strony. Na pierwszej stronie wype³nia siê pozycje od 1 do 18, podaj¹c
dane o organizacji i okres, którego dotyczy deklaracja.
W poz. 7 zaznacza siê kwadrat 1. Jedynie w przypadku sk³adania
korekty zaznaczamy kwadrat 2. W poz. 19 najczêciej zaznacza siê
kwadrat 1. Jedynie organizacje, w których rok podatkowy nie pokrywa siê z rokiem kalendarzowym, zaznaczaj¹ kwadrat 2 lub 3.
W dziale C wpisuje siê w odpowiednich pozycjach iloæ kartek
za³¹czników.
W dziale D w poz. 25 wpisuje siê sumê przychodów uzyskanych
na terytorium kraju w roku podatkowym ³¹cznie z przychodami, z
których dochody s¹ wolne od podatku. Je¿eli organizacja nie ma
róde³ przychodu za granic¹, to w poz. 26 wpisuje siê 0, natomiast
jeli posiada takie przychody, to do poz. 26 lub 28 wpisuje siê
przychód lub dochód z tych róde³.
W przypadku posiadania przez organizacjê udzia³ów w spó³ce nie
bêd¹cej osob¹ prawn¹ lub wspólnej w³asnoci z innymi podmiotami, przychód z tego tytu³u wpisuje siê do poz. 27. W poz. 22
wpisuje siê wszystkie koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 19. Natomiast w poz. 29 wpisuje siê koszty uzyskania
przychodów wymienionych w poz. 25 i 26, a w poz. 30 koszty
uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27.
Je¿eli suma kwot wpisanych w poz. 2528 jest wy¿sza ni¿ suma kwot z
poz. 2930, to wyst¹pi³ dochód i tê ró¿nicê wpisuje siê w poz. 31. Jeli
ró¿nica ta jest liczb¹ ujemn¹, to do poz. 31 wpisuje siê 0. Natomiast w
przypadku, gdy suma kwot w poz. 2930 jest wy¿sza ni¿ suma kwot w
poz. 2528, to wyst¹pi³a strata i ró¿nicê tê wpisuje siê w poz. 32.
W poz. 34 przepisuje siê wartoæ z poz. 31, natomiast w poz. 35
przepisuje siê kwotê z poz. 32, pod warunkiem ¿e w poz. 33 wpi84

sana jest kwota zero (czyli nie wystêpuje strata z przychodów zwolnionych ). W innym przypadku postêpuje siê zgodnie z instrukcj¹
na druku deklaracji.
W przypadku wyst¹pienia straty kwotê z poz. 35 wpisuje siê jeszcze w poz. 44 i wype³nia tylko czêci IJ, koñcz¹c deklaracjê.
W razie, gdy organizacja uzyska dochód (w poz. 34 jest kwota wy¿sza ni¿ zero) i chce zwolniæ ten dochód z podatku, wpisuje w poz.
36 dochód zwalniany z czêci B1 deklaracji CIT 8/O, a w poz. 37
dochód zwalniany z czêci B2 i B3 deklaracji CIT 8/O. W poz. 39
wpisuje siê sumê poz. 3638. Suma ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
kwota wpisana w poz. 34.
Do pozycji 43 dzia³u E3 wpisuje siê kwotê poz. 34 pomniejszon¹
o kwotê z poz. 39, podaj¹c j¹ w pe³nych z³otych (pomijaj¹c grosze). Natomiast w pozycji 45 wpisuje siê stawkê podatku obowi¹zuj¹c¹ w roku podatkowym.
W dziale F poz. 46 wylicza siê podatek wed³ug stawki podatkowej
(poz. 45) od kwoty podstawy opodatkowania (poz. 43). Poniewa¿
organizacje nie maj¹ zwolnieñ z podatku, wynikaj¹cych z dzia³u D
CIT 8/O, to kwotê z poz. 46, pomijaj¹c grosze, wpisuje siê do poz. 48.
W przypadku, gdy organizacja deklarowa³a wp³atê zaliczek na podatek w poprzednich miesi¹cach, to do poz. 49 dzia³u G wpisuje siê
kwotê sumy deklarowanych zaliczek na podatek, a w poz. 50 kwotê
wynikaj¹c¹ z ró¿nicy poz. 48 i 49. Jeli ró¿nica ta ma wartoæ ujemn¹
(co oznacza, ¿e jest nadp³acony podatek) wpisuje siê w poz. 51 tê
kwotê, a w poz. 50 zero. Wype³niamy jeszcze dzia³ HJ.
Je¿eli organizacja wyda³a otrzymane rodki na cele inne ni¿ okrelone w przepisach o dochodach wolnych od podatku, to w dziale
I wype³nia siê poz. 5558. W innym przypadku w dziale G wpisuje siê zera.
W przypadku realizacji tylko zadañ statutowych  ca³y dochód z
zasady powinien byæ wolny od podatku. Niektóre urzêdy skarbowe egzekwuj¹ jednak podatek od kosztów niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów.
Druk CIT 8/O jest w obecnej wersji (czwartej) drukiem maj¹cym
dwie strony.
Deklaracjê tê sporz¹dza siê wtedy, gdy organizacja uzyska³a dochód z dzia³alnoci wykazany w poz. 34 deklaracji CIT 8 i korzysta
ze zwolnieñ podatkowych.
Na pierwszej stronie wype³nia siê pozycje od 1 do 6, podaj¹c dane
podatnika i okrelaj¹c, jakiego okresu deklaracja dotyczy.
Nastêpnie do dzia³u B1 wpisuje siê dochody wolne lub zwolnione
od podatku.
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W poz. 7 wpisuje siê sumê dochodów zwolnionych i wolnych wg
postanowieñ art. 17, ust. 1 ustawy. Wpisuje siê wtedy do niej najczêciej dochody z tytu³u:
- dochodów przeznaczonych na dzia³alnoæ statutow¹ wymienion¹ w art. 17, ust. 1 pkt 4 ustawy, której celem jest dzia³alnoæ
naukowa, naukowo-techniczna, owiatowa, w tym równie¿ polegaj¹ca na kszta³ceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony rodowiska, wspierania inicjatyw
spo³ecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej
na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodê, dobroczynnoci, ochrony
zdrowia i pomocy spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
- dochodów przekazanych np. do stowarzyszenia ze spó³ek, w
których jedynymi udzia³owcami lub akcjonariuszami s¹ stowarzyszenia, przeznaczonych na te same cele (pkt 5),
- dochodów z tytu³u sk³adek cz³onkowskich cz³onków organizacji
w czêci nieprzeznaczonej na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (pkt 13).
W poz. 8 wpisuje siê dochody wolne od podatku z tytu³u dzia³alnoci w specjalnych strefach ekonomicznych, co nie dotyczy organizacji.
W pozycji 9 wpisuje siê dochody wolne od podatku wg postanowieñ art. 17 ust. 1, które nie s¹ zaliczane do poz. 7.
Oznacza to, ¿e wpisuje siê tam najczêciej dochody z tytu³u:
- dotacji bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego  województwa, powiatu i gminy  pkt 14, oraz agencji
rz¹dowych (pkt 14 a),
- dochody z tytu³u dotacji, subwencji otrzymanych na pokrycie
kosztów albo zwrot wydatków zwi¹zanych z zakupem lub wytworzeniem rodków trwa³ych i wartoci niematerialnych i prawnych (pkt 21),
- dochody z tytu³u dotacji otrzymanych przez zak³ady pracy chronionej z PFRON (pkt 25),
- dochody uzyskane przez podatników od rz¹dów pañstw obcych, organizacji miêdzynarodowych lub miêdzynarodowych instytucji finansowych, pochodz¹ce z rodków bezzwrotnej pomocy (pkt 23) oraz odsetek od tych rodków (pkt 24).
Sumê kwot wykazanych w poz. 714 wykazuje siê w poz. 15. Kwota ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota ujêta w poz. 34 druku CIT 8.
Kwotê z poz. 15 CIT8/O wpisuje siê do poz. 36 CIT 8.
Je¿eli w poprzednich latach wyst¹pi³a strata, której nie pokryto z
funduszy w³asnych, to mo¿na zgodnie z postanowieniami ustawy
czêciowo odliczyæ j¹ z dochodu bie¿¹cego. W takim przypadku
rozlicza siê te straty w poz. 1635 i w czêciowej kwocie straty do
pokrycia w roku bie¿¹cym wpisuje siê w poz. 36. W przypadku,
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gdy organizacja przekaza³a darowizny na cele wymienione w art.
18 ustawy, to kwotê tych darowizn (do wysokoci 15% dochodu
wykazanego w poz. 27 CIT 2) wpisuje siê w poz. 3739.
Sumê kwot wykazanych w poz. 36, 3943 wykazuje siê w poz. 44.
Kwota ta nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota ujêta w poz. 34 CIT 8,
pomniejszona o kwotê wpisan¹ do poz. 36 druku CIT 8.
Kwotê z poz. 44 CIT8/O wpisujemy do poz. 37 CIT 8.
W przypadku ulg inwestycyjnych wype³nia siê jeszcze dzia³ C CIT
8/O. Ulgi te w wiêkszoci nie dotycz¹ organizacji.
Organizacje, które posiadaj¹ udzia³y b¹d akcje w spó³kach prawa
handlowego i otrzymuj¹ dywidendy korzystaj¹c ze zwolnienia,
wpisuj¹ kwotê otrzymanej dywidendy w poz. 61
Wype³nia siê jeszcze najczêciej poz. 66 w dziale E. Wpisuje siê tu
sumê dochodów wolnych od podatku zgodnie z postanowieniami art. 17, ust. 1 przeznaczonych w latach ubieg³ych (od 1995 r.)
oraz w roku bie¿¹cym na tê dzia³alnoæ i niewydatkowanych do
koñca roku, za który sk³adana jest informacja.
Deklaracjê CIT 8/O wype³nia siê równie¿ wtedy, gdy organizacja
korzysta³a z ulg w latach poprzednich przeznaczaj¹c dochód na
dzia³alnoæ zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i do koñca
okresu, za który sk³adana jest deklaracja CIT 8, jeszcze tego dochodu nie wydatkowa³a na te cele.

Podatek dochodowy
od osób fizycznych

2.3

Organizacja zatrudniaj¹ca pracowników aktywnych lub wyp³acaj¹ca osobom fizycznym nale¿noci z tytu³u umów zlecenia b¹d
umów o dzie³o, zapomogi i inne nale¿noci, zobowi¹zana jest jako
p³atnik do naliczania i odprowadzania zaliczki z tytu³u podatku
dochodowego od osób fizycznych. Kwestie opodatkowania tym
podatkiem reguluje ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Osoby fizyczne, maj¹ce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu od
wszystkich swoich dochodów, bez wzglêdu na miejsce po³o¿enia
róde³ przychodów. Natomiast osoby fizyczne, które nie maj¹ miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej, podlegaj¹ obowi¹zkowi podatkowemu tylko od dochodów z tytu³u pracy wykony87

wanej w Polsce, bez wzglêdu na miejsce otrzymania wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osi¹gniêtych w kraju.

2.3.1. Przychody z ró¿nych róde³
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegaj¹ ka¿dego rodzaju dochody z wyj¹tkiem dochodów zwolnionych.
JE¯ELI

PODATNIK UZYSKUJE DOCHODY Z WIÊCEJ NI¯ JEDNEGO RÓD£A, PRZEDMIOTEM OPODATKO-

WANIA W DANYM ROKU PODATKOWYM JEST SUMA DOCHODÓW ZE WSZYSTKICH RÓDE£ Z WYJ¥TKIEM DOCHODÓW, OD KTÓRYCH POBIERANY JEST PODATEK W FORMIE RYCZA£TU.

Dochodem ze ród³a przychodów jest nadwy¿ka sumy przychodów z tego ród³a nad kosztami ich uzyskania osi¹gniêta w roku
podatkowym. Je¿eli koszty uzyskania przychodów przekraczaj¹
sumê przychodów, ró¿nica jest strat¹ ze ród³a przychodów. ród³ami przychodów s¹:
1) s³u¿bowy stosunek pracy, praca nak³adcza, cz³onkostwo w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej i innej spó³dzielni zajmuj¹cej siê
produkcj¹ roln¹, emerytura lub renta,
2) dzia³alnoæ wykonywana osobicie,
3) pozarolnicza dzia³alnoæ gospodarcza i dzia³y specjalne produkcji rolnej,
4) nieruchomoci lub ich czêci,
5) najem, podnajem, dzier¿awa, poddzier¿awa lub inne umowy
o podobnym charakterze,
6) kapita³y pieniê¿ne i prawa maj¹tkowe, w tym odp³atne zbycie
praw maj¹tkowych innych ni¿ zwi¹zane z nieruchomociami,
7) odp³atne zbycie nieruchomoci lub ich czêci, spó³dzielczego
prawa do lokalu, prawa do domu lub mieszkania, prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów oraz innych rzeczy, których sprzeda¿ nastêpuje w okresie krótszym ni¿ 6 miesiêcy, od koñca miesi¹ca, w którym nast¹pi³o nabycie, a w przypadku obiektów
wybudowanych, 5 lat od koñca roku, w którym nast¹pi³o nabycie lub wybudowanie,
8) inne ród³a.
PRZYCHODAMI

S¥ OTRZYMANE LUB POSTAWIONE DO DYSPOZYCJI PODATNIKA W ROKU PODATKO-

WYM PIENI¥DZE I WARTOCI PIENIÊ¯NE ORAZ WARTOÆ WIADCZEÑ W NATURZE I INNYCH NIEODP£ATNYCH WIADCZEÑ.
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Za przychody ze stosunku pracy, pracy nak³adczej i spó³dzielczego stosunku pracy uwa¿a siê wszelkiego rodzaju wyp³aty pieniê¿ne oraz wartoæ pieniê¿n¹ wiadczeñ w naturze b¹d ich ekwiwalenty, bez wzglêdu na ród³o finansowania tych wyp³at i wiadczeñ. Do przychodów z tego ród³a zalicza siê wynagrodzenia
zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ró¿nego rodzaju dodatki, nagrody i ekwiwalenty, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezale¿nie od tego, czy ich
wartoæ zosta³a z góry ustalona, a ponadto wiadczenia pieniê¿ne
ponoszone za pracownika, jak równie¿ wartoæ innych nieodp³atnych wiadczeñ lub wiadczeñ czêciowo odp³atnych.
Za przychód z emerytury lub renty rozumie siê ³¹czn¹ kwotê
tych wiadczeñ pomniejszon¹ o dodatki rodzinne i pielêgnacyjne
oraz dodatki dla sierot zupe³nych przy rentach rodzinnych.
Do przychodów z dzia³alnoci wykonywanej osobicie zalicza siê przychody z osobicie wykonywanej dzia³alnoci artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, owiatowej i publicystycznej, przychody sêdziów z tytu³u prowadzenia zawodów sportowych, przychody z dzia³alnoci duchownych (z innego tytu³u ni¿
umowa o pracê) oraz przychody otrzymane przez osoby wykonuj¹ce czynnoci zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych
(³¹cznie z odszkodowaniem z tytu³u utraconego zarobku).
Do przychodów tego typu zalicza siê równie¿ wynagrodzenie bieg³ych powo³ywanych przez organa administracji publicznej w ró¿nego rodzaju postêpowaniach s¹dowych czy administracyjnych,
wynagrodzenia p³atników i inkasentów nale¿noci publicznoprawnych, przychody otrzymane przez osoby nale¿¹ce do sk³adów zarz¹dów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowi¹cych osób prawnych oraz przychody z tytu³u kontraktów mened¿erskich lub umów o podobnym charakterze.
Do tej grupy przychodów zalicza siê przychody z tytu³u osobistego wykonania us³ug na podstawie umowy zlecenia czy umowy o
dzie³o, uzyskane wy³¹cznie od osób prawnych, przedsiêbiorców i
jednostek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej (jeli podatnik nie
wykonuje równie¿ tych us³ug na rzecz ludnoci) oraz wynagrodzenie otrzymane od w³aciciela, zarz¹dcy lub administratora (je¿eli podatnik wykonuje te us³ugi wy³¹cznie na potrzeby zwi¹zane
z t¹ nieruchomoci¹).
Za przychody z pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej uwa¿a
siê kwoty nale¿ne, choæby nie zosta³y faktycznie otrzymane, po zmniejszeniu o wartoci zwróconych towarów i udzielonych rabatów. U
p³atników podatku VAT przychodem jest przychód ze sprzeda¿y pomniejszony o nale¿ny podatek VAT. Przychodem s¹ równie¿ ró¿nice
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kursowe, otrzymane kary umowne, odsetki otrzymane od rodków
znajduj¹cych siê na rachunkach bankowych, wartoæ otrzymanych
wiadczeñ w naturze i innych nieodp³atnych wiadczeñ, dotacje i
subwencje oraz zwrot poniesionych wydatków (z wyj¹tkiem otrzymanych w zwi¹zku z zakupem lub wytworzeniem rodków trwa³ych
i wartoci niematerialnych i prawnych), przychody z najmu, dzier¿awy, poddzier¿awy oraz innych umów o podobnym charakterze sk³adników aktywów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Za przychody z kapita³ów pieniê¿nych uwa¿a siê przychody z
tytu³u odsetek od po¿yczek, odsetki od rodków znajduj¹cych siê
na rachunkach bankowych, odsetki (dyskonto) od obligacji i innych papierów wartociowych, dywidendy i inne przychody z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych oraz przychody z tytu³u
udzia³u w funduszach powierniczych lub inwestycyjnych, przychody ze zbycia udzia³ów w spó³kach, akcji oraz innych papierów
wartociowych itp.
Za przychody z praw maj¹tkowych uwa¿a siê przychody z praw
autorskich i praw pokrewnych, praw do znaków wynalazczych,
znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym równie¿ zbycie tych praw.
Przychodami z odp³atnego zbycia nieruchomoci lub praw
maj¹tkowych oraz innych rzeczy jest ich wartoæ wyra¿ona w
cenie okrelonej w umowie, pomniejszona o koszty odp³atnego
zbycia. Je¿eli cena znacznie odbiega od wartoci rynkowej, organ
podatkowy okrela przychód w wysokoci wartoci rynkowej.
Za przychody z innych róde³ uwa¿a siê zasi³ki z ubezpieczenia
spo³ecznego, alimenty (z wyj¹tkiem na rzecz dzieci), stypendia,
dotacje, subwencje, dop³aty i nagrody, inne nieodp³atne wiadczenia oraz przychody nieznajduj¹ce pokrycia w ujawnionych ród³ach.
Do tego rodzaju przychodów zalicza siê równie¿ wyp³acone po
mierci pracownika organizacji kwoty z otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie.
Przychodami zwolnionymi s¹ miêdzy innymi renty inwalidów
wojennych, niektóre odszkodowania otrzymane na podstawie prawa
administracyjnego, prawa cywilnego i innych ustaw, kwoty otrzymane z tytu³u ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹), odsetki od papierów wartociowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego oraz odprawy pomiertne i zasi³ki
pogrzebowe, zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne, wychowawcze i
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porodowe. Dochodami zwolnionymi od podatku dochodowego
s¹ dla pracowników równie¿ diety i inne nale¿noci za czas podró¿y s³u¿bowej oraz dodatki za roz³¹kê do wysokoci ustalonej w
ustawach i rozporz¹dzeniach, wiadczenia otrzymane przez odbywaj¹cych zastêpcz¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz wartoæ wiadczeñ rzeczowych zwi¹zanych z przepisami BHP i ekwiwalenty za u¿ywanie w³asnej odzie¿y i narzêdzi.
Zwolnieniu przedmiotowemu podlegaj¹ tak¿e kwoty pomocy finansowej wyp³acane na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych,
zapomogi losowe, wiadczenia otrzymywane przez osoby niepe³nosprawne i kombatantów na podstawie odrêbnych przepisów.
Zwolnione s¹ przychody z tytu³u diet i innych nale¿noci zwi¹zanych z podró¿¹, dla pracowników i innych osób nie bêd¹cych pracownikami, do wysokoci okrelonej w przepisach
w sprawie wyskoci oraz warunków ustalania nale¿noci
przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u
podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju oraz poza granicami
kraju z zastrze¿eniem, ¿e zosta³y poniesione przez wyp³acaj¹cego
w celu osi¹gniêcia przychodów lub realizacji zadañ organizacji.
Zwolnieniu przedmiotowemu od 1 stycznia 2004 r., podlegaj¹ przychody wolontariuszy otrzymane od organizacji pozarz¹dowych, organów administracji publicznej i podleg³ych im jednostek z tytu³u
kosztów szkoleñ, podró¿y s³u¿bowej, diet, badañ lekarskich, wyposa¿enia w rodki ochrony osobistej, sk³adki op³aconej na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia od nastêpstw nieszczêliwych wypadków.
Niezale¿nie od zwolnieñ przedmiotowych wymienionych w art.
21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystêpuj¹
równie¿ zaniechania poboru podatku na podstawie rozporz¹dzeñ Ministra Finansów.

