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WSTĘP 

  

 

W tym roku po raz kolejny Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO oraz 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA zorganizowało Ogólnopolski Obóz Kół 

Naukowych Rachunkowości. Jest to już trzecia edycja wydarzenia, które łączy studentów 

zainteresowanych rachunkowością z całej Polski. Trzydniowe spotkanie to nie tylko okazja do 

pogłębienia swojej wiedzy, ale również do zacieśnienia relacji pomiędzy organizacjami oraz 

wymiany doświadczeń. 

 W tym miejscu pragnę podziękować Studenckiemu Kołu Naukowemu Rachunkowości 

SIGMA za udaną współpracę oraz żywię nadzieję na jej kontynuację. Szczególne 

podziękowania kieruję do Sylwii Doroby – Prezesa SKNR SIGMA, z którą miałam 

przyjemność koordynować nasze wydarzenie. Dziękuję również członkom Studenckiego Koła 

Naukowego Rachunkowości KONTO za zaangażowanie w przygotowanie warsztatów i zadań 

dla uczestników obozu, za Waszą energię i chęć do działania. 

 Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów z zakresu szeroko pojętej rachunkowości. 

Dziękuję wszystkim autorom za poświęcenie czasu i dołożenia swojej cegiełki w tworzenie 

ogólnopolskiego wydarzenia. Zachęcam czytelników do przestudiowania referatów. Dzięki 

szerokiemu spektrum publikacji z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 

 Serdecznie podziękowania kieruję w stronę wszystkich uczestników III Ogólnopolskiego 

Obozu Kół Naukowych Rachunkowości. Bez Was ta inicjatywa nie miałaby sensu. Dziękuję 

za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok. 

 

 

 

 

Karolina Szypuła 

Prezes SKNR KONTO 

Koordynator III Ogólnopolskiego 

Obozu Kół Naukowych Rachunkowości 
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Maria Andrzejewska 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

PROBLEMY POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO 

 

1. Definicja i funkcja podatku 

Ordynacja podatkowa art. 6 z dnia 29 sierpnia 1997r. podaje, że podatkiem nazywane jest 

świadczenie przekazywane na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wg 

ustawy podatkowej, które jest: 

- publicznoprawne – istnieje jedynie możliwość pobierania podatków przez Skarb Państwa 

albo organizację publicznoprawną; 

- nieodpłatne – wpłacając określoną kwotę świadczenia, nie można domagać się innego, 

bezpośredniego profitu; 

- przymusowe – każdy podatnik, o ile nie jest przewidziane w ustawie odstępstwo od tej 

kwestii ma obowiązek uregulowania określonej kwoty; 

 - bezzwrotne - podatek, który został uiszczony nie może podlegać zwrotowi na rzecz osoby 

wpłacającej.  

Prawidłowe funkcjonowanie Państwa uzależnione jest poniekąd właśnie dzięki wpływom 

podatków do budżetu Państwa, dlatego funkcje jakie one spełniają są znaczące.  Najważniejsza 

z nich to funkcja fiskalna, sprowadzająca do tego, że świadczenie to ma znaczącą rolę jako 

jeden z podstawowych dochodów budżetowych, który przewyższa inne wpływy np. z tytułu 

ceł, opłat czy pożyczek. Znaczącymi czynnikami tej funkcji są wydajność, koszt poboru, 

pewność oraz ich równomierność. Mają one bowiem duży wpływ na spełnianie podstawowej 

funkcji podatków. Drugą funkcją, która w znaczący sposób połączona jest z fiskalną, jest 

funkcja redystrybucyjna. Kształtuje ona dochód i majątek będące w posiadaniu podatników. 

Dochody i majątek narodowy dzielone są między podatników, a związki publicznoprawne 

(np. państwo czy samorząd terytorialny). W obecnych czasach, w celu zapewnienia budżetowi 

większych wpływów podnoszone są podatki, lub wprowadzane nowe. Często związane są 

z najbardziej dochodowymi obszarami, co może prowadzić do zbyt dużego obowiązku 

wpłacania świadczeń pieniężnych przez te spółki. Wg krzywej  Laffera,(rys. nr 1) nieustanne 

zwiększanie takich zobowiązań może prowadzić do zmniejszenia wpływu do budżetu, 

ponieważ podatnicy zaczynają uchylać się od ich regulowania.   

 

 
Rysunek nr 1. Krzywa Laffera 

Źródło: http://prawolaffera.pl 
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Podatki mają również funkcję stymulacyjną i w związku z tym wykorzystywane są 

instrumenty finansowe w celu wywarcia określonego wpływu na środowisko, w którym 

funkcjonują jednostki, a także na kierunek i tempo ich rozwoju. Proces ten realizowany jest 

poprzez nałożenie różnych obciążeń podatkowych, mających zniechęcić podmioty do ich 

regulowania. Głównym instrumentem, który działa stymulująco są ulgi i zwolnienia podatkowe 

dla podmiotów jakie funkcjonują w wybranych obszarach. Istnieje również funkcja 

informacyjna, dzięki, której państwu dostarczana jest informacja o wszelkich 

prawidłowościach i nieprawidłowościach, które związane są z działaniami gospodarczymi.1 

 

2. Zasady sprawiedliwego systemu podatkowego 

System podatkowy, to wszelkie podatki w danym państwie w określonym czasie które 

składają się na jedną całość. Wszelkie zmiany, które są planowane w tym obszarze powinny 

na samym początku zostać podane pytaniu w jakim celu mają zostać wykonane i jaką funkcje 

mają one pełnić. Główne funkcje systemu podatkowego przedstawia rysunek nr 1. 

 

 
 

Rysunek nr 1. Główne funkcje systemu podatkowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Mikrut, A. Poznańska, Strategia podatkowa przedsiębiorstwa,  

w: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczne w Tarnowie nr 2 (13), 2009, Tarnów 

 

Wg funkcji fiskalnej podatki powinny zapewnić państwu odpowiednią ilość środków, 

które są niezbędne do jego funkcjonowania. Nie chodzi tu jednak jedynie o to, 

żeby umożliwiały jak największy dochód, lecz duże znaczenie ma również forma wg której 

dochody te są dzielone w społeczeństwie. Zadaniem drugiej funkcji tj. funkcji 

redystrybucyjnej jest podział PKB. Polega to na podziale majątku oraz dochodu zarówno 

na sektor prywatny jak i publiczny. Nie chodzi jedynie o ruchy środków pomiędzy podanymi 

podmiotami, ale również o podział w celu wyrównania warunków życia na terenie kraju 

pomiędzy różnymi regionami. Ostatnia z głównych funkcji systemu podatkowego funkcja 

stymulacyjna bazująca na stworzeniu prawidłowej konstrukcji podatków (występujących 

zwolnień, ulg, stawek czy skal podatkowych) tak, aby wpływały one pozytywnie 

na gospodarkę i eliminowały zjawiska które działają na nią niekorzystnie. 2 

                                                           
1 Litwińczuk K., Karwat P., Pietrasiewicz W., 2008, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, 

Warszawa 
2 A. Mikrut, A. Poznańska, Strategia podatkowa przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej 

Szkoły Ekonomiczne w Tarnowie nr 2 (13), 2009, Tarnów 

Funkcje systemu 
podatkowego

fiskalna redystrybucyjna stymulacyjna
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System podatkowy występujący w danym państwie powinien być stabilny, dogodny dla 

podatników oraz nieskomplikowany. Podczas przeprowadzania reform zabiegi, które mają 

miejsce często powodują, że podatnicy nie wiedzą dokładnie jakie zmiany zostały 

przeprowadzone i jak się do nich odnosić. Poświęcanie czasu na zastanawianie się 

i główkowanie wpływa negatywnie na ich nastawienie wobec całego systemu jak 

i wobec podmiotów, które dokonują zmiany. Może się to zatem wiązać do ograniczenia 

zaufania wobec rządu, a następnie do prób unikania płacenia zobowiązań co negatywnie 

wpłynie na działalność gospodarczą danego państwa.3 

 

3. Problemy z polskim systemem podatkowym 

Polski system podatkowy od wielu lat zmaga się z wielkimi problemami przez co wpływy 

do budżetu są stanowczo niższe od tych, których pierwotnie się spodziewano. Wszelkie 

niedogodności powodują, że wiele podmiotów unika płacenia podatków przez co powiększa 

się szara strefa, a polityka systemu podatkowego nie jest efektywna. Jednym problemem jaki 

występuje w polskim systemie podatkowym jest brak spójności, niestabilne regulacje 

legislacyjne, a także brak dokładnej wizji tego systemu. Prowadzi to do często występujących 

zmian i nowelizacji które w takiej ilości w jakiej występują nie są pozytywnie odbierane. 