2.3.2 Koszty uzyskania przychodów
przy ró¿nych ród³ach przychodów
Koszty uzyskania przychodów zale¿¹ od ród³a przychodów. W
przypadku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez przedsiêbiorcê, czyli osobê fizyczn¹, koszty uzyskania przychodów s¹ prawie takie same jak w przypadku osoby prawnej (zosta³y one omó91

wione w rozdziale 2.2.2). Podobny jest równie¿ wykaz kosztów
niestanowi¹cych kosztów uzyskania przychodów (omówiony w
rozdziale 2.2.3). W odniesieniu do przedsiêbiorców  do kosztów
uzyskania przychodów nie mo¿na zaliczyæ wartoci pracy podatnika, cz³onków jego rodziny i cz³onków rodziny wspólników spó³ek
cywilnych.
Koszty uzyskania przychodów z tytu³u stosunku pracy, s³u¿bowego stosunku pracy, pracy nak³adczej i spó³dzielczego stosunku pracy
ustalone s¹ w wysokoci 0,25% kwoty stanowi¹cej górn¹ granicê
pierwszego przedzia³u skali podatkowej miesiêcznie. W razie gdy
podatnik uzyskuje przychody jednoczenie z dwóch lub wiêcej
zak³adów pracy, koszty uzyskania przychodów nie mog¹ przekroczyæ rocznie ³¹cznie 4,5% kwoty stanowi¹cej górn¹ granicê pierwszego przedzia³u skali podatkowej.
Koszty uzyskania przychodów podwy¿sza siê o 25%, je¿eli miejsce
sta³ego lub czasowego zamieszkania podatnika po³o¿one jest poza
miejscowoci¹, w której znajduje siê zak³ad pracy, a podatnik nie
otrzymuje dodatku za roz³¹kê. Pracownik, aby otrzymaæ podwy¿szone koszty uzyskania z tytu³u zamieszkania w innej miejscowoci,
ni¿ znajduje siê zak³ad pracy, musi z³o¿yæ stosowne owiadczenie.
Miesiêczny koszt uzyskania przychodów w roku 2004, dla pracownika zatrudnionego w zak³adzie pracy znajduj¹cym siê w miejscowoci zamieszkania pracownika wynosi 102,25 z³., a w przypadku zak³adu znajduj¹cego siê w innej miejscowoci  127,82 z³.
Pracodawca nalicza podwy¿szone koszty uzyskania przychodów
wtedy, gdy pracownik z³o¿y owiadczenie, ¿e zamieszkuje w innej
miejscowoci ni¿ zak³ad pracy i doje¿d¿a do pracy.
Koszty uzyskania niektórych przychodów okrelone s¹ odmiennie w
procentowej wysokoci liczonej w stosunku do uzyskanego przychodu (w tym z dzia³alnoci wykonywanej osobicie):
1) z tytu³u zap³aty za przeniesione prawa w³asnoci projektu wynalazczego, topografii uk³adu scalonego, znaku towarowego lub wzoru
zdobniczego przez pierwszego w³aciciela w wysokoci  50%,
2) z tytu³u op³aty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania
projektu wynalazczego, topografii uk³adu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku
trwania licencji od pierwszej jednostki, z któr¹ zawarto umowê
licencyjn¹, w wysokoci  50%,
3) z tytu³u korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów
wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrêbnych
przepisów, lub rozporz¹dzania przez nich tymi prawami w wysokoci  50%,
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4) z tytu³u dzia³alnoci wykonywanej osobicie na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o dzie³o, z tytu³u wynagrodzenia bieg³ego
w postêpowaniach s¹dowych, dochodzeniowych i administracyjnych, wynagrodzenia arbitrów w procesach z partnerami zagranicznymi, przychodów z osobicie wykonywanej dzia³alnoci artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, owiatowej i
publicystycznej, stypendiów sportowych, przychodu sêdziów za
zawody sportowe, w wysokoci  20 %.
Koszty wymienione w punktach 3 i 4 oblicza siê od przychodu pomniejszonego o potr¹cone w danym miesi¹cu sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, których podstawê wymiaru stanowi ten przychód.
Je¿eli podatnik udowodni, ¿e koszty uzyskania tych przychodów
s¹ wy¿sze ni¿ wynikaj¹ce z zastosowania normy procentowej wymienionej w pkt 14, to koszty uzyskania przyjmuje siê w wysokoci kosztów faktycznie poniesionych.
W przypadku przychodów z dzia³alnoci osób wykonuj¹cych czynnoci zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych, osób bêd¹cych cz³onkami rad nadzorczych, zarz¹dów, organów stanowi¹cych
osób prawnych oraz kontraktu mened¿erskiego i innych umów o
podobnym charakterze  koszty uzyskania przychodów stosuje siê
w wysokoci takiej, jak w wypadku przychodów ze stosunku pracy.

2.3.3. Podstawa obliczenia
i wysokoæ podatku
Podstawê obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
w zasadzie stanowi dochód po odliczeniu:
1. sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
2. sk³adek na rzecz organizacji, do których przynale¿noæ jest obowi¹zkowa, je¿eli nie zosta³y zaliczone do kosztów uzyskania
przychodu,
3. dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienale¿nie pobranych wiadczeñ oraz zasi³ków z ubezpieczenia spo³ecznego (³¹cznie z naliczonym podatkiem), jeli nie zosta³y potr¹cone przez
organ rentowy lub p³atnika,
4. wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika bêd¹cego osob¹ niepe³nosprawn¹ lub podatnika, na którego
utrzymaniu jest osoba niepe³nosprawna,
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5. darowizn:
a) na cele okrelone w art. 4 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i wolontariacie przekazane organizacjom pozarz¹dowym, o których mowa w art3 ust. 2 i 3 tej samej ustawy,
prowadz¹cym dzia³alnoæ po¿ytku publicznego w sferze zadañ
publicznych okrelonych w tej ustawie i realizuj¹cym te cele,
b) na cele kultu religijnego.
£¹czna kwota odliczeñ z tytu³ów darowizn nie mo¿e przekroczyæ
350,00 z³otych, z tym, ¿e odliczeniom nie podlegaj¹ darowizny na
rzecz:
1) osób fizycznych,
2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj¹cych
osobowoci prawnej, prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu wyrobów przemys³u elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak¿e pozosta³ych wyrobów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia³em tych metali lub handlu tymi wyrobami.
Je¿eli przedmiotem darowizny s¹ towary lub us³ugi opodatkowane podatkiem od towarów i us³ug, przez pojêcie kwoty darowizny
rozumie siê wartoæ towaru uwzglêdniaj¹c¹ nale¿ny podatek od
towarów i us³ug.
Wysokoæ wydatków na ww. cele ustala siê na podstawie dokumentów stwierdzaj¹cych ich poniesienie. W przypadku, gdy darowizna jest pieniê¿na, wysokoæ darowizny ustala siê na podstawie
dowodu wp³aty na rachunek bankowy obdarowanego.
Szczegó³owy zakres wydatków na cele rehabilitacyjne osób niepe³nosprawnych okrela postanowienia art. 26, ust. 7 a ustawy.
Od podstawy opodatkowania odlicza siê poniesione wydatki na
sp³atê odsetek od kredytu (po¿yczki), udzielonego podatnikowi
przez bank na sfinansowanie inwestycji maj¹cej na celu zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszkaniowych, zwi¹zanej z:
- budow¹ budynku mieszkalnego,
- wniesieniem wk³adu budowlanego lub mieszkaniowego do spó³dzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego
budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku,
- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby,
która w ramach dzia³alnoci gospodarczej wybudowa³a ten budynek,
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- nadbudow¹ i rozbudow¹ budynku na cele mieszkaniowe,
- przebudow¹ strychu, suszarni albo przystosowaniem innego
pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykoñczenie lokalu
mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym,
do dnia zasiedlenia tego lokalu.
Warunki stosowania tej ulgi omówione s¹ w art. 26 b ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera siê od podstawy
jego obliczenia wed³ug skali podatkowej.
W roku 2004 skala podatkowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
Podstawa obliczenia podatku w z³
Ponad
Do
37 024
37 024
74 048
74 048

Podatek wynosi
19% podstawy obliczenia minus kwota 530 z³ 08 gr
6 504 z³ 48 gr + 30% nadwy¿ki ponad 37 024 z³
17 611 z³ 68 gr + 40% nadwy¿ki ponad 74 048 z³

Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wed³ug powy¿szej
tabeli pomniejsza siê o sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w wysokoci 7,75% oraz poniesione na w³asne potrzeby mieszkaniowe zwi¹zane z remontem i modernizacj¹ budynku lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytu³u prawnego oraz wp³aty na
wyodrêbniony fundusz remontowy spó³dzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzony na podstawie odrêbnych przepisów; odliczeniu
podlega 19% poniesionych wydatków; limit kwoty odliczenia od podatku jest trzyletni i wynosi w latach 20032005 przy remoncie budynku 5 670,00 z³, a w przypadku remontu lokalu mieszkalnego  4 725,00
z³. Limit ulega powiêkszeniu odpowiednio do kwoty 6 615,00 z³ i 5
670,00 z³, gdy remontowana jest instalacja gazowa, urz¹dzenia gazowe.
Pocz¹wszy od 1 stycznia 2004 r. ka¿dy podatnik ma prawo
do odliczenia z podatku i wp³aty na rachunek organizacji
po¿ytku publicznego kwoty nieprzekraczaj¹cej 1% podatku
po odliczeniach.

2.3.4. Podatek w formie rycza³tu
Od niektórych przychodów podatnik p³aci podatek w formie rycza³tu. W takich przypadkach dochodu z tego tytu³u
nie ³¹czy siê z przychodami (dochodami) z innych róde³.
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Podatek ten jest pobierany bez pomniejszenia przychodu o
koszty uzyskania.
Podatek rycza³towy w wysokoci 10% pobierany jest w przypadku
wygranych w konkursach, grach i zak³adach wzajemnych lub
nagród zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ premiow¹, z wyj¹tkiem wygranych w kasynach gry, grach na automatach i grach w bingo prowadzonych przez uprawniony podmiot. W przypadku innych wygranych prowadzonych przez rodki masowego przekazu i uprawnione podmioty podatek rycza³towy pobiera siê od dochodu przekraczaj¹cego trzykrotnoæ najni¿szego wynagrodzenia za grudzieñ
poprzedniego roku.
Natomiast podatek rycza³towy w wysokoci 15% pobierany jest z
dywidend i innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach
osób prawnych.
Podatek rycza³towy pobierany jest miêdzy innymi z:
 nagród za udzielenie pomocy policji, organom celnym, stra¿y
granicznej, Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu wyp³acanych z funduszu operacyjnego,
 wiadczeñ wyp³acanych emerytom i rencistom przez ich by³e zak³ady pracy, a tak¿e zapomóg innych ni¿ losowe w wysokoci 10%,
Od dochodów z nieujawnionych lub nieznajduj¹cych pokrycia w ujawnionych ród³ach róde³ przychodów podatek ten
pobiera siê w wysokoci 75% przychodów.

2.3.5. Pobór zaliczek
na podatek dochodowy
Poboru zaliczek na podatek dochodowy dokonuj¹ p³atnicy,
mo¿e je te¿ wp³aciæ sam podatnik.
Osoby prawne, jednostki nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne bêd¹ce zak³adami pracy zobowi¹zane s¹ jako p³atnicy obliczyæ i pobraæ w ci¹gu roku zaliczki na
podatek dochodowy od osób, które uzyskuj¹ od tych zak³adów przychody ze stosunku pracy, stosunku s³u¿bowego,
pracy nak³adczej, zasi³ków pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego wyp³acanych przez ten zak³ad.
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Zaliczki te pobiera siê do czasu przekroczenia pierwszego przedzia³u skali podatkowej w wysokoci 19%, a od nastêpnego miesi¹ca do czasu przekroczenia drugiego przedzia³u skali podatkowej 30%. Od nastêpnego miesi¹ca po przekroczeniu górnej granicy drugiego przedzia³u skali podatkowej  p³aci siê zaliczki w
wysokoci 40% dochodu uzyskanego w tym miesi¹cu.
Je¿eli podatnik z³o¿y owiadczenie, ¿e bêdzie rozlicza³ siê wspólnie z ma³¿onkiem lub jako osoba samotnie wychowuj¹ca dzieci,
stawkê 19% stosuje siê do czasu przekroczenia drugiego przedzia³u skali podatkowej, a stawkê 30% stosuje siê od nastêpnego miesi¹ca do koñca roku. Stawki te stosuje siê od miesi¹ca, w którym
podatnik z³o¿y³ takie owiadczenie.
W przypadku, gdy podatnik z³o¿y owiadczenie na druku PIT 2,
¿e p³atnik jest jego pierwszym ród³em przychodu, w³aciwym do
stosowania odliczenia, kwotê podatku zmniejsza siê miesiêcznie o
1/12 kwoty zmniejszaj¹cej podatek, okrelonej dla pierwszej skali
podatkowej. Owiadczenie to obowi¹zuje do czasu, gdy pracownik nie z³o¿y nowego owiadczenia. O ka¿dej zmianie podatnik
jest zobowi¹zany zawiadomiæ p³atnika. Pobrane zaliczki pomniejsza siê o sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku zasi³ków z ubezpieczenia spo³ecznego (zasi³ek chorobowy itp.) wyp³acanego przez organ rentowy lub zak³ad pracy,
nie przys³uguj¹ ¿adne koszty uzyskania przychodu, nalicza siê
podatek w wysokoci 19% i od zaliczki nie odlicza siê sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne.
P³atnicy, którzy dokonuj¹ wyp³aty osobom z tytu³u dzia³alnoci
wykonywanej osobicie, miêdzy innymi z tytu³u umowy zlecenia,
umowy o dzie³o, dzia³alnoci w radach nadzorczych, kontraktów
mened¿erskich i innych o podobnych charakterze, dokonuj¹ poboru zaliczki na podatek w wysokoci 20% przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i obowi¹zuj¹ce zgodnie z
przepisami sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne. Zaliczkê pomniejsza siê o potr¹con¹ zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym sk³adkê na to ubezpieczenie.
Organ rentowy z tytu³u wyp³acanych rent i emerytur nalicza zaliczkê na podatek w wysokoci 19% kwoty renty lub emerytury,
bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. Od wyliczonej zaliczki na podatek odlicza
siê sk³adkê na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz pomniejsza siê j¹ miesiêcznie o 1/12 kwoty zmniejszaj¹cej podatek, okrelonej dla pierwszej skali podatkowej.
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P³atnikami pobieraj¹cymi zaliczki na podatek s¹ równie¿ banki
(od wyp³at emerytur i rent z zagranicy), uczelnie, placówki naukowe i inne jednostki (od wyp³acanych przez nie stypendiów), organa zatrudnienia (od wiadczeñ wyp³acanych z Funduszu Pracy i
Funduszu Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych), spó³dzielnie (od oprocentowania wk³adów pieniê¿nych ich cz³onków).
W przypadku, gdy podatnik dokona zwrotu nienale¿nie pobranych wiadczeñ, je¿eli p³atnik nadal pobiera od niego zaliczki,
zobowi¹zany jest przy ustaleniu zaliczek na podatek do odjêcia od
dochodu kwoty zwrotu.
Pobrane zaliczki ze stosunku pracy, stosunku s³u¿bowego oraz z
dzia³alnoci wykonywanej osobicie, a tak¿e rent i emerytur p³atnicy przekazuj¹ do w³aciwego ze wzglêdu na miejsce siedziby
p³atnika urzêdu skarbowego, w terminie do 20 nastêpnego miesi¹ca po dacie wyp³aty podatnikowi.
P³atnicy po zakoñczeniu roku podatkowego przesy³aj¹ podatnikowi i urzêdowi skarbowemu w³aciwemu dla podatnika informacjê
o uzyskanych przez podatnika u tego p³atnika dochodach i pobranych sk³adkach na ubezpieczenie spo³eczne, zdrowotne oraz o
pobranej zaliczce na podatek. Je¿eli podatnik z³o¿y do 16 stycznia
nastêpnego roku owiadczenie, ¿e w ci¹gu roku nie uzyska³ przychodów z innych róde³ ni¿ u tego p³atnika i nie korzysta z odliczeñ, p³atnicy bêd¹cy zak³adem pracy lub organem rentowym dokonuj¹ ostatecznego rozliczenia rocznego podatnika.
P³atnik za czynnoci zwi¹zane z pobraniem zaliczek na podatek i
terminowe odprowadzenie ich do w³aciwego urzêdu skarbowego
pobiera wynagrodzenie w wysokoci 0,1% pobranego podatku.
Je¿eli podatnik osi¹ga inne dochody, od których p³atnicy nie s¹
zobowi¹zani do pobrania zaliczek, zobowi¹zany jest samodzielnie
wp³aciæ zaliczki na podatek nale¿ny od tych dochodów.

2.3.6. Obowi¹zki podatnika i p³atnika
w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych
Obowi¹zki podatnika jako pracownika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawiono poni¿ej w tabeli.
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l.p.