Co prawda stale rozwijająca się gospodarka, zmiany jakie występują na terenie kraju czy Unii 

Europejskiej wymagają takich przekształceń, to jednak skala w jakiej występują one w Polsce 

często przeraża. Dodatkowo występują także liczne niespójności np. w celu wsparcia 

najbiedniejszych obywateli występują obniżone stawki VAT na artykuły spożywcze, to jednak 

kwota wolna od podatku jest stosunkowo niska i często wpływa na sytuację finansową właśnie 

tych najbiedniejszych. Innym przykładem są ulgi inwestycyjne, które występują przez długi 

czas, a z drugiej strony fakt, że zaniechane inwestycje nie mogą zostać zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodu. Brak takiej spójności nie spełnia w całości przypisanych funkcji systemu 

podatkowego. Dodatkowo kosztowny jest sam pobór podatków, a ulgi często adresowane są 

do niewłaściwych podmiotów. Korzystają z nich często osoby, które osiągają wysokie dochody 

i posiadają więcej możliwości, żeby zrozumieć jak dokładnie funkcjonują a nie Ci, którzy 

faktycznie ich potrzebują. Podobnie jest ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które znane 

są z preferencji podatkowych. Wykorzystują je głównie podmioty zamożne, posiadające 

wysoki kapitał, które są w stanie zapłacić zobowiązania na innym terytorium. 

Innym problemem jest chaotyczność jaka występuje w systemie podatkowym. 

Przedsiębiorcom zależy, żeby wiedzieć jak wysoki podatek będą musieli uiścić. Polski system 

uważany jest jednak za jeden z najmniej stabilnych w Europie. Niepewność z jakimi spotykają 

się polskie podmioty utrudnia im prowadzenie działalności i często wymaga od nich ponoszenia 

dodatkowych kosztów poprzez np. korzystanie z interpretacji podatkowych czy pomoc 

doradców. Duża ilość przepisów jest niejasna i budzi wątpliwości nie tylko wśród podatników, 

ale także sędziów, którzy wydają wyroki w sprawach podatkowych. Nieraz się zdarza, 

że podobny przypadek interpretowany jest na kilka sposobów i argumenty z każdej ze stron są 

prawidłowe i opierają się na odpowiednich ustawach czy aktach prawnych, jednak ostateczny 

wynik jest zupełnie inny. Innym aspektem budzącym wątpliwości jest fakt, że polscy 

                                                           
3 A. Sieroń, Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy, w: Ekonomia, 21/1, 2015, 

Wrocław 
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przedsiębiorcy mają stosunkowo niewielki wpływ na przebieg procesu legislacyjnego tzn. 

na zmiany w prawie podatkowym. Wciąż małą popularnością cieszą się konsultacje społeczne 

podczas których można np. zaprezentować swoje propozycje. Przedsiębiorcy działający 

w danym obszarze, mający bezpośredni kontakt z podatkami doskonale wiedzą, jakie występują 

nieścisłości czy utrudnienia. Mogliby oni zatem zaproponować zmiany tak, aby były one dla 

nich bardziej przychylne. 

Wszystkie te problemy negatywnie oddziałują na funkcjonowanie systemu podatkowego 

w Polsce. Przyczyniają się do niezadowolenia wśród podatników i stale powiększającej się 

szarej strefy co wpływa na to, że wpływy do budżetu z tytułu podatków nie są w takiej 

wysokości w jakiej być powinny.4  

 

4. Podatek VAT jako problem polskiego systemu podatkowego 

Nie ma wątpliwości w tym, że jednym z kluczowych problemów jaki postawiony jest 

przed polskim systemem finansowym jest podatek VAT. Spowodowane jest to m.in. przez dużą 

liczbę stawek oraz regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego. 

Pracownicy organów podatkowych rozliczani są wg wartości nieprawidłowości, jakie zostały 

przez nich zidentyfikowane. Powoduje to, że opłaca im się poświęcać czas tylko na transakcje 

o dużych kwotach, a na te o niższych często nie poświęcają czasu przez co dane 

nieprawidłowości nie są widoczne. Problemem jest również długi okres przysługujący na zwrot 

podatku. Dla dużych przedsiębiorstw, które obracają wysokimi środkami brak zwrotu przez 

określony czas nie powoduje większych problemów. Inaczej jest jednak z małymi czy średnimi 

przedsiębiorstwami dla których kwoty zwrotu są często znaczące i nieraz wpływają na ich 

dalszą działalność. Przy długim czasie oczekiwania na zwrot, ich sytuacja często może zostać 

zachwiana a dalsza działalność zagrożona. Występującym kłopotem może być również 

trudność w odpowiedniej weryfikacji potencjalnego kontrahenta poprzez brak odpowiednich 

narzędzi.5  

 

5. Zasady działania karuzeli podatkowej 

Podatek od towarów i usług zaliczany jest do podatków pośrednich. Oznacza to, 

że obowiązek podatkowy przerzucany jest na konsumenta, jaki używa te dobra lub usługi. 

Podatek ten powinien być neutralny dla podmiotów, które jedynie wykorzystują te dobra 

lub usługi dla działalności gospodarczej. Biorąc jednak pod uwagę jak jest skonstruowany, 

można zauważyć jak bardzo narażony jest na próby dokonywania oszustw czy wyłudzeń. 

Największe straty z jakimi zmaga się budżet państwa występują poprzez działanie tzw. karuzel 

podatkowych. Podmioty, które funkcjonują wg tej zasady nie uiszczają VAT należnego 

albo wyłudzają zwrot VAT naliczonego. Do łańcucha takich transakcji należy kilka 

lub kilkanaście podmiotów, które na pierwszy rzut okna prowadzą między sobą transakcje 

handlowe. W rzeczywistości ich celem jest wyłudzenie podatku VAT. Produktami, które biorą 

udział takich transakcjach są często produkty kosztowne, o niedużych rozmiarach, które są 

popularne i łatwo można je sprzedać. W konsekwencji powoduje to powstanie wysokiego 

                                                           
4 A. Sieroń, Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy, w: Ekonomia, 21/1, 2015, 

Wrocław 
5 https://www.pb.pl 
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obrotu i w następstwie otrzymanie znacznego zwrotu podatku VAT. Mechanizm działania 

transakcji karuzelowych przedstawia rysunek nr 2.  

 

Rysunek nr 2. Mechanizm działania transakcji karuzelowych  

Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl 

Firma B działająca na terenie Polski sprzedaje swoje towary firmie C również działającej 

na terenie tego kraju i wystawia odpowiednią fakturę VAT z obowiązującą w Polsce stawką 

VAT. Kolejnym krokiem jest sprzedaż tych towarów przez firmę C firmie A, która prowadzi 

swoją działalność na terenie innego kraju należącego do Unii Europejskiej. Firma C 

przedstawia tę transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę i na fakturze stawka podatku 

VAT wynosi 0%. Następnie firma A sprzedaje towary firmie B. W firmie A obecne są dwie 

transakcje: 

-wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – sama nalicza VAT 

-wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – stawka VAT 0%. 

Firma B kolejny raz sprzedaje te towary firmie C i plan ten się powtarza. W rzeczywistości 

obrót tymi towarami odbywa się wielokrotnie najczęściej aż do momentu, gdy firma B 

niespodziewanie znika. Gdyby każdy z podmiotów prawidłowo płacił swoje zobowiązania, to 

nie byłoby w tym schemacie żadnych nieprawidłowości. W rzeczywistości jednak firma B 

ani nie nalicza i nie odprowadza podatku VAT od transakcji WNT z firmą A, ani nie płaci VAT 

na podstawie sprzedaży towarów firmie C. W momencie, gdy firma B przestanie już istnieć, 

a organy podatkowe zainteresują się transakcjami, to pod uwagę wezmą firmę C, która nie jest 

świadoma zaistniałym sytuacjom. W następstwie zwrot podatku VAT może zostać niepewny 

co może wpłynąć na zachowanie płynności w spółce, a dodatkowo spółce mogą zostać 

przedstawione zarzuty wyłudzania zwrotu VAT. Znikający podatnik, czyli firma B 

w rzeczywistości nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, wobec czego wystawiane 

przez nią faktury nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń. Po zniknięciu zostają jedynie 

zobowiązania kwoty podatku należnego, które zostały odliczone przez kolejny podmiot 

w karuzeli. To jego obowiązkiem jest udowodnienie, że powstałe transakcje są wiarygodne, 

więc tą rolę pełnią często podmioty, które faktycznie mają historię swojej działalności.  

W rzeczywistości osoby, które planują działalność wg karuzeli podatkowej werbują 

osoby bez żadnego doświadczenia w danym obszarze i nieświadome działania karuzeli. 

Rejestrują na nie działalność i wykorzystują jako tzw. „słupy”, które nie mają wpływu 

na podejmowane decyzje i ich jedynym zadaniem jest zarejestrowanie działalności 

gospodarczej i podpisywanie faktur oraz innych dokumentów. Jako „słupy” często 

Firma B -
Polska

Firma C -
Polska

Firma A - kraj 
UE
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wykorzystywane są osoby nisko wykształcone, bez środków do życia czy stałego miejsca 

zamieszkania. Organizatorzy tych zabiegów oferują im korzyści majątkowe, które są 

nieznaczące w stosunku do zysków, jakie są generowane.  

Istnieją grupy przestępcze, które dokonują wyłudzeń na ogromną skalę. Dokładnie 

wiedzą, jakie metody mają służby skarbowe i jakie trendy aktualnie panują na rynku. Często 

współpracuję z pomocy doradców podatkowych, którzy ze względu na zyski zmienili rodzaj 

swojej działalności.6 

 

6. Podsumowanie 

Polski system podatkowy jest w wielu aspektach skomplikowany, nieczytelny i mało 

zrozumiały dla potencjalnych podmiotów. Często pojawiają się pytania i wątpliwości, 

z którymi problemy nieraz mają także specjaliści. Pojawiające się częste nowelizacje i zmiany 

tylko pogorszają obecną sytuację i negatywnie wpływają na ściągalność podatków. Duży 

problem stanowi VAT, który dzięki swojej konstrukcji, w łatwy sposób umożliwia 

dokonywanie oszustw i wyłudzeń. Szczególnym przypadkiem są karuzele podatkowe, które 

poprzez rozbudowane powiązania wyłudzają pieniądze z budżetu państwa.  

 

 

Literatura: 

1 Litwińczuk K., Karwat P., Pietrasiewicz W., 2008, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters 

Kluwer, Warszawa 

2 A. Mikrut, A. Poznańska, Strategia podatkowa przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe Małopolskiej 

Wyższej Szkoły Ekonomiczne w Tarnowie nr 2 (13), 2009, Tarnów 

3 A. Sieroń, Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy, w: Ekonomia, 

21/1, 2015, Wrocław 

4 https://www.pb.pl  

5 www.podatki.abc.com.pl 

6 http://podatki.gazetaprawna.pl 

 

 

 

 

                                                           
6 www.podatki.abc.com.pl  
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FORMA PRAWNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 

SPÓŁKA CYWILNA VS SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

 

1. Wstęp 

Nie od dziś, wśród Polskich przedsiębiorców pojawia się pytanie, jaką wybrać formę 

prawną prowadzonej działalności, aby była najbardziej korzystna, a zarazem najbardziej 

odpowiednia dla branży w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. W polskim prawodawstwie 

przewidzianych jest wiele form prawnych, m.in. jednoosobowa działalność gospodarcza, 

spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-

akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Każdy rodzaj 

prowadzonej działalności generuje konsekwencje zarówno w zakresie odpowiedzialności 

prawnej, majątkowej, a także w sferze przyszłych ponoszonych kosztów, warto 

więc zastanowić się która z proponowanych form jest najbardziej korzystna w zaistniałej 

sytuacji. Tematem artykułu są dwie, spośród wymienionych form prawnych prowadzenia 

działalności gospodarczej, a mianowicie spółka cywilna oraz komandytowa. Jak wiadomo 

spółka cywilna jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego, zwanego dalej: k.c., 

zaś spółka komandytowa w Kodeksie spółek handlowych., zwanym dalej: k.s.h. Dane 

statystyczne, na podstawie których analizowane będą dwie formy prawne pochodzą 

z Głównego Urzędu Statystycznego.  

 

2. Spółka cywilna vs spółka komandytowa – charakterystyka 

 

2.1. Spółka cywilna 

Umowa spółki cywilnej uregulowana została w przepisach art. 860-875 k.c i jest umową 

nazwaną. Jak wynika z art. 860 k.c. przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej 
umowy stanowią: oznaczenie wspólników, określenie wspólnego celu o charakterze 

gospodarczym oraz sposobu, w jaki dany cel będzie realizowany w ramach umowy. Strony 

umowy mogą również wprowadzić inne skuteczne zapisy dotyczących takich kwestii jak czas 

trwania spółki, wartość wkładów czy też zakres umocowania wspólników do reprezentacji. 

Warto jednak dodać, że brak owych elementów nie stanowiłby błędu w zawarciu samej umowy. 

Celem każdej prowadzonej działalności musi być osiągnięcie gospodarcze, które należy 

traktować w sposób szeroki nie tylko jako chęć osiągnięcia zysku tj. powiększeniem majątku 

netto wspólników. Z uwagi na ten fakt, należałoby przyjąć, że spółka może być zawiązana 

w celu chociażby budowy infrastruktury służącej wspólnikom bądź też zmniejszenia 

ponoszonych przez nich kosztów1. 

W polskim prawodawstwie brak jest przepisu, który nadawałby spółce cywilnej 

osobowość czy też zdolność prawną, co skutkuje konsekwencjami dla wspólników 

w szczególności w zakresie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

                                                           
1K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa, 2017 
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Podmiotami praw i obowiązków, jak również właścicielami majątku nabytego podczas trwania 

umowy spółki cywilnej są jej wspólnicy. Wobec tego, stroną zarówno czynności prawnych jak 

i postępowania są wspólnicy, a nie spółka2. Spółka nie ma także zdolności upadłościowej, 

przysługuje ona jednak wspólnikom będącym przedsiębiorcami3. Wątpliwości w zakresie 

podmiotowości spółki prawa cywilnego są często pojawiającym się tematem w literaturze, 

w szczególności na gruncie powstania spółki cywilnej w ujęciu historycznym, jak również 

ze względu na analogiczne funkcje, jakie pełni ona wobec spółek handlowych. Nie znajdują 

one jednak praktycznego zastosowania w obecnym podejściu do poruszanego problemu4. 

W oparciu o Kodeks cywilny należy stwierdzić, że w przypadku spółki cywilnej nie 

mamy do czynienia z majątkiem spółki, lecz z majątkiem wspólnym wspólników. Na majątek 

ten składają się zarówno wkłady wspólników jak i składniki nabyte w czasie trwania umowy 

spółki. Współwłasność majątku jest współwłasnością łączną, niepodzielną, wynikiem czego 

wspólnik nie może podczas trwania umowy spółki domagać się podziału majątku wspólnego 

bądź też rozporządzać wyłącznie swoim udziałem. Świadczą o tym cechy współwłasności 

łącznej wyróżnione przez J. Lic: 

• niesamoistny charakter współwłasności łącznej i podporządkowanie podstawowemu 

stosunkowi prawnemu o charakterze osobistym;  

• brak oznaczonych udziałów;  

• niemożność rozporządzania przez współwłaścicieli przysługującymi im prawami we 

współwłasności;  

• niemożność zniesienia współwłasności w czasie trwania podstawowego stosunku 

osobistego5. 

W odniesieniu do wkładów, które można wnieść do spółki, ustawodawca pozostawił dużą 

swobodę wspólnikom. Zgodnie z brzmieniem art. 861 k.c. wkładem może być zarówno 

własność, świadczenie usług, prawa inne niż własność oraz przedsiębiorstwo bądź też jego 

zorganizowana część. Jak utarło się to w praktyce, wartość wkładów wspólników ma równą 

wartość, może być jednak inaczej, ale fakt ten powinien zostać zaznaczony w zapisach umowy 

spółki. Równie duża swoboda pozostawiona została przedsiębiorcom w kwestii dotyczącej 

tego, kto może zawiązać spółkę cywilną. Jak wynika z ustawy są to zarówno osoby fizyczne, 

prawne jak i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne nadają zdolność prawną.  