Formularz i
miejsce
przekazania

Termin wykonania
(podstawa prawna)

Obowi¹zany
podatnik

Treæ obowi¹zku

1

Przed pierwsz¹ wyp³at¹
wynagrodzenia w roku podatkowym
(art. 32 ust. 3 ustawy)

PIT 2
p³atnik 
zak³ad pracy

2

Przed wyp³at¹ wynagrodzenia w
sytuacji, gdy pracownik mieszka
stale lub czasowo poza
miejscowoci¹, w której znajduje siê
zak³ad pracy, a pracownik nie
otrzymuje dodatku za roz³¹kê
(art. 32 ust. 5 ustawy)

Z³o¿enie owiadczenia dla celów
Pracownik w
obliczania miesiêcznych zaliczek o
rozumieniu
1/12 kwoty zmniejszaj¹cej podatek
kodeksu pracy
w pierwszej skali podatkowej

Owiadczenie
p³atnik 
zak³ad pracy

Z³o¿enie owiadczenia dla celów
Pracownik w
stosowania podwy¿szonych
rozumieniu
kodeksu pracy kosztów uzyskania przychodów

3

Do 15 stycznia roku nastêpnego po
roku
podatkowym
(art. 37 ust. 1 i 1a ustawy)

PIT 12
P³atnik 
zak³ad pracy

Pracownik

4

W momencie gdy pracownik
zamierza dokonaæ rozliczenia
podatku wspólnie z ma³¿onkiem lub
na zasadach okrelonych dla osób
samotnie wychowuj¹cych dzieci
(art. 32 ust. 1 a ustawy)

Z³o¿enie owiadczenia dla celów
dokonania rocznego obliczenia
podatku od dochodów uzyskanych
przez podatnika w okresie ca³ego
roku w przypadku, gdy w czasie
roku podatkowego nie uzyska³
dochodów z innych róde³.

Owiadczenie
p³atnik 
zak³ad pracy

Pracownik

Z³o¿enie owiadczenia dla celów
ulgowego obliczania miesiêcznych
zaliczek na podatek

Natomiast obowi¹zki p³atników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia poni¿sza tabela.
l.p.

1

2

3

4

Termin wykonania
(podstawa prawna)
Sporz¹dzenie w 2 egzemplarzach
do dnia 20 miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym pobrano
zaliczkê, oraz przekazanie
orygina³u do urzêdu skarbowego
(art. 38 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1
ustawy)
Sporz¹dzenie w 3 egzemplarzach
do koñca lutego, przekazanie
podatnikowi do 31 marca i
urzêdowi skarbowemu do 15
kwietnia roku nastêpnego po roku
podatkowym
(art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1
ustawy
Sporz¹dzenie w 3 egzemplarzach
informacji i przekazanie
podatnikowi i urzêdowi
skarbowemu do 31 stycznia roku
nastêpnego po roku podatkowym
(art. 39 ustawy).
Je¿eli obowi¹zek poboru zaliczek
usta³ w czasie trwania roku, PIT
11 sporz¹dza siê i wysy³a do 15
dnia nastêpnego miesi¹ca po
miesi¹cu, w którym pobrana
zosta³a ostatnia zaliczka
Sporz¹dzenie w 3 egzemplarzach i
przekazanie informacji do 15
marca roku nastêpnego po roku
podatkowym

Formularz i
miejsce
przekazania

Obowi¹zany
podatnik

Treæ obowi¹zku

P³atnik  zak³ad pracy
lub inna jednostka
organizacyjna
dokonuj¹ca wyp³aty
wynagrodzenia ze
stosunku pracy, oraz
z tytu³u dzia³alnoci
wykonywanej osobici
na podstawie art. 13
pkt. 2 i 58 ustawy

Przekazanie kwoty pobranych
zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych
ze stosunku pracy i tytu³u
dzia³alnoci wykonywanej
osobicie i deklaracji o ³¹cznej
kwocie wyp³at, pobranych
zaliczek na podatek, kwocie
sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne i zdrowotnego

P³atnik  zak³ad

Sporz¹dzenie rocznego
obliczenia podatku
podatnikom, którzy z³o¿yli PIT
12, od uzyskanych przez nich
dochodów przez ca³y rok

PIT 11
podatnikowi i
urzêdowi
skarbowemu
w³aciwemu dla
miejsca
zamieszkania
podatnika

P³atnik  zak³ad

Sporz¹dzenie informacji dla
podatników, którym nie
dokonano rocznego obliczenia
podatku o wysokoci dochodu,
pobranych zaliczek, sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne i
zdrowotne

PIT 8B
podatnikowi i
urzêdowi
skarbowemu
w³aciwemu dla
miejsca
zamieszkania
podatnika

P³atnik  jednostka
organizacyjna
dokonuj¹ca wyp³aty z
tytu³u dzia³alnoci
wykonywanej
osobicie na
podstawie art. 13 pkt
2 i 58 ustawy

Sporz¹dzenie informacji dla
podatników o wysokoci
dochodu, pobranych zaliczek
na podatek, sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne i
zdrowotne

PIT 4
urz¹d skarbowy
w³aciwy
wed³ug siedziby
p³atnika

PIT 40
podatnikowi i
urzêdowi
skarbowemu
w³aciwemu dla
miejsca
zamieszkania
podatnika
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2.4

Podatek od towarów i us³ug  VAT
2.4.1. Zakres podatku VAT
i przedmiot opodatkowania
Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug i o
podatku akcyzowym reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug.

PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIU TYM PODATKIEM JEST SPRZEDA¯ TOWARÓW I ODP£ATNE WIADCZENIE US£UG NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ EKSPORT I IMPORT TOWARÓW LUB
US£UG.

Przepisy tej ustawy stosuje siê równie¿ w przypadku:
1) wiadczenia us³ug oraz przekazania lub zu¿ycia towarów na
potrzeby reprezentacji albo reklamy,
2) przekazania przez podatnika towarów oraz wiadczenia us³ug
na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udzia³owców,
akcjonariuszy, cz³onków spó³dzielni i ich domowników, cz³onków organów stanowi¹cych osób prawnych, cz³onków stowarzyszenia, a tak¿e zatrudnionych przez niego pracowników oraz
by³ych pracowników,
3) zamiany towarów, zamiany us³ug oraz zamiany us³ugi na towar
i towaru na us³ugê,
4) wydania towarów lub wiadczenia us³ug w zamian za wierzytelnoci czy w miejsce wiadczenia pieniê¿nego,
5) darowizn towarów i wiadczenia us³ug bez pobrania nale¿noci,
6) wydania towarów lub wiadczenia us³ug w zamian za czynnoci
niepodlegaj¹ce opodatkowaniu.
Czynnoci wy¿ej okrelone podlegaj¹ podatkowi niezale¿nie od
tego, czy zosta³y wykonane z zachowaniem warunków oraz form
okrelonych przepisami prawa.
Przepisów tej ustawy nie stosuje siê w przypadku sprzeda¿y przedsiêbiorstwa lub zak³adu (oddzia³u) samodzielnie sporz¹dzaj¹cego
bilans, jak te¿ wydania towarów na podstawie umowy u¿yczenia,
dzia³alnoci w zakresie gier losowych i zak³adów wzajemnych,
która podlega opodatkowaniu podatkiem od gier. Przepisów tych
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nie stosuje siê równie¿ do czynnoci, które nie mog¹ byæ przedmiotem prawnie skutecznej umowy.
Podatnikami podatku VAT s¹ osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne
maj¹ce siedzibê lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je¿eli wykonuj¹ we w³asnym imieniu i
na w³asny rachunek czynnoci, które podlegaj¹ temu podatkowi, w okolicznociach wskazuj¹cych na zamiar ich wykonywania w sposób czêstotliwy, nawet je¿eli zosta³y wykonane
jednorazowo, a tak¿e wówczas, gdy czynnoci te polegaj¹ na
jednorazowej sprzeda¿y rzeczy w tym celu nabytej.

Pozosta³ych podatników VAT okrela art.5 ust. 1 pkt 25 ustawy.
Za zgod¹ urzêdu skarbowego podatnikami mog¹ byæ równie¿ zak³ady (oddzia³y) osoby prawnej wykonuj¹ce czynnoci podlegaj¹ce podatkowi, je¿eli samodzielnie sporz¹dzaj¹ bilans. W takim przypadku sprzeda¿¹ towarów dokonywan¹ przez tych podatników
jest tak¿e odp³atne przekazywanie towarów oraz wiadczenie us³ug
innym zak³adom (oddzia³om) osoby prawnej samodzielnie sporz¹dzaj¹cym bilans.
W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje sprzeda¿y tego samego towaru w ten sposób, ¿e pierwszy z nich wydaje ten towar
bezporednio ostatniemu w kolejnoci odbiorcy, przyjmuje siê, ¿e
sprzeda¿y dokona³ ka¿dy z podmiotów bior¹cych udzia³ w obrocie. Taka sama zasada obowi¹zuje w stosunku do wiadczenia
us³ug.
Obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ wydania (dostarczenia),
przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania us³ugi
podlegaj¹cej opodatkowaniu z poni¿szymi zastrze¿eniami:
 w przypadku, gdy podatnik wysy³a towar odbiorcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowi¹zek podatkowy powstaje
z chwil¹ wydania towaru jednej z tych osób,
 je¿eli podatnik wydaje towar podmiotowi wykonuj¹cemu czynnoci agenta, komisanta czy zleceniobiorcy, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ otrzymania przez podatnika zap³aty za
wydany towar, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 30 dni od dnia
wykonania us³ugi przez ten podmiot,
 je¿eli sprzeda¿ towaru lub wykonanie us³ugi powinny byæ potwierdzone faktur¹, obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
wystawienia faktury, nie póniej jednak ni¿ w 7 dniu od dnia
wydania towaru lub wykonania us³ugi; przepis ten stosuje siê
odpowiednio do faktur za czêciowe wykonanie us³ugi.
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2.4.2. Zwolnienia z podatku VAT
Postanowienia ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
podatku akcyzowym zwalniaj¹ z podatku miêdzy innymi nastêpuj¹ce czynnoci:
1. wiadczenie us³ug wymienionych w za³¹czniku nr 2 do ustawy,
czyli takich us³ug jak: us³ugi badawczo-rozwojowe, w zakresie
edukacji, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, statutowe us³ugi
wiadczone przez organizacje cz³onkowskie, niektóre us³ugi zwi¹zane z kultur¹ i sportem czy us³ugi administracji publicznej,
2. sprzeda¿ towarów u¿ywanych, z wyj¹tkiem importu, pod warunkiem, ¿e w stosunku do tych towarów nie przys³ugiwa³o sprzedaj¹cemu prawo do obni¿enia podatku nale¿nego o podatek
naliczony; zwolnienie dotyczy równie¿ u¿ywanych budynków,
budowli i ich czêci bêd¹cych przedmiotem umowy najmu, dzier¿awy lub innych umów o podobnym charakterze,
3. sprzeda¿ towarów (oprócz towarów objêtych akcyz¹ oraz importu), dokonan¹ przez organizacje po¿ytku publicznego, je¿eli
zosta³y nabyte przez te organizacje jako darowizny rzeczowe
pochodz¹ce ze zbiórek publicznych lub ze rodków pieniê¿nych pozyskanych ze zbiórek publicznych; warunkiem zwolnienia w przypadku darowizn rzeczowych o wartoci powy¿ej
2 000,00 z³ jest znany darczyñca i istniej¹cy dokument darowizny, a w przypadku zakupu za rodki pieniê¿ne  faktura VAT
(zwolnienie to nie dotyczy dzia³alnoci niezaliczonej do dzia³alnoci po¿ytku publicznego),
4. przychody, o których mowa w art. 12 ust. 16 i art. 13 pkt 28
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
5. czynnoci zwi¹zane z przekazaniem towarów i us³ug na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby podatnika lub pracowników, a tak¿e darowizny w przypadku, gdy podatnik nie
pomniejszy³ podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego
przy zakupie lub imporcie towarów przekazanych lub zu¿ytych
w ramach tych czynnoci.
Podatku VAT nie p³ac¹ podatnicy, u których wartoæ sprzeda¿y
towarów podlegaj¹cych opodatkowaniu, a tak¿e wartoæ eksportu
towarów lub us³ug, nie przekroczy³a ³¹cznie w poprzednim roku
podatkowym równowartoci 10 000 EURO oraz niektórzy podatnicy op³acaj¹cy podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
w zakresie dzia³alnoci objêtej t¹ form¹ opodatkowania. Je¿eli
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wartoæ sprzeda¿y towarów u podatników zwolnionych od podatku przekroczy równowartoæ 10 000 EURO, zwolnienie traci moc
w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowi¹zek podatkowy
powstaje z chwil¹ jej przekroczenia, a opodatkowaniu podlega
nadwy¿ka ponad tê kwotê.
Podatnicy, o których wy¿ej mowa, mog¹ zrezygnowaæ ze zwolnienia pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze w³aciwego
urzêdu skarbowego przed pocz¹tkiem miesi¹ca, w którym rezygnuj¹ ze zwolnienia.
Podatnik rozpoczynaj¹cy wykonywanie czynnoci podlegaj¹cych
opodatkowaniu w ci¹gu roku podatkowego mo¿e wybraæ zwolnienie od podatku, je¿eli przewidywana przez podatnika wartoæ sprzeda¿y towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej
sprzeda¿y, równowartoci 10 000 EURO. Podatnik ten, przed dniem
dokonania pierwszej transakcji sprzeda¿y, zobowi¹zany jest do z³o¿enia w urzêdzie skarbowym pisemnego owiadczenia o wyborze
zwolnienia. Zwolnienie to nie dotyczy niektórych podatników op³acaj¹cych podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
Je¿eli faktyczna wartoæ sprzeda¿y towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzeda¿y, przekroczy w ci¹gu roku podatkowego powy¿sz¹ kwotê, zwolnienie to traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwy¿ka sprzeda¿y ponad kwotê zwolnion¹, a obowi¹zek podatkowy powstaje z dniem
przekroczenia tej wartoci.
Podatnik, który utraci³ prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowa³ z tego zwolnienia, mo¿e po up³ywie 3 lat ponownie skorzystaæ ze zwolnienia.
W roku 2004, zgodnie z postanowieniami rozporz¹dzenia Ministra Finansów, kwocie 10 000 EURO ustalonej w ustawie odpowiada, w przeliczeniu na z³ote polskie, kwota 45 700,00 z³.

2.4.3. Stawki podatku VAT
W przepisach dotycz¹cych podatku VAT wystêpuje w bie¿¹cym
roku ogó³em 5 stawek podatkowych.
Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 22%. Oprócz tej stawki
wystêpuj¹ równie¿ stawki obni¿one w wysokoci 7%, 3%, 0% (dla
eksportu towarów i us³ug), 0% (w kraju) oraz towary i us³ugi zwolnione z podatku.
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Stawk¹ 7% objêto ponad 140 rodzajów towarów i us³ug wymienionych w za³¹czniku nr 3 i 4 do ustawy oraz materia³y i roboty
budowlane ujête w za³¹czniku nr 5 do ustawy. Stawk¹ t¹ s¹ równie¿ objête towary ujête w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym z 22
marca 2002 r. (Dz.U. nr 27 z 2002 r., poz. 268, z pón. zm.)
Stawka podatku 3% dotyczy towarów i us³ug wymienionych w
za³¹czniku nr 1 do ustawy, tj. produktów spo¿ywczych nieprzetworzonych oraz artyku³ów rêkodzie³a ludowego i artystycznego.
Stawka 0% dotyczy towarów i us³ug w obrocie krajowym ujêtych z
za³¹czniku nr 2 do ww. rozporz¹dzenia. S¹ to g³ównie produkty
rolnicze.
W eksporcie towarów i us³ug, w tym równie¿ w eksporcie towarów i us³ug zwolnionych z podatku oraz w eksporcie towarów i
us³ug dokonywanym przez podatników okrelonych w art. 14 ust.
pkt 2, stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji okrelonej w art. 27 ust. 4 ustawy.
Stawkê podatku 0%, o której wy¿ej mowa, stosuje siê w eksporcie
towarów pod warunkiem, ¿e podatnik przed z³o¿eniem deklaracji
podatkowej za dany miesi¹c otrzyma³ dokument potwierdzaj¹cy
wywóz towaru poza granicê pañstwow¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
Je¿eli warunek ten nie zosta³ spe³niony, podatnik nie wykazuje tej
sprzeda¿y w ewidencji ksiêgowej za dany miesi¹c, lecz w miesi¹cu
nastêpnym, stosuj¹c stawkê 0% podatku, pod warunkiem otrzymania dokumentu odprawy przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej za ten miesi¹c. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie wy¿ej okrelonym, maj¹ zastosowanie stawki w³aciwe dla
sprzeda¿y tego towaru w kraju.
Przypadki sprzeda¿y zrównanej z eksportem oraz sprzeda¿y towarów i us³ug, dla których obni¿ono stawkê podatku do 0%, tak¿e
ustala rozdzia³ 11 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia Ministra Finansów.
Ponadto stawkê 0% do koñca 2003 r. stosuje siê do wydawnictw
dzie³owych oznaczonych symbolem ISBN, jak równie¿ czasopism
specjalistycznych o nak³adzie do 15 tys. egz., oznaczonych symbolami ISSN, a których wykaz zamieszczony jest w rozporz¹dzeniu
Ministra Finansów z 22.12.2000 r.
Wykaz us³ug, których wiadczenie jest zwolnione od podatku, stanowi za³¹cznik nr 2 do ustawy. S¹ to miêdzy innymi us³ugi w
zakresie rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa, wiadczone przez obo104

zowiska dla dzieci, us³ugi transportu taksówkami, doro¿kami oraz
us³ugi w zakresie hoteli pracowniczych, internatów i domów studenckich, informacji naukowej, us³ugi edukacji, ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej, administracji publicznej.
Do us³ug zwolnionych z podatku zgodnie z tym wykazem zalicza
siê równie¿ us³ugi statutowe wiadczone przez organizacje cz³onkowskie, niesklasyfikowane gdzie indziej (KU 91).
Postanowienia par. 67 rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku zawieraj¹ ponadto dodatkowy wykaz
towarów i us³ug, których sprzeda¿ lub darowizna zwolnione zosta³y z podatku VAT. Istotne z punktu widzenia organizacji zapisy
dotycz¹ zwolnienia darowizn na rzecz publicznych szkó³ i zak³adów opieki zdrowotnej, placówek owiatowych oraz instytucji
kultury i filmu.

2.4.4. Zwrot podatku w przypadku
zakupów finansowanych
z bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Zasady zwrotu podatku VAT organizacjom, które otrzyma³y dotacje ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i dokonuj¹ z
tych rodków zakupów, reguluj¹ postanowienia rozdzia³u 8 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i
us³ug oraz o podatku akcyzowym.(Dz.U. z 2002 r. nr.27, poz.268,
ze zmianami, 2002 r. nr 46, poz. 438, nr 155, poz. 1290, nr 216 ,
poz. 1828, a w roku 2003 nr 115, poz. 1079, nr 152 poz. 1483, nr
158 poz. 1534).