Prowadzenie spraw spółki cywilnej zostało uregulowane w art. 865 k.c. Zgodnie z jego 

brzmieniem, w zakresie zwykłych czynności uprawnienia przysługują każdemu 

ze wspólników. Pojawia się jednak wyjątek, bowiem w przypadku sprzeciwu chociażby 

jednego wspólnika co do prowadzenia danej sprawy, w celu jej realizacji wymagana jest 

uchwała wspólników. Wspólnik może wykonać czynność nagłą w przypadku gdy jej 

niewykonanie mogłoby narazić spółkę na straty. O ile same zapisy dotyczące prowadzenia 

spraw wydają się być jasne, trudność pojawia się podczas określenia w jaki sposób 

zakwalifikować daną sprawę do zwykłych, a jakie do tych wykraczających poza tę kategorię. 

Przydatna może być w tym momencie ocena kierująca się wartością zobowiązania, prawa 

czy też strategicznego charakteru danej decyzji, jak również nietypowości danej decyzji 

                                                           
2Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 (ICSK 14/130) 
3M. Jasińska, Odpowiedzialność osób trzecich za podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Warszawa, 2014 
4A. Szajkowski, System prawa prywatnego, Tom 16, Warszawa, 2016, s.802. 
5J. Lic, Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej, Warszawa, 2013 
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w odniesieniu do charakteru prowadzonej działalności6. Niemniej jednak, kwestie prowadzenia 

spraw mogą zostać także uregulowane w umowie spółki w innym zakresie, 

co pozwala na zabezpieczenia swoich interesów przez poszczególnych wspólników już 

na etapie tworzenia umowy. Warto jednak zauważyć, że nie przewidziano możliwości, aby 

prowadzenie spraw zostało przekazane osobom lub podmiotom inne niż wspólnicy spółki 

cywilnej. 

Umocowanie wspólników do reprezentacji spółki unormowane zostało w sposób 

analogiczny do umocowania w zakresie prowadzenia jej spraw. Z uwagi na to, iż spółka 

cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, wspólnik dokonując czynności prawnej nie robi 

tego w imieniu spółki, a swoim oraz pozostałych wspólników. Brak uregulowania owej kwestii 

w umowie spółki może prowadzić do sytuacji, w której każdorazowo konieczne byłoby 

ustalenie w jakiej kategorii mieści się dana czynność oraz czy w związku z tym została ona 

skutecznie wykonana7. 

Ważnym aspektem poruszanego tematu jest również kwestia udziału w zyskach i stratach 

wspólników. Zgodnie z art. 867 k.c. udziały te są równe, bez względu na wartości wniesionych 

wkładów. Zasada ta może być modyfikowana zapisami umowy, warto jednak dodać, 

że nie wszystkie modyfikacje w tym zakresie są dozwolone. Przykładami takich wyjątków są:  

• wyłączenie wszystkich wspólników w udziałach w stracie; 

• wyłączenie któregokolwiek ze wspólników w udziale w zyskach (tzw. lwia spółka). 

Należy jednak zauważyć, że pomijając w/w wyjątki, wspólnicy posiadają dość dużą swobodę 

w kwestii kreowania swoich udziałów w zyskach i stratach. 

 

2.2. Spółka komandytowa  

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek handlowych zaliczanych do spółek osobowych. 

Reguluje ją k.s.h., który stanowi o jej podmiotowości prawnej pomimo braku posiadania 

osobowości prawnej. Dzięki temu spółka komandytowa zyskuje możliwość nabywania 

własnych praw, w tym kupna nieruchomości, pozywania i bycia pozywaną oraz zaciągania 

zobowiązań8. Spółka komandytowa charakteryzuje się dużą swobodą przy kształtowaniu praw 

i obowiązków wszystkich jej wspólników. Ustawa określa jednak obligatoryjny podział na dwa 

rodzaje wspólników tj. komandytariuszy i komplementariuszy. Z uwagi na ten fakt, pomimo 

iż jest to spółka osobowa to posiada również cechy spółki kapitałowej. Założenie spółki 

komandytowej wymaga chęci współpracy co najmniej dwóch osób, fizycznych lub prawnych, 

z których jedna zostanie komplementariuszem druga zaś komandytariuszem. 

Komplementariusz to osoba, która odpowiada bez ograniczeń za wszystkie zobowiązania 

spółki, podpisuje wszelkie umowy, pełni funkcję reprezentatywną, zatrudnia i zwalnia 

pracowników oraz udziela pełnomocnictw. Jeśli w spółce jest tylko jeden komplementariusz to 

jego nazwisko musi pojawić się w nazwie spółki, natomiast w sytuacji gdy spółka posiada 

więcej niż jednego komplementariusza to w nazwie pojawia się nazwisko jednego z nich. 

Komandytariusz natomiast, to wspólnik, który odpowiada za zobowiązania spółki tylko 

do wartości sumy komandytowej. Spółkę może reprezentować tylko jako pełnomocnik 

                                                           
6K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa, 2017 
7M. Gutowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088, Warszawa, 2016 
8Art. 102-108 kodeku spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze 

zm.) 
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lub prokurent spółki. Jego nazwisko nie pojawia się w nazwie spółki. Warto jednak dodać, 

że w przypadku gdy przez niedopatrzenie, nazwisko komandytariusza zostanie wprowadzone 

w nazwę, to odpowiada on za zobowiązania spółki tak jak komplementariusz. Zarówno 

komplementariuszem jak i komandytariuszem może zostać osoba prawna, osoba fizyczna 

lub też inna spółka osobowa.  

Wyróżnia się dwa sposoby utworzenia spółki komandytowej. Jednym z nich jest 

utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, drugim zaś przekształcenie istniejącej już, innej 

spółki jawnej. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego 

(art. 106 k.s.h.). Alternatywą może być zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca 

umowy (art. 1061 § 1 k.s.h). Do powstania spółki konieczne jest, poza podpisaniem stosownej 

umowy, wpisanie jej do odpowiedniego rejestru - KRS (art. 109 § 1 k.s.h.). Wraz z wnioskiem, 

przygotowanym na urzędowym formularzu, należy także złożyć umowę spółki, wykaz 

wszystkich wspólników, wraz z ich adresami i dowód wpłaty – 500 zł opłaty sądowej i 100 zł 

za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

3. Wymogi formalne dotyczące założenia porównywanych spółek 

 

3.1. Spółka cywilna 

Niezbędnym do założenia spółki cywilnej jest założenie przez wszystkich jej wspólników 

działalności gospodarczej. Wymagane jest złożenie wypełnionego wniosku CEIDG-1 w formie 

pisemnej w dowolnym urzędzie miasta i gminy lub zarejestrowanie firmy w formie 

elektronicznej. Dane wspólników w umowie powinny zawierać imiona i nazwiska, ich 

dokładne adresy zamieszkania oraz serię dowodu osobistego wraz z numerem NIP.  

Kolejnym krokiem, jest spisanie umowy spółki oraz podpisanie jej przez wszystkich 

wspólników. Dane wspólników w umowie powinny zawierać imiona i nazwiska, ich dokładne 

adresy zamieszkania oraz serię dowodu osobistego wraz z numerem NIP. Warto zauważyć, 

że niedochowanie formy pisemnej umowy nie świadczy automatycznie o nieważności tej 

czynności prawnej w świetle przepisów k.c. Forma papierowa jest jednak istotna dla 

zapewnienia pewności obrotu gospodarczego oraz w celach dowodowych. Nie jest wymagana 

forma aktu notarialnego ani poświadczenie podpisu przez notariusza. Należy jednak zgłosić to 

do Urzędu Skarbowego, odpowiedniego według siedziby spółki, w celu uiszczenia podatku 

od czynności cywilnoprawnych oraz złożenia deklaracji PCC-3.  

Po dokonaniu w/w formalności należy udać się do Głównego Urzędu Statystycznego. 

Celem wizyty jest otrzymanie numeru REGON. Podczas takiej wizyty należy być w posiadaniu 

umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej każdego ze wspólników. Kolejnym etapem jest załatwienie formalności 

w Urzędzie Skarbowym w celu otrzymania NIPu, właściwym ze względu na siedzibę spółki, 

a mianowicie należy złożyć formularz NIP-2 oraz NIP-D. W tym celu należy okazać umowę 

spółki, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej każdego 

ze wspólników, dokument poświadczający prawo do lokalu, w którym będzie znajdowała się 

siedziba spółki, numer firmowego rachunku bankowego oraz zaświadczenie o przyznanym 

numerze REGON.  