Za rodki finansowe z pomocy zagranicznej uwa¿ane s¹ bezzwrotne rodki, które zosta³y przekazane polskim podmiotom przez rz¹dy pañstw obcych lub organizacje miêdzynarodowe udzielaj¹ce pomocy na odstawie umów zawartych z
rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostronnych deklaracji rz¹dów i organizacji miêdzynarodowych udzielaj¹cych
pomocy.
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Za takie rodki uwa¿a siê równie¿ pochodz¹ce ze wspólnego bud¿etu Unii Europejskiej rodki finansowe, które zosta³y przekazane polskim podmiotom na sfinansowanie programów Unii Europejskiej oraz rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu Organizacji
Traktatu Pó³nocno-Atlantyckiego (NATO) przekazane na sfinansowanie programów badawczych, wykonywanych przez polskie
podmioty realizuj¹ce te programy w Polsce.
Podatnikom, dokonuj¹cym zakupu towarów i us³ug lub importu
towarów ze rodków finansowych, przekazanych im bezporednio lub pochodz¹cych z rachunku bankowego, na którym ulokowane s¹ wy³¹cznie rodki pochodz¹ce z pomocy zagranicznej, przys³uguje prawo zwrotu podatku naliczonego. Jednak zwrot nie dotyczy kwot podatku naliczonego, które zosta³y zwrócone przez
w³aciwy urz¹d skarbowy na podstawie innych przepisów lub o
które podatnik zmniejszy³ podatek nale¿ny.
Zwrot podatku przys³uguje równie¿ wtedy, gdy zakupu towaru lub
us³ugi dokonano w czêci ze rodków bezzwrotnej pomocy, a w
pozosta³ej czêci z innych rodków. Podatek wykazany w tym przypadku na fakturze podlega zwrotowi w czêci proporcjonalnej do
czêci faktury sfinansowanej ze rodków bezzwrotnej pomocy.
Odpowiedni dokument (faktura) mo¿e byæ podstaw¹ do tylko jednokrotnego wyst¹pienia o zwrot podatku.
Zwrot podatku nie przys³uguje od zakupów towarów i us³ug ze
rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, otrzymanych na
podstawie umów, gdy umowa przewiduje mo¿liwoæ sfinansowania podatku ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Dana organizacja (podatnik), której przys³uguje prawo zwrotu podatku, musi spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
1) posiadaæ numer identyfikacyjny podatnika (NIP) i z³o¿yæ zg³oszenie rejestracyjne podatku VAT na druku VAT-R do w³aciwego urzêdu skarbowego,
2) posiadaæ zawiadczenie z Komitetu Integracji Europejskiej, ¿e rodki wydatkowane na zakupy pochodz¹ z bezzwrotnej pomocy,
3) prowadziæ ewidencjê zawieraj¹c¹ dane niezbêdne do okrelenia kwoty zwrotu podatku,
4) w ca³oci zap³aciæ nale¿noæ obejmuj¹c¹ podatek naliczony z
tytu³u dokonanych zakupów towarów i us³ug oraz posiadaæ orygina³ faktury, faktury koryguj¹cej lub dokumentu potwierdzaj¹cego zap³acenie c³a i podatku w przypadku importu,
5) posiadaæ wyodrêbniony rachunek bankowy dla rodków po106

chodz¹cych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w przypadku
rodków w ramach umów miêdzynarodowych.
Zwrotu podatku dokonuje urz¹d skarbowy w³aciwy dla podatnika na jego wniosek z³o¿ony wraz z deklaracj¹ VAT 7, w terminie
przewidzianym do sk³adania tej deklaracji, tj. do 25 nastêpnego
miesi¹ca po miesi¹cu, którego ta deklaracja dotyczy. Wniosek powinien zawieraæ co najmniej dane dotycz¹ce kwoty podatku, o
której zwrot ubiega siê podatnik oraz wartoci zakupów towarów
i us³ug lub importu towarów, których dotyczy zwrot podatku. Do
wniosku nale¿y za³¹czyæ kserokopie dokumentu przelewu na rachunek podatnika rodków pochodz¹cych z pomocy zagranicznej
oraz dowody zap³aty z tych rodków za zakupione towary lub
us³ugi. Do³¹cza siê równie¿ kserokopiê zawiadczenia KIE oraz
kserokopiê umowy.
Urz¹d skarbowy dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy
podatnika w kwocie wynikaj¹cej z deklaracji i wniosku w terminie
60 dni od daty z³o¿enia deklaracji, o ile nie bêdzie prowadzone
postêpowanie wyjaniaj¹ce.
Dla instytucji i organizacji niemaj¹cych siedziby ani zarz¹du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydentów) w³aciwym jest I
Urz¹d Skarbowy Warszawa ródmiecie. Wniosek taki sk³ada w ich
imieniu Fundacja Fundusz Wspó³pracy, której powierzono realizacjê Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach programu Phare Unii Europejskiej. Po otrzymaniu zwrotu Fundacja dokonuje rozliczenia z jednostkami obs³uguj¹cymi poszczególne umowy.

2.4.5. Dzia³alnoæ organizacji
a kasy fiskalne
Zgodnie z postanowieniami ustawy podatnicy sprzedaj¹cy towary i
wiadcz¹cy us³ugi, w tym równie¿ w zakresie handlu i gastronomii,
na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej oraz osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w
formie indywidualnych gospodarstw rolnych, zobowi¹zani s¹ do
prowadzenia ewidencji ksiêgowej obrotu i kwot podatku nale¿nego
przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych z pamiêci¹ fiskaln¹.
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Je¿eli z przyczyn niezale¿nych od podatnika nie mo¿e byæ prowadzona ewidencja ksiêgowa obrotu i kwot podatku nale¿nego przy
zastosowaniu kas rejestruj¹cych, podatnik zobowi¹zany jest ewidencjonowaæ obroty i kwoty podatku nale¿nego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestruj¹cej. W przeciwnym przypadku podatnik nie mo¿e prowadziæ sprzeda¿y towarów.
Podatnicy naruszaj¹cy obowi¹zek okrelony w ust. 1 do czasu rozpoczêcia ewidencji ksiêgowej obrotu i kwot podatku nale¿nego
przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych trac¹ prawo do obni¿enia
podatku nale¿nego o kwotê stanowi¹c¹ równowartoæ 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug.
Podatnicy, którzy rozpoczn¹ ewidencjonowanie obrotu i kwot
podatku nale¿nego przy pomocy kas rejestruj¹cych w obowi¹zuj¹cych terminach i z³o¿¹ przed terminem rozpoczêcia ewidencjonowania w urzêdzie skarbowym owiadczenie o iloci kas rejestruj¹cych i miejscach zainstalowania, mog¹ odliczyæ od tego podatku
kwotê wydatkowan¹ na zakup ka¿dej z kas rejestruj¹cych w wysokoci przewidzianej w tym rozporz¹dzeniu.
W przypadku, gdy podatnik, który rozpocz¹³ ewidencjonowanie
obrotu w obowi¹zuj¹cych terminach i wykonuje wy³¹cznie czynnoci zwolnione od podatku, urz¹d skarbowy dokonuje zwrotu
kwoty odliczenia na rachunek bankowy podatnika  nie wczeniej
ni¿ po up³ywie 25 dni od daty z³o¿enia wniosku przez podatnika.
W roku podatkowym obowi¹zek rozpoczêcia ewidencjonowania
obrotu przy pomocy kasy rejestruj¹cej z pamiêci¹ fiskaln¹ dotyczy
podatników, którzy w roku poprzednim osi¹gnêli obroty z tytu³u
sprzeda¿y towarów i us³ug na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci w wysokoci wy¿szej ni¿ 40 000,00 z³ Natomiast
podatnicy, którzy rozpoczêli dzia³alnoæ w 2003 lub 2004 roku maj¹
obowi¹zek rejestrowania przy u¿yciu kasy obrotu po przekroczeniu
kwoty obrotu 20 000,00 z³  z tytu³u sprzeda¿y towarów i us³ug na
rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej.
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów zawiera te¿ wykaz czynnoci
zwolnionych do koñca 2004 r. z obowi¹zku rejestrowania obrotów
za pomoc¹ kas rejestruj¹cych z pamiêci¹ fiskaln¹.
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2.4.6. Byæ albo nie byæ podatnikiem VAT
Zarz¹dy organizacji, które nie prowadz¹ dzia³alnoci gospodarczej,
lecz realizuj¹ wy³¹cznie dzia³alnoæ statutow¹, nie musz¹ siê nad tym
problemem zastanawiaæ. W zwi¹zku z tym, ¿e ich rodzaj dzia³alnoci
znajduje siê na licie us³ug zwolnionych z podatku, z mocy ustawy
nie bêd¹ podlega³y obowi¹zkom zwi¹zanym z podatkiem VAT.
Je¿eli natomiast organizacja oprócz dzia³alnoci zwolnionej z podatku VAT prowadzi dzia³alnoæ opodatkowan¹ (na przyk³ad gospodarcz¹), mo¿e staæ siê podatnikiem tego podatku. Mo¿e, ale
nie musi, je¿eli sprzeda¿ towarów i us³ug w poprzednim roku obrotowym nie by³a wy¿sza ni¿ równowartoæ10 000 EURO, to mo¿e,
ale nie musi staæ siê podatnikiem tego podatku.
Przy podejmowaniu takiej decyzji powinno siê wzi¹æ pod uwagê,
dla kogo i jakiego typu prowadzimy sprzeda¿. Je¿eli jest ona prowadzona w wiêkszoci na rzecz innych podmiotów i przedmiot
sprzeda¿y podlega opodatkowaniu, to jednostka powinna staæ siê
podatnikiem, poniewa¿ wtedy nie przerywa ³añcuszka podatkowego. Podatnik niebêd¹cy p³atnikiem podatku VAT kupuje towar
opodatkowany VAT-em i nie mo¿e go sobie odliczyæ. Sprzedaj¹c
ten towar nastêpnej firmie, która jest p³atnikiem podatku VAT,
wystawia fakturê (rachunek) w cenie sprzeda¿y brutto bez wyszczególnienia podatku. Nabywca towaru bêd¹cy podatnikiem
podatku VAT nie mo¿e odliczyæ sobie podatku VAT ujêtego w cenie brutto, gdy¿ naby³ go od podmiotu, który nie jest p³atnikiem
VAT. W przypadku gdyby go dalej sprzedawa³, to musia³by do
swojej ceny naliczyæ pe³ny podatek VAT. Spowodowa³oby to znaczny wzrost ceny tego towaru.
Je¿eli natomiast dana jednostka prowadzi sprzeda¿ towarów i us³ug
w przewa¿aj¹cej czêci zwolnionych z podatku VAT lub dla osób
fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, to powinna raczej wybraæ zwolnienie z VAT.
Natomiast gdy sprzeda¿ towarów i us³ug opodatkowanych
i zwolnionych przekroczy 10 000 EURO, to organizacja staje
siê z mocy prawa automatycznie podatnikiem podatku VAT.
Z dniem 1 maja 2004 r. nast¹pi¹ zmiany w przepisach dotycz¹cych podatku od towarów i us³ug w zwi¹zku z wejciem
naszego kraju do Unii Europejskiej, jednak zmiany te jeszcze
nie zosta³y uchwalone przez Sejm.
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2.5

Podatki i op³aty lokalne
Pod pojêciem podatków i op³at lokalnych nale¿y rozumieæ obowi¹zek podatkowy z tytu³u podatku od nieruchomoci, podatku
od rodków transportowych, podatku od posiadania psów oraz z
tytu³u op³at lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

2.5.1. Podatek od nieruchomoci
Podatek ten dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, które s¹
w³acicielami, samoistnymi posiadaczami nieruchomoci albo obiektów budowlanych niez³¹czonych trwale z gruntem, u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoci lub jej czêci, s¹ posiadaczami (z
tytu³em prawnym lub bez) nieruchomoci albo obiektów budowlanych niez³¹czonych trwale z gruntem, stanowi¹cych w³asnoæ
Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego.
Obowi¹zek podatkowy w przypadku wspó³w³asnoci lub wspó³posiadania ci¹¿y solidarnie na wszystkich wspó³w³acicielach lub
wspó³posiadaczach, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy dotyczy to wyodrêbnionej w³asnoci lokali. W takim przypadku na w³acicielu lokalu ci¹¿y obowi¹zek p³acenia podatku za swój lokal oraz u³amkow¹ czêæ powierzchni wspólnej przypisanej do tego lokalu.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj¹ budynki
lub ich czêci, budowle lub ich czêci zwi¹zane z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹, grunty nieobjête przepisami o podatku rolnym lub
lenym, grunty objête tymi przepisami, na których prowadzona
jest dzia³alnoæ gospodarcza, oraz grunty pod jeziorami. Za budynki uwa¿a siê obiekty budowlane, które s¹ trwale zwi¹zane z
gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiadaj¹ fundamenty i dach.
Za dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie uwa¿a siê dzia³alnoci rolniczej lub
lenej, jak równie¿ wynajmu turystom pokoi gocinnych w budynkach mieszkalnych znajduj¹cych siê na obszarach wiejskich, je¿eli
liczba pokoi przeznaczonych do wynajêcia nie przekracza piêciu.
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Podstaw¹ opodatkowania jest w przypadku budynków powierzchnia u¿ytkowa, gruntów  ich powierzchnia, a dla budowli  ich
wartoæ ustalona na dzieñ 1 stycznia danego roku obrotowego, stanowi¹ca podstawê do naliczenia amortyzacji. Powierzchniê u¿ytkow¹ stanowi suma powierzchni wszystkich kondygnacji mierzona po
wewnêtrznej d³ugoci cian, za wyj¹tkiem klatek schodowych i szybów dwigów. Za kondygnacje uwa¿a siê równie¿ gara¿e podziemne, piwnice, sutereny i poddasza u¿ytkowe. W przypadku pomieszczeñ lub ich czêci o wysokoci do 1,40 m powierzchniê pomija siê,
a gdy wysokoæ pomieszczeñ lub ich czêci wynosi od 1,40 do 2,20
m, zalicza siê do powierzchni u¿ytkowej 50% tej powierzchni. W
przypadku nienaliczania amortyzacji od budowli za podstawê opodatkowania przyjmuje siê wartoæ rynkow¹.
Stawki roczne podatku ustalaj¹ corocznie rady gmin, przy czym
nie mog¹ byæ one wy¿sze ni¿ okrelone ustaw¹.
Obowi¹zek podatkowy powstaje od 1 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce
p³acenie tego podatku, a koñczy siê z koñcem miesi¹ca, w którym
usta³y te okolicznoci. Obowi¹zek podatkowy podatku od nieruchomoci nowo budowanych powstaje z dniem 1 stycznia nastêpnego roku po dniu zakoñczenia budowy lub rozpoczêciu u¿ytkowania budynku lub jego czêci przed zakoñczeniem jego budowy.
Osoby fizyczne sk³adaj¹ do gminy w³aciwej ze wzglêdu na po³o¿enie nieruchomoci wykaz nieruchomoci w terminie 14 dni od
dnia powstania obowi¹zku. Zarz¹d gminy wydaje decyzjê ustalaj¹c¹ podatek. Podatek ten jest p³atny w czterech ratach, których
zap³acenie musi nast¹piæ do 15 marca, 15 maja, 15 wrzenia i 15
listopada. W razie wyganiêcia obowi¹zku gmina wydaje decyzjê
zmniejszaj¹c¹ podatek.
Osoby prawne i jednostki nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej sk³adaj¹ do 15 stycznia ka¿dego roku obrotowego roczn¹ deklaracjê
podatkow¹ w³aciwemu ze wzglêdu na po³o¿enie nieruchomoci
organowi gminy i dokonuj¹ jej ewentualnej korekty w terminie 14
dni od dnia zdarzenia uzasadniaj¹cego zmianê wysokoci podatku. Podatek p³ac¹ na rachunek gminy w ratach miesiêcznych do
15 ka¿dego miesi¹ca.
Z podatku zwolnione s¹ miêdzy innymi nieruchomoci lub ich
czêci zajête na potrzeby organów w³adzy i administracji samorz¹du terytorialnego, na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia dzia³alnoci statutowej wród dzieci i m³odzie¿y w zakresie owiaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycz111

nej i sportu (z wyj¹tkiem nieruchomoci wykorzystanych do
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej) oraz grunty zajête
trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dla dzieci i m³odzie¿y. Zwolnione s¹ te¿ nieruchomoci wpisane do rejestru zabytków, jak te¿ budynki zarejestrowanych muzeów. Zwolnione s¹
równie¿ z podatku miêdzy innymi nieruchomoci szkolne i zak³adów pracy chronionej (z wyj¹tkiem wykorzystanych do prowadzenia innej dzia³alnoci gospodarczej).

2.5.2. Podatek od rodków transportu
Podatkowi temu podlegaj¹ samochody ciê¿arowe o ³adownoci
powy¿ej 3,5 tony, ci¹gniki siod³owe i balansowe, przyczepy i naczepy o ³adownoci powy¿ej 5 ton (za wyj¹tkiem rolniczych) oraz
autobusy.
Obowi¹zek p³acenia tego podatku ci¹¿y na w³acicielach pojazdów lub firmach, na które pojazdy te zosta³y zarejestrowane. Jeli rodek transportowy stanowi wspó³w³asnoæ
dwóch lub wiêcej osób fizycznych lub prawnych, to obowi¹zek podatkowy ci¹¿y solidarnie na wszystkich wspó³w³acicielach.

Podatek nalicza siê od pocz¹tku nastêpnego miesi¹ca po dniu zarejestrowania (lub nabycia), a koñczy z koñcem miesi¹ca, w którym pojazd zosta³ wyrejestrowany.
Stawki roczne podatku s¹ ustalane przez rady gmin, ale nie mog¹
byæ wy¿sze od okrelonych ustaw¹.
Podatek p³atny jest na rachunek bud¿etu gminy, bez wezwania, w dwóch równych ratach, do 15 lutego i 15 wrzenia
ka¿dego roku obrotowego.

Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub usta³ w ci¹gu roku, podatek nalicza siê proporcjonalnie do iloci miesiêcy, w czasie których ten obowi¹zek istnia³.
Je¿eli przewozy realizowane s¹ transportem kombinowanym (czêæ
trasy samochód jest przewo¿ony kolej¹) w iloci ponad 20 przejaz112

dów rocznie, to istnieje prawo zwrotu czêci podatku (w przypadku ponad 100 przewozów przejazdu kolej¹ rocznie zwrot podatku
dokonywany jest w ca³oci).
Zwolnione z podatku s¹ pojazdy przedstawicielstw dyplomatycznych oraz rodki transportowe stanowi¹ce zapasy mobilizacyjne i
pojazdy zabytkowe. Rada gminy mo¿e wprowadziæ jeszcze inne
zwolnienia.

2.5.3. Op³aty lokalne
Do op³at tych zaliczamy op³atê targow¹, op³atê miejscow¹ (taksê
klimatyczn¹) i op³atê administracyjn¹.
Op³atê targow¹ pobiera siê od osób fizycznych i prawnych oraz
jednostek, które nie posiadaj¹ osobowoci prawnej, prowadz¹cych
dzia³alnoæ handlow¹ na targowiskach, ale nieposiadaj¹cych tam
sta³ych nieruchomoci handlowych (nie s¹ podatnikami podatku
od nieruchomoci). Op³ata jest niezale¿na od op³aty pobieranej za
korzystanie z urz¹dzeñ handlowych.
Op³ata miejscowa (potocznie nazywana taks¹ klimatyczn¹) pobierana jest od osób fizycznych przebywaj¹cych czasowo (ponad
1 dobê) w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych
lub turystycznych w miejscowociach posiadaj¹cych korzystne w³aciwoci klimatyczne i walory krajobrazowe oraz warunki umo¿liwiaj¹ce pobyt osób w tych celach. Op³ata pobierana jest za ka¿dy
dzieñ pobytu. Op³aty nie p³ac¹ osoby przebywaj¹ce w szpitalach,
osoby niewidome i ich przewodnicy, uczestnicy zorganizowanych
grup dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Op³aty nie p³ac¹ równie¿ posiadacze domków letniskowych po³o¿onych w tej miejscowoci, o ile
p³ac¹ podatek od nieruchomoci.
Rada gminy mo¿e wprowadziæ op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe wykonywane przez organa gminy, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile czynnoci te nie s¹ objête przepisami o op³acie skarbowej.
Zasady pobierania i wysokoæ op³at lokalnych ustala rada gminy,
jednak op³aty nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ okrelone w ustawie.
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2.6

Op³ata skarbowa
Obowi¹zek op³aty skarbowej ci¹¿y na osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, je¿eli wystawiaj¹ (sporz¹dzaj¹) dokumenty, sk³adaj¹
podania i za³¹czniki do podañ albo na ich wniosek dokonuje siê
czynnoci urzêdowych lub wydaje zawiadczenia lub zezwolenia.
W przypadku, gdy wiêcej ni¿ jedna osoba czy jednostka sk³ada
wspólny wniosek, op³ata ci¹¿y solidarnie na wszystkich sk³adaj¹cych, chyba ¿e z mocy prawa jedna osoba czy jednostka jest z tej
op³aty zwolniona. Obowi¹zek wtedy ci¹¿y na pozosta³ych.
Ustawa zwalnia z obowi¹zku op³aty skarbowej jednostki bud¿etowe i przedstawicielstwa pañstw obcych.
Ustawa zwalnia równie¿ z obowi¹zku wniesienia op³aty skarbowej organizacje po¿ytku publicznego wystêpuj¹ce z podaniami,
wnioskami w zwi¹zku z nieodp³atn¹ dzia³alnoci¹ po¿ytku publicznego (zapis obowi¹zuje od 1 stycznia 2004 r.).
Op³acie skarbowej podlegaj¹:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
podania (¿¹dania, odwo³ania, za¿alenia) i za³¹czniki do podañ,
czynnoci urzêdowe dokonywane na podstawie zg³oszenia lub
na wniosek zainteresowanego, zawiadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,
2) dokumenty stwierdzaj¹ce ustanowienie pe³nomocnictwa oraz
odpisy (wypisy), weksle,
3) dokumenty zawieraj¹ce owiadczenie woli porêczyciela.
Zwolnionymi z op³aty s¹ podania i za³¹czniki do podañ, czynnoci urzêdowe, zawiadczenia i zezwolenia oraz dokumenty stwierdzaj¹ce ustanowienie pe³nomocnika miêdzy innymi w sprawach:
- ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych, uprawnieñ dla osób
niepe³nosprawnych,
- opieki spo³ecznej, zatrudnienia, wiadczeñ socjalnych i wynagrodzenia za pracê,
- nauki, szkolnictwa i owiaty,
- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- powszechnego obowi¹zku obrony,
- zwi¹zane z rejestracj¹ umów na us³ugi finansowane ze rodków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
- podania i za³¹czniki do podañ osób, które stan ubóstwa udoku-
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mentuj¹ urzêdowi, oraz czynnoci wykonywane na podstawie
tych podañ, a tak¿e wydawane tym osobom zawiadczenia.
Nie podlegaj¹ te¿ op³acie podania i za³¹czniki do podañ, czynnoci urzêdowe, zawiadczenia i zezwolenia, je¿eli na podstawie innych przepisów podlegaj¹ innym op³atom cywilnoprawnym lub
s¹ z nich zwolnione.
Obowi¹zek op³aty skarbowej powstaje w przypadku podañ i za³¹czników z chwil¹ ich wniesienia, od czynnoci urzêdowych z chwil¹
dokonania zg³oszenia, od zawiadczeñ i zezwoleñ z chwil¹ ich wydania, a w przypadku dokumentów z chwil¹ ich wystawienia.
Szczegó³owy wykaz przedmiotów op³aty skarbowej, wysokoæ stawek op³aty i zwolnieñ okrela tabela bêd¹ca za³¹cznikiem do ustawy. Stawki op³aty ulegaj¹ zmianom na podstawie og³oszenia Ministra Finansów.
Obecnie najczêciej stosowane stawki wynosz¹ np.:
- 5,00 z³ od podania i 0,50 z³ od ka¿dego z za³¹czników,
- 15,00 z³ od zawiadczenia w sprawie zaleg³oci w zobowi¹zaniach podatkowych,
- 11,00 z³ od pozosta³ych zawiadczeñ,
- 15,00 z³ od dokumentów stwierdzaj¹cych ustanowienie pe³nomocnika.

Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych

2.7

Podatkowi temu podlegaj¹ miêdzy innymi:
- umowy sprzeda¿y oraz zamiany rzeczy i praw maj¹tkowych,
- umowy po¿yczki, umowy porêczenia,
- umowy do¿ycia oraz ustanowienia renty,
- umowy spó³ki (akty za³o¿ycielskie) i ich zmiany polegaj¹ce na
podwy¿szeniu kapita³u,
- ustanowienie hipoteki,
- umowa darowizny  w czêci dotycz¹cej przejêcia przez obdarowanego d³ugów i ciê¿arów albo zobowi¹zañ darczyñcy,
- umowy o dzia³ spadku oraz umowy o zniesienie wspó³w³asnoci  w czêci dotycz¹cej sp³at i dop³at,
- umowy maj¹tkowe ma³¿eñskie oraz ich zmiany, jeli powoduj¹
zwiêkszenie podstawy opodatkowania.
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Podatkowi temu podlegaj¹ równie¿ orzeczenia s¹dów oraz ugody,
je¿eli wywo³uj¹ one te same skutki co umowy cywilnoprawne.
Nie podlegaj¹ natomiast podatkowi czynnoci cywilnoprawne w
sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracê i wiadczeñ socjalnych, nauki,
szkolnictwa i owiaty oraz zdrowia, powszechnego obowi¹zku
obrony, ubezpieczenia spo³ecznego i zdrowotnego, opieki spo³ecznej, a tak¿e uprawnieñ dla osób niepe³nosprawnych i dla kombatantów.
Ustawa zwalnia z podatku miêdzy innymi: po¿yczki udzielone z
pañstwowych funduszy celowych, po¿yczki udzielone niektórym
osobom prawnym (stowarzyszeniom i fundacjom) korzystaj¹cym
ze zwolnieñ podatkowych oraz ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie dotacji i innych form pomocy finansowej udzielonej organizacjom dzia³aj¹cym w zakresie sportu i turystyki oraz na zabezpieczenie po¿yczek i kredytów udzielonych z funduszy celowych (porêczenie i ustanowienie hipoteki).
Obowi¹zek podatkowy ci¹¿y solidarnie na stronach czynnoci cywilnoprawnych, a w przypadku podwy¿szenia kapita³u  na spó³ce maj¹cej osobowoæ prawn¹.
Obowi¹zek powstaje z chwil¹ dokonania czynnoci cywilnoprawnej, podjêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u b¹d uprawomocnienia siê wyroku s¹du.
Obowi¹zek powstaje te¿ z chwil¹ powo³ania siê na okolicznoæ
dokonania takich czynnoci, je¿eli nie zosta³a z³o¿ona deklaracja w
sprawie podatku od czynnoci cywilnoprawnych w terminie 5 lat
od koñca roku, w którym up³yn¹³ obowi¹zek, je¿eli którakolwiek ze
stron powo³uje siê przed organami podatkowymi na tê umowê.
Podstaw¹ opodatkowania przy umowach sprzeda¿y jest cena sprzeda¿y lub wartoæ rynkowa rzeczy lub prawa maj¹tkowego, a w
przypadku umowy po¿yczki  kwota tej po¿yczki. Podstaw¹ opodatkowania przy umowie spó³ki jest wartoæ wk³adów wniesionych do maj¹tku spó³ki, przy dop³atach  wielkoæ tych dop³at, a
przy nieodp³atnym oddaniu spó³ce rzeczy lub praw maj¹tkowych
 roczna wartoæ nieodp³atnego u¿ytkowania, któr¹ przyjmuje siê
w wysokoci 4% wartoci tych rzeczy lub praw.
Ustawa zwalnia z podatku nastêpuj¹ce strony czynnoci cywilnoprawnych:
1) pañstwa obce i ich przedstawicielstwa, miêdzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddzia³y korzystaj¹ce z immunitetu i ich personel niebêd¹cy obywatelami polskimi, na zasadzie wzajemnoci,
2) jednostki bud¿etowe,
116

3) organizacje po¿ytku publicznego, je¿eli dokonuj¹ czynnoci prawnych wy³¹cznie w zwi¹zku z nieodp³atn¹ dzia³alnoci¹ po¿ytku
publicznego,
4) osoby prawne z wyj¹tkiem przedsiêbiorstw pañstwowych, spó³dzielni i ich zwi¹zków oraz spó³ek, których celem statutowym
jest dzia³alnoæ naukowa, owiatowa, naukowo- techniczna, kulturalna, kultury fizycznej i sportu, kultu religijnego, ochrony konsumentów, obrony narodowej, ochrony rodowiska, ochrony
zdrowia i opieki spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, je¿eli w poprzednim roku podatkowym ich dochody korzysta³y ca³kowicie ze zwolnieñ podatkowych, pod warunkiem ¿e przedmiotem obrotu nie jest sk³adnik przedsiêbiorstwa prowadzonego przez te osoby,
5) osoby niepe³nosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym
oraz lekkim (w zwi¹zku ze schorzeniami narz¹du ruchu) nabywaj¹ce na w³asne potrzeby sprzêt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.
Podatek ustala siê w zasadzie w stosunku procentowym od
podstawy opodatkowania.
Stawki podatku ustalane s¹ w nastêpuj¹cych wysokociach:
- w przypadku umowy sprzeda¿y nieruchomoci, rzeczy
ruchomych, umowy po¿yczki  2% podstawy opodatkowania,
- w przypadku sprzeda¿y lub przeniesienia praw maj¹tkowych, umowy odp³atnego u¿ytkowania lub ustanowienia
renty  1% podstawy opodatkowania.
Je¿eli jedna ze stron jest zwolniona z podatku, stawkê podatku
obni¿a siê o 50%. Podatek p³aci siê najpóniej w terminie 14 dni
od daty powstania obowi¹zku do w³aciwego urzêdu skarbowego. W przypadku obrotu nieruchomoci¹ jest to urz¹d skarbowy,
na którego terenie dzia³ania po³o¿ona jest nieruchomoæ, a w przypadku przeniesienia rzeczy lub praw maj¹tkowych  miejsce zamieszkania nabywcy, umowy spó³ki  siedziba spó³ki, a pozosta³ych umów  miejsce zamieszkania (siedziby) jednej ze stron.

Ordynacja podatkowa

2.8

Ordynacja podatkowa jest ustaw¹ reguluj¹c¹ stosunki pomiêdzy
podatnikami a urzêdami skarbowymi w zakresie wszystkich zobowi¹zañ podatkowych, udzielanie podatnikom informacji przez urzê117

dy, postêpowania podatkowego i kontrolê podatkow¹ oraz wykonywanie przez urzêdy czynnoci sprawdzaj¹cych.
Niezale¿nie od tego ustawa reguluje sprawê tajemnicy skarbowej.
Przepisy tej ustawy stosuje siê do wszystkich podatków, op³at oraz
niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych, w tym tak¿e tych, które s¹ wp³acane w innych ni¿ urzêdy skarbowe instytucjach.
Zgodnie z postanowieniami art. 4 ordynacji podatkowej Obowi¹zkiem podatkowym jest wynikaj¹ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinnoæ przymusowego wiadczenia pieniê¿nego w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzenia okrelonego w ustawie.
Zakres podmiotowy obowi¹zku podatkowego, przedmiot opodatkowania, moment powstania obowi¹zku podatkowego oraz stawki podatkowe okrelaj¹ ustawy podatkowe.
Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej, która na podstawie
przepisów ustaw podatkowych jest zobowi¹zana do p³acenia podatku na rzecz skarbu pañstwa, województwa, powiatu lub gminy. Natomiast p³atnikiem jest taki sam podmiot, który jest zobowi¹zany do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wp³acania go do w³aciwego urzêdu skarbowego.

2.8.1. Urz¹d w³aciwy dla podatnika
Organami podatkowymi, w zale¿noci od rodzaju podatku, s¹:
· urz¹d skarbowy,
· wójt, burmistrz (prezydent miasta),
· starosta,
· marsza³ek województwa.
Urzêdem skarbowym w³aciwym dla podatnika (p³atnika) jest
ten, na którego terenie dzia³ania znajduje siê siedziba lub
miejsce zamieszkania podatnika (p³atnika).
Je¿eli w trakcie roku podatkowego nast¹pi³o zdarzenie, np. zmiana miejsca siedziby lub zamieszkania, które powodowa³o obowi¹zek zmiany urzêdu skarbowego, to do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym nast¹pi³o to zdarzenie, w³aciwym urzêdem
jest ten urz¹d, na którego terenie dzia³ania znajdowa³a siê siedziba
lub miejsce zamieszkania podatnika (p³atnika) w pierwszym dniu
tego roku podatkowego.
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2.8.2. Interpretacja przepisów
Podatnik w sprawach, w których nie wszczêto postêpowania podatkowego lub kontroli, mo¿e wyst¹piæ do pierwszej instancji podatkowej (urzêdu skarbowego lub izby skarbowej) z ¿¹daniem
udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych w jego konkretnej sprawie. W takim przypadku podatnik
powinien dok³adnie opisaæ stan faktyczny i swoje stanowisko w
tej sprawie. Organ podatkowy jest zobowi¹zany do udzielenia pisemnej odpowiedzi. Je¿eli podatnik zastosuje siê do tej interpretacji prawa, nie mo¿e mu ona zaszkodziæ.
Z takim samym zapytaniem w zakresie ich w³aciwoci mo¿na
wyst¹piæ do wójta, burmistrza lub starosty czy marsza³ka województwa.

2.8.3. Zobowi¹zanie podatkowe
Zobowi¹zaniem podatkowym jest zobowi¹zanie podatnika do
zap³acenia na rzecz skarbu pañstwa, województwa, powiatu
lub gminy podatku w wysokoci, terminie oraz w miejscu
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach. Powstaje ono z
dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa
wi¹¿e powstanie takiego zobowi¹zania, lub z dniem dorêczenia decyzji organu podatkowego ustalaj¹cej wysokoæ tego
zobowi¹zania.
Je¿eli przepisy zobowi¹zuj¹ podatnika do z³o¿enia deklaracji, to
wysokoæ podatku wykazanego w deklaracji jest podatkiem do
zap³acenia.
Je¿eli w trakcie postêpowania podatkowego urz¹d skarbowy stwierdzi, ¿e podatnik nie zap³aci³ wynikaj¹cych z zobowi¹zania podatkowego podatków w ca³oci lub czêci, albo wysokoæ podatku
jest inna ni¿ wykazana w deklaracjach, wydaje decyzjê, w której
okrela wysokoæ zaleg³oci podatkowej albo stwierdza nadp³atê.
Organ podatkowy mo¿e okreliæ podstawê opodatkowania w drodze oszacowania, je¿eli brak jest ksi¹g rachunkowych (podatko119

wych) lub innych danych niezbêdnych do jej okrelenia, a tak¿e
jeli dane wynikaj¹ce z ksi¹g podatkowych nie pozwalaj¹ na okrelenie podstawy opodatkowania.
Minister Finansów ma prawo do zaniechania w ca³oci lub czêci
poboru wszystkich podatków.

2.8.4. Odpowiedzialnoæ podatników
i p³atników
Podatnik odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem za wynikaj¹ce
ze zobowi¹zañ podatkowych podatki. Podobnie p³atnik odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem za niepobranie podatku,
pobranie go w ni¿szej wysokoci oraz niewp³acenie do urzêdów w terminie pobranych podatków.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej, bêd¹ce p³atnikami, zobowi¹zane s¹ do wyznaczenia osoby, do której obowi¹zków nale¿y obliczanie, pobieranie i terminowe wp³acanie podatków. Dane takiej osoby (nazwisko i imiê oraz adres) nale¿y zg³osiæ urzêdowi skarbowemu w
terminie przed pierwsz¹ wp³at¹ podatku. Zmianê osoby zg³asza
siê urzêdowi w terminie 14 dni od dnia powierzenia obowi¹zku
innej osobie.
Zobowi¹zania podatkowe mog¹ zostaæ zabezpieczone hipotek¹
ustawow¹ na maj¹tku podatnika.
P³atnikom przys³uguje, za prawid³owe pobieranie podatku i terminow¹ wp³atê podatków pobranych na rzecz bud¿etu pañstwa, zrycza³towane wynagrodzenie.
Urzêdy podatkowe mog¹ przed terminem p³atnoci zobowi¹zania
podatkowego dokonaæ zabezpieczenia na maj¹tku podatnika, je¿eli zachodzi obawa, ¿e nie zostanie ono wykonane, a w szczególnoci, gdy podatnik nie uiszcza wymagalnych zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym i dokonuje czynnoci, których skutkiem jest utrata prawa w³asnoci maj¹tku.
Za zaleg³oci podatkowe innych osób prawnych ni¿ spó³ki
prawa handlowego odpowiadaj¹ solidarnie ca³ym swoim maj¹tkiem cz³onkowie organów zarz¹dzaj¹cych tymi osobami.
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Zapis ten obowi¹zuje miêdzy innymi zarz¹dy organizacji, je¿eli egzekucja na maj¹tku okaza³a siê bezskuteczna, a cz³onek zarz¹du nie
wykaza³, ¿e w odpowiednim czasie nie zg³oszono wniosku o upad³oæ lub nie rozpoczêto postêpowania uk³adowego oraz nie wska¿e mienia organizacji, z którego egzekucja umo¿liwi zaspokojenie
zaleg³oci podatkowych w znacznej czêci. Cz³onek zarz¹du nie
odpowiada, je¿eli udowodni, ¿e niezg³oszenie wniosku o upad³oæ
lub niewszczêcie postêpowania uk³adowego nast¹pi³o bez jego winy.