Do kolejnych zadań należy wybór sposobu opodatkowania wspólników. Wspólnicy 

ustalają również zasady prowadzenia księgowości, które uregulowane są w Ustawie 
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o rachunkowości oraz przepisach podatkowych. Ustawodawca zobowiązał także 

przedsiębiorców do uregulowania kwestii ubezpieczeń społecznych. Należy bowiem 

przedłożyć do właściwego organu informację na temat opłacanych składek. Dane te 

przekazywane są zgodnie z przepisami przy użyciu formularzy ZUS-ZZA lub ZUS-ZUA. 

W przypadku zatrudniania pracowników należy dokonać zgłoszenia spółki jako płatnika 

składek za osoby zatrudnione do czego służy formularz ZUS-ZPA. Następnie zgłoszeniu 

do ubezpieczeń podlegają wszyscy pracownicy. W spółce zatrudniającej pracowników składa 

się także oddzielne deklaracje ZUS-DRA za każdego ze wspólników oraz dodatkową 

za wszystkich pracowników9. 

 

3.2. Spółka komandytowa 

W celu utworzenia spółki komandytowej należy sporządzić umowę. Kodeks spółek 

handlowych wskazuje obligatoryjne elementy umowy, którymi są: 

• nazwa firmy i siedziba spółki – firma spółki musi zawierać nazwisko co najmniej 

jednego z komplementariuszy;  

• przedmiot działalności spółki; 

• czas trwania spółki – jeśli jest on oznaczony; 

• wyszczególnione wkłady wnoszone przez każdego ze wspólników; 

• sumy komandytowe każdego z komandytariuszy – zakres odpowiedzialności, kwota 

do jakiej odpowiada dany wspólnik za zobowiązania spółki; 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że spółka komandytowa w odróżnieniu od spółki 

cywilnej, wymaga formy aktu notarialnego, co wiąże się poniesieniem dodatkowych kosztów 

z tym związanych. Istnieje również możliwość zawarcia umowy spółki przy wykorzystaniu 

wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wówczas nie ma potrzeby 

korzystania z pomocy notariusza wynikiem czego, koszty zawarcia spółki ulegają 

zmniejszeniu. Przy wyborze tej opcji, koniecznym jest jednak posiadanie podpisu 

elektronicznego przez wszystkich wspólników.  

Ważne jest również, aby przed sporządzeniem umowy spółki komandytowej ustalić, jaką 

nazwę ma przyjąć spółka. Zabronione jest użycie nazwiska lub firmy komandytariusza 

w nazwie spółki. Jeśli jednak pojawi się ono, to, jak wcześniej wspomniano, komandytariusz, 

ponosi odpowiedzialność analogiczną do odpowiedzialności komplementariusza. W związku 

z tym odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem nie zaś do sumy 

komandytowej jak wynika z przepisów k.s.h. Niemniej ważnym jest oznaczenie działalności 

poprzez dodanie do jej nazwy oznaczenia „spółka komandytowa”.  

Kolejnym etapem zakładania spółki jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Ważne 

jest, aby czynność ta została wykonana nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. 

Wniosek należy wypełnić na formularzu sądowym KRS W1 wraz z odpowiednimi 

załącznikami. Wpis do KRS dokonywany jest przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby 

spółki. Zgłoszenie spółki powinno zawierać: 

• przedmiot działalności spółki; 

• firmę, siedzibę i adres spółki; 

• dane wszystkich wspólników z podziałem na komandytariuszy i komplementariuszy; 

                                                           
9 A. Malinowski, Spółka cywilna, Gdańsk 2012 
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• sumę komandytową. 

 Koszt złożenia wniosku to 500 zł, zaś w sytuacji gdy wspólnicy zdecydują się 

na skorzystanie z formularza sądowego koszt ten zmniejszy się do 250 zł.  

Kolejnym krokiem jest Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jest to 

obowiązek, z którego każda spółka musi się wywiązać. Czynność ta również generuje koszty 

w wysokości 100 zł. 

Po załatwieniu wszystkich wyżej w/w formalności należy spodziewać się pisma z Urzędu 

Skarbowego zawierającego numer NIP. Nie ma tu bezpośredniego udziału wspólników, 

bowiem przepływ informacji między urzędem KRS a Urzędem Skarbowym funkcjonuje dość 

płynnie, co zatem nie powoduje obowiązku indywidualnego zgłoszenia. Procedura nadania 

numeru REGON przez Główny Urząd Statystycznym wygląda podobnie jak przy nadaniu 

numeru NIP przez Urząd Skarbowy – odbywa się bez inicjatywy spółki. 

Warto zauważyć, że sam fakt zawarcia umowy spółki, zmusza wspólników do 

odprowadzenia podatku w wysokości 0,5 % od wartości wkładów wniesionych do spółki. Jeśli 

umowa spisana zostanie w formie aktu notarialnego, obowiązek odprowadzenia podatku PCC 

ciąży na notariuszu. Istotny jest także fakt, że spółka komandytowa musi wybrać jako formę 

ewidencji, pełną księgowość, co z pewnością generuje większe koszty niż w przypadku wyboru 

uproszczonej formy księgowości10. 

 

3.3. Różnice 

W poniższej tabeli znajdują się podstawowe różnice pomiędzy omawianymi formami 

prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu bardziej przejrzystym staje się 

porównanie obu form. 

Tabela nr 1. Porównanie różnic między spółką cywilną i komandytową. 

Spółka cywilna Spółka komandytowa 

Wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania 

spółki 

Wspólnicy dzielą się na komandytariuszy 

i komplementariuszy z czego komandytariusze za 

zobowiązania spółki odpowiadają tylko do sumy 

komandytowej a komplementariusze całym swoim 

majątkiem. 

Spółka nie ma podmiotowości prawnej na gruncie 

prawa cywilnego 

Spółka ma podmiotowość prawną w gruncie prawa 

cywilnego - jest to tzw. ułomna osoba prawna 

Nie musi prowadzić pełnej księgowości Musi prowadzić pełną księgowość 

Sprawy spółki prowadzą wszyscy wspólnicy 
Sprawy spółki prowadzą komplementariusze, chyba, 

że zapis w umowie stanowi inaczej. 

Brak kosztów rejestracji 
Koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze 

Sądowym. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Spółka cywilna, A. Malinowski, Gdańsk 2012, Spółka 

komandytowa A. Kappes, A. Kidyba, Warszawa, 2014. 

 

4.  Dane statystyczne  

Poniższy wykres nr 1 przedstawia dynamikę wzrostu liczby zakładanych spółek na 

przestrzeni lat 2007 – 2016. Zawiera on formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

w postaci spółek. Jak można zauważyć, na polskim rynku pojawia się coraz więcej nowo 

otwieranych działalności gospodarczych. Z danych prezentowanych w GUS wynika, że polscy 

                                                           
10 A. Kappes, A. Kidyba, Spółka komandytowa, Warszawa, 2014 
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przedsiębiorcy najczęściej decydują się na formę jaką jest spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w ramach spółek kapitałowych, natomiast w zakresie spółek osobowych 

jest to spółka cywilna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 1. Liczba przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółki na przestrzeni lat 2007 – 2016. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 

w rejestrze regon 2016 r. [GUS 2017]. 

 

Na wykresie nr 2 można zaś zauważyć, że spółka komandytowa na przestrzeni lat 2007-

2016 stała się znacznie częściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. 

W roku 2007 roku liczba spółek komandytowych była na poziomie 2632 spółek, natomiast 

w 2012 roku było ich już ponad 10 tys., a w 2014 roku niemal 26 tys. Na przestrzeni 9 lat liczba 

spółek wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Poniższy wykres wyraźnie pokazuje, jak wzrosła 

liczba zakładanych spółek komandytowych w porównaniu z innymi spółkami. 

Wykres nr 2. Liczba przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółki na przestrzeni lat 2007 – 2016. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 

w rejestrze regon 2016 r. [GUS 2017]. 

5. Podsumowanie 

Poruszany temat jest ważnym głównie dla osób rozpoczynających prowadzenie 

działalności gospodarczej. Zagadnienia zawarte w niniejszym artykule z pewnością ułatwią 
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decyzję dotyczącą formy prawnej odpowiedniej dla wykonywanej działalności. Warto jednak 

dodać, że wybór niektórych z form prawnych działalności gospodarczej może być 

determinowany poprzez profil prowadzonej działalności oraz rodzaje wykonywanych usług. 