2.8.5. Terminy dotycz¹ce spraw
podatkowych
Ordynacja okrela sposób ustalania terminów w sprawach podatkowych.
Je¿eli pocz¹tkiem terminu okrelonego w dniach jest pewne zdarzenie, to przy obliczaniu terminu nie uwzglêdnia siê tego dnia, w
którym to zdarzenie nast¹pi³o. Up³yw ostatniego z wyznaczonej
liczby dni uwa¿a siê za koniec terminu.
W przypadku, gdy termin okrelony jest w tygodniach, to koñczy
siê on z up³ywem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada dniowi pocz¹tkowemu terminu.
Natomiast w przypadku, gdy termin jest okrelony w miesi¹cach,
to koñczy on siê z up³ywem tego dnia w ostatnim miesi¹cu, który
odpowiada pocz¹tkowemu dniu terminu, a gdyby takiego dnia w
ostatnim miesi¹cu nie by³o, termin up³ywa w ostatnim dniu tego
miesi¹ca. Jeli ostatni dzieñ terminu przypada w sobotê lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzieñ terminu uwa¿a siê
dzieñ roboczy nastêpny po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Je¿eli termin dotyczy z³o¿enia pisma lub deklaracji, to nale¿y dokument ten z³o¿yæ w urzêdzie najpóniej w dniu up³ywu terminu.
Termin ten jest zachowany, jeli przed jego up³ywem nadano pismo w placówce pocztowej, z³o¿ono w polskim urzêdzie konsularnym lub wys³ano w formie elektronicznej, za powiadczeniem
przed³o¿enia, do organu podatkowego czy jednostki informatycznej obs³ugi administracji podatkowej.
W przypadku up³ywu terminu z przyczyn niezawinionych przez
podatnika  mo¿e on wyst¹piæ do urzêdu o przywrócenie terminu.
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Podanie w tej sprawie trzeba z³o¿yæ w terminie 7 dni od dnia
ustania przyczyny niedotrzymania tamtego terminu. W podaniu
tym nale¿y uprawdopodobniæ, ¿e wina niedotrzymania terminu
nie le¿y po stronie podatnika.

2.8.6. Terminy p³atnoci
i zaleg³oæ podatkowa
Termin p³atnoci, je¿eli ustawy podatkowe nie przewiduj¹
tego inaczej, wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji ustalaj¹cej wysokoæ zobowi¹zania podatkowego. Je¿eli podatnik lub p³atnik zobowi¹zani s¹ sami wyliczyæ i wp³aciæ do
urzêdu podatek, za termin p³atnoci uwa¿a siê ostatni dzieñ,
w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wp³ata
powinna nast¹piæ.
Termin ten ustalony jest w ustawie dotycz¹cej podatku, którego
wp³ata dotyczy, lub w wydanym przez Ministra Finansów rozporz¹dzeniu.
Za termin zap³aty podatku przez podatnika lub p³atnika uwa¿a siê:
1) W przypadku zap³aty gotówkowej  dzieñ wp³acenia podatku w
kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, placówce pocztowej albo dzieñ pobrania podatku przez p³atnika lub inkasenta,
2) w przypadku zap³aty bezgotówkowej  dzieñ obci¹¿enia rachunku bankowego podatnika na podstawie polecenia przelewu lub
na podstawie zlecenia organu podatkowego.
Organa podatkowe, ze wzglêdu na wa¿ny interes podatnika, mog¹
na jego wniosek odroczyæ termin p³atnoci, roz³o¿yæ p³atnoæ podatku i odsetek na raty oraz odroczyæ niektóre terminy przewidziane w prawie podatkowym.
Zaleg³oci¹ podatkow¹ jest niezap³acony w terminie p³atnoci podatek lub niezap³acona w terminie przez podatnika lub p³atnika
zaliczka na podatek.
Za zaleg³oæ traktuje siê równie¿ nienale¿ny zwrot podatku, jak
te¿ nienale¿ne wynagrodzenie p³atnika lub inkasenta.
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2.8.7. Odsetki za zw³okê
i op³ata prolongacyjna
Od zaleg³oci podatkowych naliczane s¹ odsetki w wysokoci wyliczonej przez podatnika lub p³atnika wed³ug stawki
odsetek za zw³okê ustalonej przez Ministra Finansów. Odsetki te musz¹ byæ wp³acone przez podatnika lub p³atnika bez
wezwania.
Odsetki nalicza siê za okres od dnia nastêpnego po terminie p³atnoci do dnia zap³aty.
Stawka odsetek za zw³okê wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej przez Radê Polityki
Pieniê¿nej NBP.
W przypadku wydania przez organ podatkowy decyzji o odroczeniu terminu p³atnoci lub roz³o¿enia p³atnoci na raty  organ podatkowy ustala op³atê prolongacyjn¹. Stawka tej op³aty wynosi
50% stawki odsetek za zw³okê. Op³atê nalicza siê od daty wydania
decyzji wed³ug stawki za zw³okê obowi¹zuj¹cej w tym dniu. Op³atê wp³aca siê w terminach p³atnoci zaleg³oci podatkowych zgodnie z otrzyman¹ decyzj¹. Organ podatkowy mo¿e odst¹piæ od ustalenia op³aty prolongacyjnej, jeli wydanie decyzji nastêpuje w zwi¹zku z postêpowaniem uk³adowym.

2.8.8. Wyganiêcie i przedawnienie
zobowi¹zañ podatkowych
Zobowi¹zanie podatkowe wygasa w ca³oci lub w czêci wskutek
zap³aty podatku, pobrania podatku przez p³atnika, zaliczenia nadp³aty na poczet zaleg³oci, zaniechania poboru podatku lub umorzenia zaleg³oci podatkowych, wzglêdnie przedawnienia.
Wp³atê podatku lub zaleg³oci podatkowej zalicza siê na poczet
podatku, zaliczki na podatek, pocz¹wszy od zobowi¹zania o naj123

wczeniejszym terminie p³atnoci, chyba ¿e podatnik wska¿e, na
poczet którego zobowi¹zania dokonuje wp³aty. Bie¿¹ce zobowi¹zania podatkowe lub zaleg³oci podatkowe mog¹ byæ na wniosek
podatnika rozliczone poprzez potr¹cenie z wzajemnej, bezspornej
i wymagalnej wierzytelnoci podatnika wobec skarbu pañstwa z
niektórych tytu³ów.
Zap³ata podatku przez podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ i
zobowi¹zanych do prowadzenia ksi¹g rachunkowych lub podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów nastêpuje tylko w formie
polecenia przelewu.
Przedawnienie zobowi¹zania podatkowego up³ywa po 5 latach
liczonych od koñca roku, w którym up³yn¹³ termin p³atnoci. Termin ten zostaje przerwany wskutek pierwszej czynnoci egzekucyjnej, o której podatnik lub p³atnik zosta³ powiadomiony. Po zakoñczeniu postêpowania termin przedawnienia biegnie od nowa.

2.8.9. Korekta deklaracji
Je¿eli przepisy podatkowe zobowi¹zuj¹ podatnika lub p³atnika do
sporz¹dzenia deklaracji, to jest on zobowi¹zany do sporz¹dzenia i
przekazania tego dokumentu do w³aciwego organu podatkowego w terminie przewidzianym w przepisach podatkowych.
Skorygowanie deklaracji nastêpuje przez z³o¿enie koryguj¹cej deklaracji wraz z do³¹czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Uprawnienie do sk³adania deklaracji koryguj¹cej ulega zawieszeniu na czas trwania postêpowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie od zakoñczenia kontroli do wszczêcia
postêpowania  w zakresie zobowi¹zañ podatkowych, których
dotyczy kontrola lub postêpowanie. Korekta z³o¿ona w tym czasie
nie powoduje skutków prawnych.
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2.8.10. Postêpowanie podatkowe
i kontrola podatkowa
Postêpowanie podatkowe jest jawne wy³¹cznie dla stron. Stron¹ w
postêpowaniu podatkowym jest podatnik, p³atnik, a tak¿e osoba trzecia, która z uwagi na swój interes prawny ¿¹da czynnoci organu
podatkowego, do której czynnoæ organu podatkowego siê odnosi
lub której interesu prawnego dzia³anie organu podatkowego dotyczy.
Ordynacja szczegó³owo omawia prawa i obowi¹zki podatnika w
trakcie prowadzonego postêpowania podatkowego.
Postêpowanie podatkowe wszczyna siê na ¿¹danie strony lub z
urzêdu. Wszczêcie postêpowania z urzêdu nastêpuje w formie
postanowienia. Dat¹ wszczêcia postêpowania na ¿¹danie strony
jest dzieñ dorêczenia organowi takiego ¿¹dania.
Strony na ka¿dym etapie postêpowania maj¹ prawo przegl¹dania
akt sprawy i sporz¹dzania notatek, kopii i odpisów.
Dowodami w postêpowaniu podatkowym mog¹ byæ w szczególnoci ksiêgi podatkowe (rachunkowe), deklaracje z³o¿one przez
stronê, zeznania wiadków, opinie bieg³ych, materia³y i informacje
zebrane w wyniku oglêdzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty.
Strony, pe³nomocnicy stron, wiadkowie zobowi¹zani s¹ do stawienia siê w organie skarbowym na ka¿de wezwanie i udzielenia
wyjanieñ.
Osoba wezwana mo¿e odmówiæ udzielenia wyjanieñ tylko wtedy, gdy z³o¿one wyjanienia zaszkodzi³yby tej osobie. Prawo odmowy zeznañ przys³uguje tak¿e ma³¿onkowi, wstêpnym i zstêpnym, rodzeñstwu i powinowatym pierwszego stopnia strony.
Wszczêcie kontroli nastêpuje przez dorêczenie kontrolowanemu
upowa¿nienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji
s³u¿bowej. Je¿eli jednostka kontrolowana jest osob¹ prawn¹, dorêcza siê upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazuje
siê legitymacjê s³u¿bow¹ cz³onkowi zarz¹du lub innej osobie upowa¿nionej do reprezentowania kontrolowanego i prowadzenia jego
spraw. W przypadku, gdy cz³onek zarz¹du lub pe³nomocnik s¹
nieobecni, dorêcza siê upowa¿nienie pracownikowi lub innej osobie wykonuj¹cej czynnoci na rzecz kontrolowanego w miejscu
wszczêcia kontroli.
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Czynnoci kontrolne prowadzone s¹ w siedzibie kontrolowanego,
w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach
zwi¹zanych z prowadzon¹ przez niego dzia³alnoci¹ i w godzinach jej prowadzenia. W przypadku, gdy ksiêgi rachunkowe (podatkowe) s¹ prowadzone i przechowywane poza siedzib¹ kontrolowanego, na ¿¹danie kontroluj¹cego obowi¹zany jest on zapewniæ dostêp do tych ksi¹g.
W czasie kontroli kontroluj¹cy uprawniony jest do wstêpu na grunty,
do budynków i lokali, mo¿e te¿ ¿¹daæ okazania maj¹tku i udostêpnienia akt, ksi¹g rachunkowych (podatkowych) i innych dokumentów.
Kontrolowany ma obowi¹zek z³o¿yæ na ¿¹danie kontroluj¹cego
owiadczenie lub wyjanienie w sprawach objêtych kontrol¹.
Kontroli dokonuje siê w obecnoci kontrolowanego lub jego przedstawiciela, a jej przebieg udokumentowany jest w protokole.
Jeden z egzemplarzy protoko³u otrzymuje kontrolowany.

2.8.11. Decyzje, postanowienia,
odwo³ania
Organ podatkowy orzeka w sprawach podatkowych, wydaj¹c decyzje, chyba ¿e przepisy ordynacji stanowi¹ inaczej. Decyzja rozstrzyga w sprawie koñcz¹c postêpowanie podatkowe w danej instytucji.
Decyzja organu podatkowego zawiera:
 nazwê organu podatkowego j¹ wydaj¹cego,
 datê jej wydania,
 oznaczenie strony (nazwê podatnika),
 podstawê prawn¹ wydania decyzji,
 rozstrzygniêcie (treæ decyzji),
 uzasadnienie faktyczne i prawne,
· pouczenie o prawie do odwo³ania (jeli od decyzji s³u¿y
odwo³anie),
 podpis osoby upowa¿nionej do podpisu decyzji (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska s³u¿bowego).
Strona postêpowania mo¿e w terminie 14 dni od dnia dorêczenia
¿¹daæ uzupe³nienia decyzji, je¿eli posiada ona braki formalne. W
toku prowadzonego postêpowania organ podatkowy mo¿e wydawaæ postanowienia. Postanowienia musz¹ zawieraæ te same infor126

macje co decyzje, z wyj¹tkiem uzasadnienia. Uzasadnienie musi
znajdowaæ siê w postanowieniu w przypadku, gdy stronie s³u¿y
prawo skargi do s¹du administracyjnego lub zosta³o ono wydane
wskutek za¿alenia.
Od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji s³u¿y prawo
odwo³ania tylko do jednej instancji (organu podatkowego wy¿szego stopnia). Odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty przeciw
decyzji, okrelaæ istotê i zakres ¿¹dania oraz wskazywaæ dowody
uzasadniaj¹ce to ¿¹danie. Wnosi siê je do w³aciwego organu odwo³awczego za porednictwem organu, który wyda³ zaskar¿an¹
decyzjê w terminie 14 dni od daty dorêczenia decyzji. Odwo³anie
od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania, niemniej jednak na wniosek strony organ podatkowy, który j¹ wyda³, mo¿e postanowiæ o
wstrzymaniu wykonania. Odwo³anie powinno byæ rozstrzygniête
w terminie dwóch miesiêcy od daty otrzymania przez organ odwo³ania. Sprawa odwo³ania musi byæ zakoñczona wydaniem nowej decyzji, która albo zmienia lub utrzymuje w mocy zaskar¿on¹
decyzjê, b¹d umarza postêpowanie.
Na wydane przez organ podatkowy postanowienie s³u¿y stronie
prawo wniesienia za¿alenia, o ile ustawa to prawo przewiduje.
Za¿alenie wnosi siê w terminie 7 dni od daty dorêczenia stronie
postanowienia. Postanowienie, na które stronie nie przys³uguje
za¿alenie, mo¿na zaskar¿yæ tylko w odwo³aniu od decyzji. Organ
podatkowy mo¿e wydaæ decyzjê o stwierdzeniu wyganiêcia poprzedniej decyzji, je¿eli sta³a siê ona bezprzedmiotowa lub strona
nie dotrzyma³a warunków tej decyzji.

2.8.12. Zawiadczenia
Organ podatkowy wydaje zawiadczenia na ¿¹danie osoby ubiegaj¹cej siê o zawiadczenie.
Zawiadczenia wydaje siê, je¿eli urzêdowego potwierdzenia okrelonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa. Wydaje siê je równie¿, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o zawiadczenie ma
interes prawny w urzêdowym potwierdzeniu okrelonych faktów
lub stanu prawnego.
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Zawiadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniej¹cy w dniu
jego wydania. Jest ono wydawane w granicach ¿¹dania wnioskodawcy.
Zawiadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzaj¹ce stan
zaleg³oci wydaje siê na podstawie dokumentacji organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
Zawiadczenie powinno byæ wydane bez zbêdnej zw³oki, najpóniej w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia ¿¹dania.
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Ubezpieczenia
spo³eczne i zdrowotne
Podstawa naliczania sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne

3
3.1

Podstawê prawn¹ ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi¹:
 ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych (Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887, ze zmianami w
1998 r. nr 162, poz. 1118 i 1126, z roku 1999 nr 26 poz. 228, nr
60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875, nr 110, poz. 1256,
z roku 2000 nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104, nr
119, poz. 1249 z roku 2001 nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 39,
poz. 459, nr 72, poz. 748, nr 100, poz. 1080, nr 110, poz. 1189, nr
111, poz. 1194, nr 130, poz. 1452, nr 154, poz. 1792, z roku 2002
nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 74, poz. 676, nr 155, poz.
1287, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679, nr
241, poz. 2074);
 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania podstawy
wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz.U.
z 1998 r. nr 148, poz. 973).

Ubezpieczenia spo³eczne obejmuj¹:
 ubezpieczenie emerytalne,
 ubezpieczenie rentowe,
 ubezpieczenie chorobowe (w razie choroby i macierzyñstwa),
 ubezpieczenie wypadkowe (w razie wypadku przy pracy
i chorób zawodowych).

129

Ubezpieczeniom spo³ecznym podlegaj¹:
Rodzaj dzia³alnoci wykonywanej
przez osoby
stosunek pracy i umowa cywilnoprawna w
macierzystym zak³adzie pracy
stosunek pracy nak³adczej
zleceniobiorcy pracuj¹cy w innym zak³adzie
na pe³ny etat i zarabiaj¹cy co najmniej
najni¿sz¹ p³acê krajow¹
zleceniobiorcy niepracuj¹cy w innym
zak³adzie na pe³ny etat i niezarabiaj¹cy co
najmniej najni¿szej p³acy krajowej
pozarolnicza dzia³alnoæ gospodarcza
pos³owie i senatorowie pobieraj¹cy
uposa¿enie
stypendyci sportowi (je¿eli nie ucz¹ siê, nie
studiuj¹ lub nie maj¹ innego tytu³u do
ubezpieczeñ)
osoby skazane i tymczasowo aresztowane
wykonuj¹ce odp³atnie pracê
bezrobotni pobieraj¹cy zasi³ek dla
bezrobotnych
duchowni
¿o³nierze niezawodowi w s³u¿bie czynnej
osoby odbywaj¹ce zastêpcze formy s³u¿by
wojskowej
¿o³nierze zawodowi, funkcjonariusze Policji,
UOP, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, S³u¿by Celnej i S³u¿by Wiêziennej
zatrudnieni po 1.01.1999 r.
osoby przebywaj¹ce na urlopie
wychowawczym lub pobieraj¹ce zasi³ek
macierzyñski
osoby pobieraj¹ce wiadczenie socjalne lub
zasi³ek socjalny

Rodzaj ubezpieczenia spo³ecznego
emerytalne

rentowe

chorobowe

wypadkowe

O

O

O

O

O

O

D

N

D

D

N

O/N

O

O

N

O/N

O

O

D

O

O

O

D

O

O

O

N

O

O

O

N

N

O

O

N

N

O
O

O
O

D
N

O
N

O

O

N

O

O

O

N

N

O

O

N

N

O

O

N

N

Objanienie
O  ubezpieczenie obowi¹zkowe,
D  ubezpieczenie dobrowolne,
N  nie podlega ubezpieczeniu
O/N  obowi¹zkowi ubezpieczenia podlegaj¹ tylko umowy wykonywane w siedzibie zleceniodawcy.
Sk³adki na poszczególne rodzaje ubezpieczeñ spo³ecznych wynosz¹:
 ubezpieczenie emerytalne  19,52% podstawy wymiaru, z czego
ZUS bêdzie przekazywa³ 7,30% podstawy wymiaru do otwartego funduszu emerytalnego, do którego dana osoba siê zapisze,
 ubezpieczenie rentowe  13,00% podstawy wymiaru,
 ubezpieczenie chorobowe  2,45% podstawy wymiaru,
 ubezpieczenie wypadkowe  0,97  3,86% podstawy wymiaru,
przy czym dla pracodawców zatrudniaj¹cych co najmniej 10 pracowników stawka procentowa ustalana jest w zale¿noci od rodzaju dzia³alnoci zgodnie z klasyfikacj¹ (kod) PKD ujêt¹ w RE130