Wiadomym jest również fakt, że przy takich decyzjach istotne będą również kwestie podatkowe 

jak i księgowe. Dodatkowym aspektem determinującym wybór formy prawnej jest 

odpowiedzialność założycieli firmy za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Niniejszy artykuł skierowany jest nie tylko do podmiotów rozpoczynających 

prowadzenie działalności gospodarczej, ale również dla osób już prowadzących swoje 

działalności. Bowiem niekiedy w trakcie realizacji celów gospodarczych przedsiębiorcy 

napotykają problemy np. w strukturze spółki, czy też problemy podatkowe wynikające 

z przeprowadzonych zmian w prawodawstwie. Wynikiem czego dąży się do zoptymalizowania 

niektórych obszarów działania poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian np. zmianę formy 

prawnej prowadzonej działalności.  
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI  

O JEDNOSTCE GOSPODARCZEJ 

 

1. Wstęp 

Sprawozdanie finansowe stanowi główne źródło wiedzy na temat działalności 

oraz sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Sporządzanie sprawozdań 

finansowych mieści się w zakresie zadań rachunkowości finansowej, czyli jednego 

z podsystemów rachunkowości jednostki gospodarczej. Rachunkowość finansowa opracowuje 

informacje retrospektywne. Charakteryzuje się znacznym uregulowaniem przez prawo. 

Informacje wygenerowane przez rachunkowość finansową są ujawniane na zewnątrz 

przedsiębiorstwa właśnie w postaci sprawozdania finansowego. 

Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości według ustawy o rachunkowości 

muszą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z jej przepisami, dotyczącymi między 

innymi elementów sprawozdań, zakresu informacyjnego, terminów sporządzania i publikacji. 

Ustawa wskazuje również osoby odpowiedzialne za wykonanie obowiązków związanych 

ze sprawozdaniami finansowymi. 

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane cechy, którymi powinny 

charakteryzować się sprawozdania finansowe oraz ich rodzaje według różnych kryteriów. 

Wskazane zostaną elementy sprawozdań finansowych według polskiej ustawy 

o rachunkowości oraz wymogi związane ze sprawozdaniami wprowadzone przez 

ustawodawcę.  

Sprawozdanie finansowe jest źródłem informacji na temat jednostki gospodarczej, 

z którego korzystają różnorodni odbiorcy posiadający różne potrzeby informacyjne. Artykuł 

prezentuje użytkowników sprawozdań finansowych oraz ich zapotrzebowanie na informacje. 

 

2. Cechy, klasyfikacja i elementy sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe, produkt systemu rachunkowości przedsiębiorstwa, jest 

„zbiorem informacji o sytuacji finansowej jednostki i jej dokonaniach w okresie 

sprawozdawczym1”. Sprawozdanie finansowe służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych jego 

odbiorców. 

Sprawozdanie finansowe, aby mogło zostać uznane za wiarygodne źródło informacji, 

powinno charakteryzować się następującymi cechami przedstawionymi w Tabeli 1. 

Tabela 1: Cechy sprawozdania finansowego 

Cecha sprawozdania finansowego Charakterystyka 

prawdziwość zgodność z rzeczywistością 

sprawdzalność możliwa dzięki powiązaniu z podstawą sporządzenia 

kompletność 
zawarcie wszystkich istotnych i wymaganych operacji 

gospodarczych z okresu 

przejrzystość i zrozumiałość jasne i zrozumiałe przedstawienie informacji 

                                                           
1 E. Walińska, Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, w: E. Walińska, (red.), 

Rachunkowość finansowa – ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2010, s. 96. 
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istotność 
koncentracja na informacjach istotnych, czyli mogących wpływać 

na zmianę decyzji przez odbiorców sprawozdania 

ciągłość 
stany końcowe okresu poprzedniego stanowią stany początkowe 

okresu bieżącego 

porównywalność 
czasowa – pomiędzy okresami, przestrzenna – pomiędzy 

jednostkami gospodarczymi 

terminowość zachowanie terminów sporządzania i publikowania 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kiziukiewicz, Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu 

finansowym, w: K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2014, s. 76. 

 

Sprawozdania finansowe klasyfikuje się według różnych kryteriów. Podział sprawozdań 

finansowych przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2: Klasyfikacja sprawozdań finansowych 

Kryterium klasyfikacji Rodzaje sprawozdań finansowych 

obowiązek sporządzania 

• obligatoryjne – wymagane przepisami prawa, 

• fakultatywne – sporządzane na podstawie decyzji 

kierownictwa jednostki 

zakres przedmiotowy 

• jednostkowe, 

• zbiorcze, 

• skonsolidowane 

częstotliwość sporządzania 

• operatywne, 

• kwartalne, 

• półroczne, 

• roczne 

odbiorcy sprawozdań finansowych 
• wewnętrzne, 

• zewnętrzne 

stopień uogólnienia 
• syntetyczne, 

• analityczne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kiziukiewicz, Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu 

finansowym, w: K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2014, s. 76. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z: 

1) bilansu, 

2) rachunku zysków i strat, 

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Bilans zawiera informacje na temat sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Ta część 

sprawozdania finansowego prezentuje składniki majątku (aktywa) oraz źródła ich finansowania 

(pasywa) na określony dzień. W bilansie przedsiębiorstwa aktywa są uszeregowane według 

kryterium rosnącej płynności, a pasywa według rosnącej wymagalności. 

Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o przychodach i kosztach danego okresu 

sprawozdawczego oraz osiągniętym wyniku finansowym. Poszczególne elementy składające 

się na wynik końcowy są prezentowane w trzech rodzajach działalności: operacyjnej, pozostałej 

operacyjnej oraz finansowej. Rachunek zysków i strat można sporządzić jedną z dwóch metod: 

porównawczą lub kalkulacyjną, które różnią się sposobem ustalenia wyniku na działalności 

operacyjnej. Rachunek zysków i strat jest sporządzany za dany okres, na przykład rok 

lub kwartał. 

Informacja dodatkowa, która składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowych informacji i objaśnień, stanowi opisową część sprawozdania finansowego. 
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Pozwala lepiej zrozumieć informacje zawarte w pozostałych elementach sprawozdania. Ustawa 

o rachunkowości wskazuje szczegółowy zakres informacji, które powinny zostać ujęte 

w tej części sprawozdania. 

Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających corocznemu badaniu obejmuje 

dodatkowo zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów 

pieniężnych. Katalog jednostek zobligowanych do poddania sprawozdania finansowego 

badaniu wskazuje art. 64 ustawy o rachunkowości. Nie wszystkie sprawozdania finansowe 

podlegające obowiązkowemu badaniu muszą składać się z pięciu elementów. Wyjątek stanowią 

sprawozdania finansowe jednostek mikro lub małych. 

W rachunku przepływów pieniężnych znajdują się informacje o źródłach wpływów 

gotówkowych oraz sposobach ich wydatkowania. Wpływy i wydatki są prezentowane 

w podziale na trzy rodzaje działalności: operacyjną, inwestycyjną i finansową. Przepływy 

pieniężne z działalności operacyjnej są związane z działalnością podstawową, to znaczy taką, 

do której realizacji jednostka została utworzona. W ramach działalności inwestycyjnej mieści 

się natomiast nabywanie i zbywanie aktywów. Działalność finansowa obejmuje wpływy 

pieniężne związane z pozyskiwaniem finansowania oraz wydatki będące spłatą zobowiązań. 

Ustawa o rachunkowości w art. 48b ust. 3 wskazuje, że przez działalność operacyjną 

należy rozumieć podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, które 

nie zostały zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej. Działalnością inwestycyjną 

(inaczej lokacyjną) jest nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych 

i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz związane z nimi pieniężne koszty i korzyści. 

Działalność finansowa to pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania, a także związane z nimi 

pieniężne koszty i korzyści. 

Kolejny element sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, 

dostarcza informacji na temat zmian poszczególnych składników kapitału (funduszu) 

własnego. Ten element sprawozdania finansowego uzupełnia informacje prezentowane 

w bilansie, gdzie zawarte jest ujęcie statyczne, to znaczy na dany dzień. W zestawieniu 

natomiast ukazane są stany na początek i na koniec okresu oraz zmiany. 

Ustawa o rachunkowości wskazuje zakres informacyjny sprawozdań finansowych. 

Sprawozdania jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń powinny prezentować 

informacje zgodnie z zakresem zawartym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości (art. 46 

ust. 5, art. 47 ust. 4, art. 48, art. 48a, art. 48b UoR2). Jednostki mikro lub małe mogą sporządzać 

sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4 lub nr 5, przewidującymi mniejszy zasób 

informacji. 

Forma oraz zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym powinny 

być dostosowane do rodzaju działalności i rozmiarów jednostki oraz potrzeb informacyjnych 

jego odbiorców. Ustawa o rachunkowości jedynie w części reguluje zakres szczegółowości 

sprawozdań finansowych. Jednostka może dostosować ją do potrzeb użytkowników informacji. 

Z jednej strony, sprawozdania finansowe mogą zostać sporządzone z większą 

szczegółowością niż wskazana w załącznikach do ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka 

uzna to działanie za właściwe ze względu na swoją specyfikę oraz potrzeby informacyjne 

użytkowników sprawozdań (art. 50 ust. 1 UoR). Zwiększenie szczegółowości może nastąpić 

poprzez umieszczenie we wzorze danego elementu sprawozdania finansowego wynikającym 

z ustawy dodatkowego wiersza lub wierszy. 

                                                           
2 W pracy został zastosowany skrót UoR, oznaczający ustawę o rachunkowości.   
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Z drugiej strony, ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość sporządzenia 

sprawozdania finansowego z mniejszą szczegółowością. W art. 3 ust. 1a zostały wskazane 

podmioty, które mogą być jednostkami mikro w rozumieniu ustawy i sporządzać sprawozdanie 

finansowe zgodnie z załącznikiem nr 4. Natomiast w art. 3 ust. 1d wymienione są podmioty, 

które mogą być jednostkami małymi i sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika 

nr 5. Sprawozdania finansowe jednostek mikro oraz małych cechują się znacznie mniejszym 

zakresem informacyjnym niż sprawozdania z załącznika nr 1. Istotne jest, że aby dana jednostka 

mogła zastosować przepisy dedykowane jednostkom małym lub mikro, organ zatwierdzający 

musi podjąć decyzję w formie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego 

w sposób uproszczony. 

Ustawa o rachunkowości wskazuje jedynie zakres danych prezentowanych 

w sprawozdaniu finansowym, a nie ich kolejność. Wobec tego jednostka może w celu lepszego 

ukazania obrazu swojej sytuacji oraz działalności zmienić kolejność wykazywania danych 

wskazaną we wzorach sprawozdania finansowego. 

 

3. Obowiązki jednostek gospodarczych związane ze sprawozdaniem finansowym 

Do sporządzania sprawozdań finansowych zobowiązane są jednostki prowadzące księgi 

rachunkowe. Do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, a zatem również sporządzania 

sprawozdań finansowych, są zobligowane podmioty wskazane w art. 2 ustawy z 29 września 

1994 r. Należą do nich między innymi spółki handlowe bez dodatkowych warunków oraz osoby 

fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 

finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie 

polskiej 2 000 000 euro. 

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych na 

dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy (art. 45 ust. 1). 

Sprawozdanie finansowe jednostki podlegającej ustawie powinno zostać sporządzone w języku 

polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe mogą zostać wykazane w zaokrągleniu do tysięcy 

złotych, pod warunkiem że nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu 

finansowym (art. 45 ust. 5 UoR). 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno 

zostać sporządzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego 

i przedstawione właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, 

postanowieniami statutu lub umowy. Za realizację tych obowiązków odpowiada kierownik 

jednostki. 

Natomiast skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza jednostka dominująca 

grupy kapitałowej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, na który sama 

sporządza roczne sprawozdanie finansowe (art. 63c ust. 2 UoR). 

Przez ustawę o rachunkowości jako kierownik jednostki rozumiani są (art. 3 ust. 1 pkt 6): 

• członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeśli organ jest wieloosobowy – 

członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez 

jednostkę, 

• wspólnicy prowadzących sprawy spółki – w spółce jawnej i spółce cywilnej, 

• wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd – w spółce partnerskiej, 
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• komplementariusze prowadzący sprawy spółki – w  spółce komandytowej oraz spółce 

komandytowo-akcyjnej, 

• właściciel – w odniesieniu do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 

• osoba wykonująca wolny zawód, 

• likwidator, syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym. 

Za spełnianie przez sprawozdanie finansowe wymagań przywidzianych w ustawie 

o rachunkowości odpowiedzialni są kierownik jednostki wraz z członkami rady nadzorczej 

lub innego organu nadzorującego jednostki. Spoczywa na nich odpowiedzialność solidarna 

wobec spółki za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie 

obowiązku zapewnienia zgodności sprawozdania z ustawą (art.4a UoR). 

Sprawozdanie finansowe jest podpisywane przez kierownika jednostki oraz osobę, której 

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W sytuacji, gdy kierownikiem jednostki jest 

organ wieloosobowy, podpisy składają wszyscy członkowie tego organu (art. 52 ust. 2 UoR). 

Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za rzetelność oraz prawidłowość 

sprawozdania finansowego, pod którym składa podpis. Przepis ten odnosi się również 

do skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które podpisują kierownicy jednostek 

dominujących oraz inne osoby odpowiedzialne za jego sporządzenie (art. 63c ust. 3 UoR). 

Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości dopuszcza możliwość odmowy złożenia podpisu 

przez osobę zobowiązaną do podpisania sprawozdania finansowego. Odmowa wymaga jednak 

sporządzenia pisemnego uzasadnienia, które należy dołączyć do sprawozdania finansowego. 

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone przez organ 

zatwierdzający, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 UoR). Roczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający 

jednostki dominującej, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, na który 

powinno zostać sporządzone roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej (art. 63c 

ust. 4 UoR). 

Ustawa o rachunkowości nakłada na część jednostek obowiązek poddawania rocznych 

sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta. Przepisy dotyczące badania 

rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych i rocznych sprawozdań finansowych 

zawiera rozdział 7 ustawy o rachunkowości. Art. 64 UoR wskazuje podmioty zobowiązane 

do poddania swojego sprawozdania finansowego badaniu. Do grupy podmiotów, na których 

spoczywa taki obowiązek, należą między innymi banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady 

reasekuracji oraz spółki akcyjne. Zobligowane do poddania sprawozdania badaniu są ponadto 

jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który zostało sporządzone 

sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z trzech warunków: 

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 

50 osób, 

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 

polskiej co najmniej 2 500 000 euro, 

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 

obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro (art. 64 ust. 1 

UoR). 

4. Odbiorcy sprawozdań finansowych 

Z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych korzystają zarówno odbiorcy 

wewnętrzni jak i zewnętrzni. Do pierwszej grupy należą między innymi zarządzający daną 
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jednostką oraz osoby z jej środowiska wewnętrznego. Drugą grupę tworzą osoby oraz instytucje 

spoza jednostki gospodarczej, które są zainteresowane informacjami na temat jej sytuacji 

i działalności. Odbiorcy sprawozdań finansowych posiadają różne potrzeby informacyjne 

w zależności od swoich interesów czy celów działalności. 

Zarząd jest zainteresowany informacjami koniecznymi przy podejmowaniu decyzji 

dotyczących jednostki, zarówno bieżących jak i długoterminowych. Potrzebuje danych, 

na podstawie których dokonuje oceny działalności i wcześniej podjętych decyzji, a także 

decyduje o przyszłych przedsięwzięciach. Natomiast pracownicy, należący również 

do wewnętrznych odbiorców sprawozdań finansowych, mogą poszukiwać w sprawozdaniu 

finansowym informacji przydatnych do oceny stabilności zatrudnienia oraz sytuacji 

przedsiębiorstwa mającej wpływ na wysokość wynagrodzeń. 

Właściciele i inwestorzy, czyli użytkownicy zewnętrzni sprawozdań finansowych, 

potrzebują informacji na temat możliwego zysku z zainwestowanego kapitału. Na podstawie 

obrazu sytuacji i działalności jednostki zawartego w sprawozdaniu oceniają ryzyko inwestycji 

związanej z danym podmiotem. Wierzyciele, w tym kredytodawcy, posługują się informacjami 

ze sprawozdań finansowych przy ocenie zdolności kredytowej. Kontrahenci są zainteresowani 

informacjami na temat możliwości płatniczych czy zamierzeń i efektywności działania 

jednostki w przyszłości. Natomiast konkurencja poszukuje w sprawozdaniach finansowych 

słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa oraz innych informacji przydatnych w ustalaniu 

strategii konkurencyjnej. 