GONIE, natomiast dla ma³ych zak³adów zatrudniaj¹cych do 9
osób wynosi ona 1,93% (obowi¹zuje to w okresie: 1.01.2003
31.03.2004), stopy procentowe bêd¹ zmieniane raz w roku z
dniem 1 kwietnia ka¿dego roku.
Sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane s¹:
 dla pracowników pe³nosprawnych w rozumieniu kodeksu pracy w 50% przez pracownika i 50% przez pracodawcê (dotyczy
równie¿ zatrudnionych w pracy nak³adczej),
 dla pracowników niepe³nosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci, w zak³adach
pracy zatrudniaj¹cych do 25 pracowników, w przypadku ubezpieczenia emerytalnego 50% sk³adki finansuje bud¿et pañstwa i
50% PFRON, natomiast w przypadku ubezpieczenia rentowego
w 50% pracownik i 50% pracodawca (równie¿ w odniesieniu
do zatrudnionych w pracy nak³adczej),
 dla pracowników niepe³nosprawnych zatrudnionych z Zak³adach
Pracy Chronionej lub Zak³adach Aktywizacji Zawodowej w przypadku ubezpieczenia emerytalnego 50% sk³adki finansuje bud¿et pañstwa i 50% PFRON, a w przypadku ubezpieczenia rentowego w 50% pracownik i 50% bud¿et pañstwa (dotyczy to
równie¿ pracowników zatrudnionych w pracy nak³adczej),
 dla zleceniobiorców i osób z nimi wspó³pracuj¹cych, pos³ów i
senatorów, stypendystów sportowych, skazanych lub tymczasowo aresztowanych, ¿o³nierzy zawodowych i funkcjonariuszy s³u¿b
mundurowych sk³adki po 50% pokrywaj¹ ubezpieczony i p³atnik,
 ¿o³nierzy s³u¿by czynnej, osoby odbywaj¹cej zastêpcz¹ s³u¿bê
wojskow¹, osoby pobieraj¹ce zasi³ek socjalny lub wiadczenie
socjalne sk³adki pokrywa w 100% p³atnik.
 sk³adka na ubezpieczenie chorobowe pokrywana jest w 100%
przez ubezpieczonego, za wyj¹tkiem osób niepe³nosprawnych
zatrudnionych w zak³adach pracy chronionej lub zak³adach aktywizacji zawodowej (pokrywa PFRON) i osób odbywaj¹cych
zastêpcz¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz osób wspó³pracuj¹cych z osobami prowadz¹cymi pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (pokrywa p³atnik).
 sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe pokrywana jest w 100%
przez p³atnika, za wyj¹tkiem osób niepe³nosprawnych zatrudnionych w zak³adach pracy chronionej lub zak³adach aktywizacji zawodowej (pokrywa PFRON) oraz duchownych.
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3.1.1 Podstawa wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne
w przypadku stosunku pracy
Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w przypadku stosunku pracy stanowi przychód, tj. wysokoæ wynagrodzenia za pracê z wyj¹tkiem przychodów zwolnionych ze sk³adek.
Podstawy wymiaru sk³adek nie stanowi¹ miêdzy innymi:
1)nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które s¹ przyznawane pracownikowi nie czêciej ni¿ co 5 lat,
2)odprawy pieniê¿ne zwi¹zane z przejciem na emeryturê lub rentê,
3)odprawy wyp³acane pracownikom powo³anym do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej,
4)odprawy i odszkodowania oraz rekompensaty wyp³acane przez
zak³ad pracy w zwi¹zku z rozwi¹zaniem stosunku pracy,
5)wartoæ wiadczeñ rzeczowych oraz ekwiwalenty wynikaj¹ce z
przepisów BHP, za pranie i naprawê odzie¿y i za przed³u¿one
u¿ywanie odzie¿y lub u¿ywanie odzie¿y w³asnej, wartoæ ubioru s³u¿bowego, którego noszenie nale¿y do obowi¹zków pracownika, lub ekwiwalent pieniê¿ny za ten ubiór,
6)ekwiwalent za u¿ywane do wykonania pracy narzêdzia i materia³y w³asne pracownika,
7)jednorazowe odszkodowania z tytu³u wypadku przy pracy,
8)wartoæ wiadczeñ rzeczowych i bonów towarowych przyznawanych pracownikom, do wysokoci nieprzekraczaj¹cej kwoty
zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych, pod
warunkiem, ¿e nie mo¿na ich zamieniæ na pieni¹dze,
9)nale¿noci za odbycie podró¿y s³u¿bowych i roz³¹kê do wysokoci okrelonych w przepisach,
10) kwoty ekwiwalentów za u¿ywanie samochodów osobowych
do celów s³u¿bowych, wyp³acane do wysokoci zwolnionej z
podatku dochodowego od osób fizycznych,
11) wiadczenia urlopowe wyp³acane do wysokoci okrelonej w
przepisach i wiadczenia wyp³acane z ZFS, zapomogi losowe,
12) wiadczenia wyp³acane przez zak³ady pracy chronionej na rehabilitacjê z PFRON,
13) sk³adniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w
okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy, zasi³ku chorobowego, macierzyñskiego, opiekuñczego, w myl
przepisów o wynagrodzeniach, dotycz¹cych tego okresu.
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3.1.2. Podstawa wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne
w przypadku umowy zlecenia
Wraz ze zmian¹ postanowieñ art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy od 14
stycznia 2000 r.

WSZYSTKIE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE, A TAK¯E INNE UMOWY O WIADCZENIE US£UG,
DO KTÓRYCH ZGODNIE Z KODEKSEM CYWILNYM STOSUJE SIÊ PRZEPISY DOTYCZ¥CE ZLECENIA, BEZ
WZGLÊDU NA OKRES, NA JAKI ZOSTA£Y ZAWARTE, POWODUJ¥ OBOWI¥ZEK UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO I RENTOWEGO ORAZ ZDROWOTNEGO.

Dotyczy to tak¿e umów zawartych na jeden dzieñ.
Umowy zlecenia i inne umowy o podobnym charakterze zawarte
z uczniami szkó³ ponadpodstawowych oraz studentami do ukoñczenia 26 roku ¿ycia nie podlegaj¹ ubezpieczeniom spo³ecznym
oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Umowy zlecenia zawarte z pracownikami zatrudnionymi u tego
samego co zleceniodawca pracodawcy podlegaj¹ takiemu samemu obowi¹zkowi, jak ze stosunku pracy. W tym wypadku wystêpuje sumowanie naliczonych podstaw i sk³adek.
Umowy zlecenia zawarte z pracownikami zatrudnionymi na ca³y
etat u innego pracodawcy ni¿ zleceniodawca i zarabiaj¹cymi powy¿ej najni¿szej p³acy krajowej podlegaj¹ dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
Równie¿ umowy zlecenia zawarte z emerytami i rencistami podlegaj¹ obowi¹zkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu,
chyba ¿e zleceniobiorcy zatrudnieni s¹ u innego pracodawcy na
pe³ny etat i otrzymuj¹ wynagrodzenie wy¿sze ni¿ najni¿sze krajowe.
Zleceniobiorcy podlegaj¹ ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu podlegaj¹ z tytu³u
umów zlecenia, które jednoczenie podlegaj¹ ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a prace wykonywane s¹ w siedzibie lub
miejscu prowadzenia dzia³alnoci zleceniodawcy.
Podstaw¹ wymiaru sk³adek jest ustalone w umowie wynagrodzenie.
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3.1.3. Podstawa wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne
w przypadku umowy o dzie³o
Umowa o dzie³o zawarta pomiêdzy pracodawc¹, a w³asnym pracownikiem powoduje obowi¹zek ubezpieczeñ spo³ecznych. Natomiast je¿eli pracownik przebywa na urlopie bezp³atnym czy wychowawczym i pobiera zasi³ek wychowawczy lub inny (w wysokoci nie ni¿szej ni¿ zasi³ek wychowawczy), to zawarcie umowy o
dzie³o nie powoduje obowi¹zku ubezpieczeñ spo³ecznych.
Zawarcie umowy o dzie³o z zamawiaj¹cym, z którym wykonawcy
nie ³¹czy stosunek pracy, nie powoduje obowi¹zku ubezpieczeñ
spo³ecznych.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 1
lutego 2000 r., znak U.025-9/2000, umowy o dzie³o zawarte z emerytami i rencistami nie podlegaj¹ obowi¹zkowi ubezpieczeñ spo³ecznych.
W wietle powy¿szego
UMOWA O DZIE£O ZAWARTA Z INNYM PODMIOTEM NI¯ W£ASNY PRACODAWCA NIE POWODUJE OBOWI¥ZKU UBEZPIECZEÑ.

W przypadku umów o dzie³o nie wystêpuje prawo do dobrowolnych ubezpieczeñ spo³ecznych.
Podstaw¹ wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, w przypadku umowy o dzie³o zawartej z w³asnym pracodawc¹, jest wysokoæ wynagrodzenia przewidziana w umowie na wykonanie dzie³a.
Podstawê wymiaru sk³adek pos³ów i senatorów stanowi kwota
uposa¿enia, a w przypadku stypendystów sportowych  kwota
stypendium.
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Podstawa naliczania sk³adek za
ubezpieczenie zdrowotne

3.2

Podstawê prawn¹ ubezpieczenia zdrowotnego stanowi obecnie:
ustawa z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 2003 r. nr 45, poz. 391 zmiana nr 73 poz
660).
Ubezpieczonymi na podstawie wymienionej wy¿ej ustawy s¹
osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie i zamieszkuj¹ce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy przebywaj¹cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy
uprawniaj¹cej do podjêcia pracy, zezwolenia na osiedlenie siê lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, je¿eli:
- podlegaj¹ obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
- ubezpieczaj¹ siê dobrowolnie.

OBOWI¥ZKOWO

UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU PODLEGAJ¥ OSOBY OBJÊTE UBEZPIECZENIEM EME-

RYTALNYM I RENTOWYM, W TYM M.IN. PRACOWNICY, OSOBY WYKONUJ¥CE PRACÊ NA PODSTAWIE
UMOWY AGENCYJNEJ, UMOWY ZLECENIA, PRACÊ NAK£ADCZ¥, CZ£ONKOWIE ROLNICZYCH SPÓ£DZIELNI PRODUKCYJNYCH, SPÓ£DZIELNI KÓ£EK ROLNICZYCH, OSOBY PROWADZ¥CE POZAROLNICZ¥ DZIA£ALNOÆ.

Ubezpieczenie zdrowotne jest powszechne i obowi¹zkowe. Obowi¹zek ubezpieczenia zdrowotnego uwa¿a siê za spe³niony po
zg³oszeniu osoby podlegaj¹cej temu obowi¹zkowi i op³aceniu sk³adki w terminie i na zasadach okrelonych ww. ustaw¹.
Osoby, których nie obejmuje obowi¹zek ubezpieczenia, a która
chcia³yby skorzystaæ z us³ug medycznych, musz¹ ubezpieczyæ siê
dobrowolnie. Op³acenie sk³adki powoduje wówczas równie¿ objêcie ubezpieczeniem zdrowotnym cz³onków rodziny ubezpieczonego.
Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2003 wynosi 8,00%
podstawy wymiaru sk³adki. Sk³adka ta w latach nastêpnych bêdzie
zwiêkszana o 0,25% rocznie, a¿ do osi¹gniêcia 9,00%.
Dla wiêkszoci ubezpieczonych, w tym równie¿ dla osób wy¿ej wymienionych, do ustalenia podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje siê przepisy okrelaj¹ce podstawê wymiaru
sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z tym ¿e:
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- przy ustalaniu podstawy wymiaru sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników nie stosuje siê wy³¹czenia za czas niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi¹zku z
chorob¹ zakan¹ oraz rocznego ograniczenia podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do trzydziestokrotnoci przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego,
- podstawê wymiaru sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza siê o kwoty sk³adek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
chorobowe, potr¹conych przez p³atników ze rodków ubezpieczonego zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych.
Ponadto w sytuacji, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z wiêcej ni¿ jednego ród³a, sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne nale¿y op³acaæ od wszystkich tych przychodów, dla których podstawa
wymiaru sk³adki okrelona jest w art. 21 ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym. W przepisie tym podstawa wymiaru
sk³adki okrelona jest równie¿ dla osób wy¿ej wymienionych.
Sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne op³aca osoba podlegaj¹ca
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowi¹zek przekazywania sk³adek
na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy ubezpieczonych
spoczywa jednak¿e m.in. na:
- pracodawcy  za osoby pozostaj¹ce w stosunku pracy lub
w stosunku s³u¿bowym,
- zleceniodawcy  za osobê wykonuj¹c¹ pracê na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,
- spó³dzielni  za cz³onków rolniczych spó³dzielni produkcyjnych
i spó³dzielni kó³ek rolniczych.
Natomiast za osobê wspó³pracuj¹c¹ z osob¹ prowadz¹c¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ sk³adkê oblicza, odprowadza i
finansuje ze rodków w³asnych osoba prowadz¹ca pozarolnicz¹
dzia³alnoæ.
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne powinny byæ op³acane za
ka¿dy miesi¹c kalendarzowy w trybie, na zasadach oraz w terminie przewidzianym dla sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, a je¿eli do tych osób i jednostek nie stosuje siê przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym  w terminie do 15 dnia nastêpnego miesi¹ca.
Zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu
w wysokoci 7,75% podstawy:
- od podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego
wed³ug skali podatkowej okrelonej w art. 27 ust. 1 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz136

nych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z pón. zm.) na zasadach
okrelonych w tej ustawie,
- od zrycza³towanego podatku dochodowego op³aconego w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
Pozosta³¹ czêæ sk³adki finansuje osoba ubezpieczona.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z ustaleniami art. 27 tej ustawy, tj. wed³ug skali podatkowej, w pierwszej
kolejnoci ulega obni¿eniu o kwotê sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, op³aconej bezporednio przez podatników
b¹d pobranej przez p³atnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
W ci¹gu roku podatkowego obliczone zaliczki na podatek za dany
miesi¹c najpierw zmniejsza siê o kwotê stanowi¹c¹ 1/12 tzw. kwoty wolnej  tj. kwoty zmniejszaj¹cej podatek, wskazanej w pierwszym przedziale skali podatkowej, która na 2004 r. wynosi 44,17 z³
miesiêcznie, a nastêpnie zmniejsza siê o kwotê sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej przez p³atnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Pracodawca jako p³atnik podatku dochodowego zmniejsza obliczon¹ zaliczkê na podatek za dany miesi¹c.
Jednak¿e, gdy sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez
p³atnika jest wy¿sza od zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, obliczonej przez tego p³atnika zgodnie z postanowieniami ustawy o tym podatku, sk³adkê obliczon¹ za poszczególne
miesi¹ce obni¿a siê do wysokoci tej zaliczki. Oznacza to, ¿e w
sytuacji, gdy kwota obliczonej sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne przekracza kwotê wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy
to p³atnik, np. pracodawca, powinien obni¿yæ kwotê sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne do wysokoci zaliczki i potr¹ciæ ze rodków pracownika obni¿on¹ kwotê sk³adki.
Zasada obni¿enia sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokoci zaliczki na podatek ma zastosowanie tylko w stosunku do
sk³adki obliczonej przez p³atnika, o którym mowa w art. 24 ust. 1
8 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, tj. m.in.
pracodawcê, zleceniodawcê, jednostkê wyp³acaj¹c¹ wiadczenie
lub zasi³ek za osobê pobieraj¹c¹ wiadczenie socjalne lub zasi³ek
socjalny, urz¹d pracy za bezrobotnego. A zatem omawiana zasada nie ma zastosowania w stosunku do osób zobowi¹zanych do
samodzielnego obliczania i op³acania sk³adki  bez porednictwa
p³atnika.
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3.3

Tryb wype³niania i przesy³ania
dokumentacji do ZUS

JE¯ELI ORGANIZACJA ZATRUDNI OSOBÊ NA UMOWÊ O PRACÊ LUB UMOWÊ ZLECENIE, MA OBOWI¥ZEK
ZAREJESTROWANIA SIEBIE ORAZ ZATRUDNIANEJ OSOBY JAKO P£ATNIKA W ZAK£ADZIE UBEZPIECZEÑ
SPO£ECZNYCH W£ACIWYM DLA MIEJSCA SIEDZIBY ORGANIZACJI.
W celu zarejestrowania organizacji jako p³atnika wype³nia siê nastêpuj¹ce formularze :
 ZUS ZPA  zg³oszenie/zmiana danych p³atnika sk³adek  osoby
prawnej,
 ZUS ZBA  informacja o numerach rachunków bankowych p³atnika,
 ZUS ZAA  informacja o adresach prowadzenia dzia³alnoci przez
p³atnika.
Zg³oszenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracê
objêtego ubezpieczeniami spo³ecznymi i zdrowotnym dokonuje
siê na formularzu:
 ZUS ZUA  zg³oszenie do ubezpieczeñ/zg³oszenie zmian danych osoby ubezpieczonej.
Osobê objêt¹ zgodnie z przepisami tylko ubezpieczeniem zdrowotnym zg³asza siê na druku:
 ZUS ZZA  zg³oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zg³oszenie zmiany danych.
Natomiast zg³oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego cz³onków
rodziny dokonuje siê na formularzach:
 ZUS ZCZA  dla cz³onków rodziny, którzy mieszkaj¹ pod tym
samym adresem co ubezpieczony,
 ZUS ZCNA  dla cz³onków rodziny, którzy mieszkaj¹ pod innym adresem ni¿ ubezpieczony.
Wyrejestrowanie ubezpieczonego (lub korekty danych) z ubezpieczeñ/kontynuacji ubezpieczeñ nale¿y dokonaæ na formularzu:
 ZUS ZWUA  wyrejestrowanie z ubezpieczeñ/kontynuowanie
ubezpieczeñ,
natomiast p³atnika wyrejestrowuje siê na formularzu:
 ZUS ZWPA  wyrejestrowanie p³atnika sk³adek.
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P³atnik jest zobowi¹zany do przekazania do ZUS co miesi¹c deklaracji rozliczeniowej wraz z raportami imiennymi na formularzach:
 ZUS DRA  deklaracja rozliczeniowa,
 ZUS RCA  imienny raport miesiêczny o nale¿nych sk³adkach i
wyp³aconych wiadczeniach,
 ZUS RZA  raport imienny o nale¿nych sk³adkach na ubezpieczenie zdrowotne,
 ZUS RSA  raport imienny o wyp³aconych wiadczeniach i przerwach w op³acaniu sk³adek.
Jednoczenie p³atnik przekazuje ubezpieczonemu co miesi¹c informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych do ZUS w
celu ich weryfikacji na druku:
 ZUS RMUA  raport miesiêczny dla osoby ubezpieczonej.

Termin przekazania do ZUS
dokumentów i sk³adek

ZG£OSZENIA,

3.4

7
DNI OD DATY POWSTANIA OBOWI¥ZKU ZG£OSZENIA LUB ZAISTNIENIA TYCH ZMIAN. WYREJESTROWANIA P£ATNIKA I UBEZPIECZONYCH NALE¯Y DOKONAÆ W TERMINIE 7 DNI OD DATY WYGANIÊCIA
OBOWI¥ZKU.
ZMIANY DANYCH P£ATNIKÓW I UBEZPIECZONYCH NALE¯Y DOKONAÆ W TERMINIE

P³atnik zobowi¹zany jest do op³acania sk³adek i sk³adania dokumentacji rozliczeniowej, nie póniej ni¿ do:
 8 dnia nastêpnego miesi¹ca  dla jednostek bud¿etowych
oraz jednostek gospodarki pozabud¿etowej,
 12 dnia nastêpnego miesi¹ca  dla osób fizycznych op³acaj¹cych sk³adkê wy³¹cznie za siebie,
 15 dnia nastêpnego miesi¹ca  dla pozosta³ych p³atników.
Ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych nak³ada na p³atników sk³adek zatrudniaj¹cych powy¿ej 5 osób obowi¹zek przekazywania dokumentacji do ZUS-u drog¹ elektroniczn¹ poprzez
transmisjê danych w formie dokumentu elektronicznego za pomoc¹ programu P³atnik.
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Liczbê osób liczy siê wed³ug stanu na koniec miesi¹ca poprzedzaj¹cego ten obowi¹zek. Natomiast p³atnicy, którzy bêd¹ rozliczaæ do 5 osób, mog¹ przekazywaæ rozliczenia do ZUS tak jak
obecnie, na drukach ZUS wype³nionych rêcznie lub wydrukach z programu P³atnik.
Pracownicy ZUS maj¹ prawo odmówiæ przyjêcia dokumentacji sporz¹dzonej i przekazywanej niezgodnie z tymi zasadami lub j¹ odes³aæ. Traktowane to bêdzie jako niez³o¿enie dokumentacji w ZUS.
Jednoczenie wprowadzony zosta³ obowi¹zek op³aty sk³adek w
formie bezgotówkowej. Z obowi¹zku tego zwolnione s¹ osoby
fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej.
Nowelizacja ustawy na³o¿y³a na p³atników obowi¹zek sk³adania
rocznych informacji o zasi³kach, wiadczeniach i wynagrodzeniach
na druku IRB. P³atnicy otrzymaj¹ nowe numery identyfikacyjne
p³atników oznaczone jako NUSP.
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Za³¹czniki
Za³¹cznik nr 1
Wzór rachunku wyników dla organizacji nieprowadz¹cych
dzia³alnoci gospodarczej.
RACHUNEK WYNIKÓW za rok .............
Za rok ubieg³y
A

Przychody z dzia³alnoci statutowej (1+2)

1

Sk³adki brutto okrelone statutem

2

Inne przychody okrelone statutem oraz dotacje i
subwencje

B

Koszty realizacji zadañ statutowych

C

Wynik na dzia³alnoci statutowej (AB)
(wielkoæ dodatnia lub wielkoæ ujemna)

D

Koszty administracyjne (1+2+3+4+5+6)

1

Zu¿ycie materia³ów i energii

2

Us³ugi obce

3

Podatki i op³aty

3

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo³eczne i inne
wiadczenia

4

Amortyzacja

5

Pozosta³e koszty

E

Pozosta³e przychody (niewymienione w poz. A i G)

F

Pozosta³e koszty (niewymienione w B, D i H)

G

Przychody finansowe

H

Koszty finansowe

I

Wynik finansowy brutto na ca³okszta³cie dzia³alnoci
statutowej (CD+E-F+GH)  wielkoæ ujemna lub
dodatnia

J

Zyski i straty nadzwyczajne (12)

1

Zyski nadzwyczajne (wielkoæ dodatnia)

2

Straty nadzwyczajne (wielkoæ ujemna)

K

Wynik finansowy ogó³em (I+J)  wielkoæ dodatnia lub
ujemna

I.

Zysk  ró¿nica zwiêkszaj¹ca przychody roku nastêpnego
(wartoæ dodatnia)

Za rok bie¿¹cy

II. Strata  ró¿nica zwiêkszaj¹ca koszty roku nastêpnego
(wartoæ ujemna)
Sporz¹dzono dnia...........................
podpis osoby sporz¹dzaj¹cej
Podpisy cz³onków Zarz¹du
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Za³¹cznik nr 2
Wzór bilansu dla organizacji nieprowadz¹cych dzia³alnoci
gospodarczej.

Bilans za rok ...........
Aktywa

A
I
II

Aktywa trwa³e
(I + II + III + IV + V)
Wartoci niematerialne
i prawne
Rzeczowe aktywa
trwa³e

Stan
na
pocz¹t
ek roku

Pasywa
Stan na
koniec
roku

Stan na
pocz¹tek
roku
A
I
II

III

Nale¿noci
d³ugoterminowe

III

IV

Inwestycje
d³ugoterminowe

1

V

D³ugoterminowe
rozliczenia
miêdzyokresowe
Aktywa obrotowe
( I + II + III+ IV)

2

B

I

Zapasy rzeczowych
sk³adników aktywów
obrotowych

B

I

II
II

Nale¿noci
krótkoterminowe

1
2
3

III

Inwestycje
krótkoterminowe
rodki pieniê¿ne

III

2

Pozosta³e aktywa
finansowe

1

IV

Krótkoterminowe
rozliczenia
miêdzyokresowe
Suma aktywów
(A+B)

2

1

IV

Stan na
koniec
roku

Fundusze w³asne
A = I + II + III
Fundusz statutowy
Fundusz
z aktualizacji
wyceny
Wynik finansowy
netto za rok
obrotowy
Nadwy¿ka
przychodów nad
kosztami (+)
Nadwy¿ka kosztów
nad przychodami
()
Zobowi¹zania i
rezerwy na
zobowi¹zania
(I + II + III + IV)
Zobowi¹zania
d³ugoterminowe z
tytu³u kredytów i
po¿yczek
Zobowi¹zania
krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Kredyty i po¿yczki
Inne zobowi¹zania
Fundusze
specjalne
Rezerwy na
zobowi¹zania
Rozliczenia
miêdzyokresowe
Rozliczenia
miêdzyokresowe
przychodów
Inne rozliczenia
miêdzyokresowe,

Suma pasywów (A+B)

Sporz¹dzono dnia ...............................
Podpis osoby prowadz¹cej
ksiêgi rachunkowe
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Podpisy cz³onków Zarz¹du

Informacja dodatkowa
(za³¹cznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
................................................................................................................
(nazwa jednostki)

za rok obrotowy ............................
1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz
przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych
pozycji aktywów i pasywów:
1) wartoci niematerialne i prawne wyceniono na dzieñ bilansowy i wykazano w
bilansie w: .............................................................................................................
...............................................................................................................................
2) rodki trwa³e wyceniono na dzieñ bilansowy i wykazano w bilansie w:
...............................................................................................................................
3) d³ugoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzieñ bilansowy i wykazano w
bilansie w: .............................................................................................................
4) zapasy materia³ów wyceniono na dzieñ bilansowy i wykazano w bilansie:
...............................................................................................................................
5) nale¿noci i roszczenia wyceniono na dzieñ bilansowy i wykazano w bilansie:
...............................................................................................................................
6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzieñ bilansowy i wykazano
w bilansie: .............................................................................................................
7) zobowi¹zania wyceniono na dzieñ bilansowy i wykazano w bilansie:
...............................................................................................................................
8) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
9) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
10) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2. Dane uzupe³niaj¹ce o aktywach i pasywach:
1) Zmiany w ci¹gu roku obrotowego wartoci rodków trwa³ych, wartoci
niematerialnych i prawnych oraz d³ugoterminowych aktywów trwa³ych:

a) rodki trwa³e wartoæ pocz¹tkowa:
Wyszczegól nienie wg
pozycji
bilansowych

Wartoæ
pocz¹tkowa
na pocz¹tek
roku
obrotowego

Zwiêkszenia
z tytu³u:
- zakupów
- aktualizacji
- inne

w z³ i gr.
Zmniejszenia
wartoci
pocz¹tkowej

Stan na koniec
roku
obrotowego

rodki trwa³e
razem:
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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b) umorzenia rodków trwa³ych :
Wyszczegól nienie wg
pozycji
bilansowych
(rodków
trwa³ych)

Dotychczasowe
umorzenie na
pocz¹tek roku
obrotowego

Zwiêkszenia
umorzeñ:
- dotychczaso wych
- przejêtych z
zakupów
- pozosta³ych

w z³ i gr.
Zmniejszenia
umorzeñ
rodków
trwa³ych

Stan na koniec
roku
obrotowego

Umorzenie
rodków
trwa³ych
razem:
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
c) wartoci niematerialne i prawne - wartoæ pocz¹tkowa :
w z³ gr.
Wyszczegól nienie wg
pozycji
bilansowych

Wartoæ
pocz¹tkowa
na pocz¹tek
roku
obrotowego

Zwiêkszenia
z tytu³u:
- nowych
zakupów
- inne

Zmniejszenia
wartoci
niematerial nych i
prawnych

Stan na koniec
roku
obrotowego

Wartoci
niematerialne i
prawne razem:
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

d) umorzenia wartoci niematerialnych i prawnych:
Wyszczegól nienie wg
pozycji
bilansowych

Umorzenie
wartoci
niematerialnych
i prawnych
razem:
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Dotychczasowe
umorzenie na
pocz¹tek roku
obrotowego

Zwiêkszenia
umorzeñ

Zmniejszenia
umorzeñ

w z³ i gr.
Stan na koniec
roku
obrotowego

e) d³ugoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:
Wyszczegól nienie wg
pozycji
bilansowych

Wartoæ
na pocz¹tek
roku

Zwiêkszenia w
ci¹gu roku

w z³ i gr.
Stan na koniec
roku
obrotowego

Zmniejszenia w
ci¹gu roku

D³ugoterminowe
aktywa
finansowe
razem:
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
2) Wartoæ gruntów u¿ytkowanych wieczycie:
a) na pocz¹tek roku ........................... z³

b) na koniec roku ............................... z³

3) Wartoæ pocz¹tkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) rodków trwa ³ych, u¿ywanych

na podstawie umów:
a) na pocz¹tek roku

b) na koniec roku

a) najmu

.......................................... z³ ...................................... z³

b) dzier¿awy

......................................... z³ ...................................... z³

c) innych umów (leasingu)

........................................ z³

.................................... z³

d) razem

____________________ z³

__________________ z³

4) Wartoæ zobowi¹zañ wobec bud¿etu Pañstwa lub Gminy z tytu³u uzyskania
prawa w³asnoci budynków i budowli:
a) na pocz¹tek roku .............................. z³

b) na koniec roku

............................. z³

3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich róde³, w tym wymaganych
statutem:
w z³ i gr.
Przychody za rok:
Wyszczególnienie

Przychody razem

poprzedni
% struk kwota
tury
100

obrotowy
% struk kwota
tury
100

z tego:
1) Przychody dzia³alnoci statutowej 
typowe
2) Inne przychody statutowe
w tym:
1) dotacje
2) subwencje
3) Pozosta³e przychody
4) Przychody finansowe
5) Zyski nadzwyczajne
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4. Struktura kosztów dzia³alnoci statutowej okrelonych statutem oraz kosz tów ogólnoadministracyjnych:
w z³ i gr.
Koszty za rok:
Wyszczególnienie

poprzedni
kwota

Koszty razem

obrotowy

% struktu ry

100

kwota

% struktu ry

100

z tego:
1. Koszty realizacji poszczególnych zadañ
statutowych
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
2. Koszty ogólnoadministracyjne
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
3. Pozosta³e koszty (operacyjne) dzia³alnoci
statutowej
4. Koszty finansowe dzia³alnoci statutowej
5) Straty nadzwyczajne dzia³alnoci
statutowej

5. Struktura funduszu statutowego z dnia za³o¿enia (powstania) Jednostki:
stan na 31.12. ......r. w z³ i gr.
Wyszczególnienie róde³
pochodzenia – tworzenia funduszu
Wartoæ funduszu statutowego razem
z tego:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Kwota

6 . D a n e o ró d ³a c h zw iê k s ze n ia i s p o s o b ie w yk o rz ys ta n ia fu n d u s zu s ta tu to w e g o w ro k u o b ro to w ym :
w z³ i g r.
W ys z c z e g ó ln ie n ie

K w o ta

1 . S ta n fu n d u s zu n a p o c z¹ tek rok u :
1 . Z w iê k sze n ia fu n d u szu w ci¹ g u rok u

z te g o z tytu ³u :
1)
2)
3)
4)
5)
3 . Z m n ie jsze n ia fu n d u s zu w c i¹ g u rok u
z te g o z tytu ³u :
1)
2)
3)
4)
5)
4 . S ta n fu n d u s zu n a k o n ie c rok u:

7 . W yk a z z o b o w i¹ zañ d zia³aln o  ci statutow e j za b e zp ie czo n yc h n a m a j¹ tk u je d n o stk i:
w z³ i g r.
W ys z c z e g ó ln ie n ie
z o b o w i¹zañ

S ta n n a :
p o c z ¹ te k
k o n ie c
ro k u
ro k u

F o rm a
z a b e z p ie c z e n ia

Z o b o w i¹ za n ia d zia ³a ln o ci sta tu to w e j
ra ze m :
z te g o z tytu ³u :
1)
2)
3)
8 . W yk a z z o b o w i¹ zañ w aru n kow ych (w tym u d zielo n ych p rzez J ed n o stkê g w aran cji i
p o rêc zeñ ), zw i¹za n ych z d zia³aln o  ci¹ statu to w ¹:
w z³ i g r.
R o d z a j z o b o w i¹zañ ,

S ta n n a :
p o c z ¹ tek ro ku

g w a ra n c ji, p o rêczeñ

k o n ie c ro k u

Z o b o w i¹ zania w aru n ko w e o g ó ³em :
z te g o
1)
2)
3)
4)
5)
9 . T e n d e n c je zm ia n w p rz yc h o d a c h i k o s z ta c h , w sta n ie s k ³a d nik ó w a k tyw ów i
ró d ³a c h

ich

fin an sow a n ia

(syn tetyc zn ie

o p iso w o

z

ew e n tu a ln ym

p o d a n iem

o d p o w ie d n ic h w s k a nikó w ):
.......................................................................................................... ...............................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
D YR EK TO R JED N O STK I
..................................................
(m ie js c e i d a ta s p o rz¹ d ze n ia )

......................................................

(p ie c zê æ firm o w a )

(im iê , n a zw isk o  p o d p is)

..................................................
(im iê , n a zw isk o i p o d p is o so b y
s p o rz¹ d za j¹ ce j)
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Za³¹cznik nr 3
Przyk³ad wykazu kont ksiêgi g³ównej Zak³adowego Planu
Kont dla organizacji nieprowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej
Zak³adowy Plan Kont stowarzyszenia/fundacji
(wykaz kont ksiêgi g³ównej)
obowi¹zuje od dnia .............................................
Numer konta

numer konta

ksiêgi g³ównej

szczegó³owego

010
020
030
070
078
079
080

Nazwa konta
Zespó³ 0  Aktywa trwa³e
rodki trwa³e
Wartoci niematerialne i prawne
D³ugoterminowe aktywa finansowe (inwestycje)
Umorzenie rodków trwa³ych
Umorzenie wartoci niematerialnych i prawnych
Odpisy aktualizuj¹ce d³ugoterminowe aktywa finansowe
rodki trwa³e w budowie
Zespó³ 1  rodki pieniê¿ne, rachunki bankowe i inne
krótkoterminowe aktywa finansowe

100
101
130
131
135
138
139
140
148
149

Kasa krajowych rodków pieniê¿nych
Kasa zagranicznych rodków pieniê¿nych
Rachunek bankowy Bank ul.....................
Rachunek bankowy Bank ul.....................
Rachunek bankowy ZFS
Kredyty bankowe
Rachunek bankowy lokat terminowych
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Odpisy aktualizuj¹ce krótkoterminowe aktywa finansowe
rodki pieniê¿ne w drodze

200
201
205
220
221
222
223
224
225
230
234
249
290

Zespó³ 2  Rozrachunki i roszczenia
Rozrachunki krajowe z dostawcami i odbiorcami
Rozrachunki zagraniczne z dostawcami i odbiorcami
Zaliczki wyp³acone dostawcom i otrzymane od odbiorców
Rozrachunki z urzêdem skarbowym
Rozrachunki z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych
Rozrachunki z urzêdem skarbowym z tytu³u podatku VAT
Podatek VAT naliczony
Podatek VAT nale¿ny
Rozrachunki z urzêdami gmin i PFRON z tytu³u dotacji
Rozrachunki z tytu³u wynagrodzeñ
Rozrachunki z pracownikami i dzia³aczami z tytu³u zaliczek
Pozosta³e rozrachunki
Odpisy aktualizuj¹ce rozrachunki

300
310
330
340
343
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Zespó³ 3  Materia³y i towary
Rozliczenie zakupu
Materia³y i towary na sk³adzie
Towary na sk³adzie
Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy aktualizacyjne 
materia³y
Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy aktualizacyjne 
towary

Numer konta
Syntetycznego

numer konta
analitycznego

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
490

Nazwa konta
Zespó³ 4  Koszty wed³ug rodzaju i ich rozliczenie
Amortyzacja
Zu¿ycie materia³ów
Zu¿ycie energii
Us³ugi obce
Podatki i op³aty
Wynagrodzenia
wiadczenia na rzecz pracowników i sk³adki ZUS
Podró¿e s³u¿bowe
Koszty niestanowi¹ce kosztów uzyskania przychodów
Pozosta³e koszty
Rozliczenie kosztów
Zespó³ 5  Koszty wed³ug typów dzia³alnoci i ich
rozliczenie

510
530
550

580

510-01
510-02
550-01
550-02
550-03
550-04
550-05

Koszty dzia³alnoci statutowej
Koszty programu ..............................................
Koszty programu ...............................................
Koszty dzia³alnoci pomocniczej (socjalnej)
Koszty zarz¹du i administracji
Koszty wynagrodzeñ i narzutów na wynagrodzenia
Koszty zu¿ycia materia³ów i energii
Koszty amortyzacji
Us³ugi obce
Pozosta³e koszty administracji
Rozliczenie kosztów
Zespó³ 6  Produkty i rozliczenia miêdzyokresowe
Rozliczenia miêdzyokresowe czynne kosztów
Rozliczenia miêdzyokresowe bierne kosztów
Pozosta³e rozliczenia miêdzyokresowe

640
642
650

Zespó³ 7  Przychody i koszty zwi¹zane z ich
osi¹gniêciem
710

750
751
760
761
770
771

800
801
802
820
840
850
860
870

710-01
710-02
710-03

760-01

Przychody dzia³alnoci statutowej
Darowizny  przychody programu...............................
Przychody programu .................................................
Sk³adki cz³onkowskie
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Pozosta³e przychody operacyjne
Dotacje i subwencje
Pozosta³e koszty operacyjne
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zespó³ 8  Kapita³y, fundusze, rezerwy i wynik
finansowy
Fundusz statutowy
Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny
Pozosta³e fundusze
Rozliczenie wyniku finansowego
Rezerwy i rozliczenia miêdzyokresowe przychodów
Fundusze specjalne
Wynik finansowy
Podatek dochodowy od osób prawnych

149

150