Instytucje i organizacje administracji państwowej zbierają informacje dla statystyki 

gospodarczej oraz prognoz gospodarczych, a także dokonują oceny zgodności prezentowanych 

danych z regulacjami prawnymi. Organy podatkowe uzyskują informacje istotne dla oceny 

prawidłowości wyliczenia i odprowadzenia podatków. 

Sprawozdanie finansowe jest produktem końcowym rachunkowości finansowej i tak jak 

ten podsystem służy przede wszystkim dostarczeniu informacji odbiorcom zewnętrznym. 

Użytkownicy wewnętrzni, przede wszystkim zarząd, mogą wykorzystywać również inne 

informacje wygenerowane na przykład w ramach rachunkowości zarządczej. Sprawozdanie 

finansowe powinno być sporządzone w taki sposób, aby spełniało różne potrzeby informacyjne 

szerokiego grona odbiorców. 

 

5. Ryzyko zniekształceń informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych 

W ustawie o rachunkowości został zawarty wymóg wobec sprawozdania finansowego 

jasnego i rzetelnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku 

finansowego (art. 4 ust. 1 UoR). Mimo to, istnieje ryzyko niespełnienia przez jednostkę tego 

obowiązku i dostarczenia informacji zawierających błędy czy sfałszowanych. 

Sprawozdania finansowe są produktem systemu rachunkowości danej jednostki 

gospodarczej, wobec tego to ona generuje i dostarcza informacje na temat swojej sytuacji 

i działalności. W związku z tym istnieje ryzyko celowego zniekształcania obrazu jednostki, 

w sposób pozytywny lub negatywny. 

Przedsiębiorstwo, a ściślej przede wszystkim zarządzający, są zainteresowani 

oddziaływaniem na odbiorców sprawozdań finansowych oraz podejmowane przez nich 

decyzje. Może to zachęcać do posłużenia się w tym celu sprawozdaniem finansowym 

i fałszowania informacji generowanych przez system rachunkowości. 

W sprawozdaniach finansowych mogą występować nieprawidłowości powodujące 

zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej 
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oraz jej wyniku finansowego. Na podstawie takich informacji niezgodnych z rzeczywistością 

odbiorcy sprawozdań finansowych mogą wydawać błędne oceny na temat jednostki 

oraz podejmować niewłaściwe, niekorzystne dla siebie decyzje. 

Zniekształcenia sprawozdań finansowych mogą być wynikiem błędów lub celowego 

działania mającego doprowadzić do zaprezentowania obrazu sytuacji jednostki gospodarczej 

korzystnego z punktu widzenia przyjętej przez nią strategii. Zjawisko fałszowania sprawozdań 

finansowych stanowi poważny problem współczesnej gospodarki. 

 

6. Zakończenie 

Sprawozdania finansowe są niewątpliwie jednymi z najczęściej wykorzystywanych 

źródeł informacji na temat jednostek gospodarczych. Obowiązek publikacji sprawozdań 

finansowych powoduje, że dostęp do tych informacji, choć czasami utrudniony, jest jednak 

zazwyczaj możliwy, także dla użytkowników zewnętrznych. Informacje zawarte 

w sprawozdaniach finansowych, takie jak wynik finansowy, składniki majątku czy źródła 

finansowania należą do podstawowych służących ocenie sytuacji i działalności jednostek 

gospodarczych. 

Odbiorcy sprawozdań finansowych mają prawo oczekiwać, że dostarczane im informacje 

zostały sporządzone w sposób rzetelny, zgodny z rzeczywistością oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. Sprawozdania finansowe zbadane przez biegłego rewidenta są oceniane 

przez ich użytkowników jako bardziej wiarygodne. 
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DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO – 

KREDYTOWYCH W ŚWIETLE NORM PRAWNYCH Z ZAKRESU 

RACHUNKOWOŚCI 

 

1. Wstęp 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (później SKOK) stanowią niezmiernie 

istotny element polskiego rynku usług finansowych. Na przestrzeni ostatnich lat można 

zaobserwować bardzo szeroko zakreśloną debatę na temat znaczenia tego rodzaju instytucji dla 

polskiej gospodarki rynkowej i metod ich funkcjonowania. Przyczyną wywiązania się dyskusji 

na ten temat, już na szczeblu legislacyjnym, stały się liczne uchybienia w funkcjonowaniu 

poszczególnych podmiotów tej kategorii. Nieścisłości te doprowadziły do ujawnienia licznych 

afer finansowych w tym sektorze, doprowadzając finalnie do nadszarpnięcia zaufania 

konsumentów względem tych instytucji, ale również organów państwowych czuwających nad 

stabilnością polskiej gospodarki. Jednym z czynników, który w sposób bezpośredni przyczynił 

się do powstania licznych nieścisłości w funkcjonowaniu SKOK-ów były uchybienia 

na szczeblu legislacyjnym. Problem w tej materii stanowił w szczególności wieloletni brak 

ustanowionego nadzoru nad tym segmentem rynku. Liczne uchybienia wykryto również 

w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości przez Spółdzielcze Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowe. Celem niniejszej pracy stało się przedstawienie jak na gruncie 

polskiego systemu prawnego uregulowane zostały kwestie zakresu rachunkowości 

w odniesieniu do tego rodzaju podmiotów. Uwzględnione zostały zmiany zachodzące 

na polskim rynku i ich wpływ na poszczególne akty normatywne.  

 

2. Funkcjonowanie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na rynku 

usług finansowych 

„Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe[...], są atypowymi osobami prawnymi. 

Kasa taka jest z jednej strony spółdzielnią podlegającą przepisom prawa spółdzielczego,  

a z drugiej- instytucją finansową podlegającą odrębnym regulacjom przewidzianym w ustawie  

o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.”1 Początki Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo-Kredytowych są ściśle związane z funkcjonowaniem Światowej Rady 

Związków Kredytowych (World Council of Credit Unions- WOCCU). Fundamentalny cel 

istnienia tej organizacji stanowi zrzeszanie kas centralnych poszczególnych krajów. W 2016 r. 

do katalogu tych podmiotów zaliczały się instytucje z 109 krajów2, w tym Polski3. Według 

modelowego prawa stworzonego przez WOCCU, unią kredytową jest spółdzielnia mająca 

prawo akceptowania depozytów, udzielania kredytów i innych usług finansowych na rzecz jej 

członków, będących zarazem jej właścicielami. Zasadniczą cechą jaką przypisuje się tego 

rodzaju instytucjom jest niezarobkowy charakter. Ich działalność nie jest nastawiona 

na kreowanie zysku, jak ma to miejsce w przypadku banków komercyjnych, ale na zapewnianiu 

korzyści płynących z wspólnego i racjonalnego alokowania środków. Unie kredytowe mają 

zapewniać swoim członkom prosty, sprawiedliwy dostęp do źródeł finansowania w przejrzysty 

i transparenty sposób. Urzeczywistnienie przedstawionych założeń na polskim rynku usług 

finansowych ma stanowić funkcjonowanie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

                                                           
1 H. Cioch, Prawo Spółdzielcze, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 165. 
2 https://www.woccu.org/impact/global_reach [dostęp: 04.09.2017]. 
3 Od 1890 r. członkiem Światowej Rady Związków Kredytowych jest również polska Krajowa Spółdzielcza Kasa 

Oszczędnościowa. 
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Kredytowych. Ich ustrój oraz sposób działania uregulowano na gruncie ustawy z dnia 5 

listopada 2009 r. o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych4. Ogromną rolę 

w działaniu tego rodzaju podmiotów odgrywa również prawo spółdzielcze5. Wynika to z faktu 

iż, w oparciu o przytoczone akty normatywne formą prawną funkcjonowania SKOK-ów jest 

właśnie spółdzielnia. Przyjęcie przez prawodawcę takiego sposobu regulacji niesie ze sobą 

liczne konsekwencje. Celem przejrzystego ich zobrazowania należałoby odwołać się do 

katalogu cech, które przypisuje się tego rodzaju podmiotom na gruncie prawa spółdzielczego. 

Należy tu w szczególności wskazać: 

• dobrowolny charakter zrzeszania, 

• zmienny i nieograniczony skład osobowy, 

• zmienny fundusz udziałowy, 

• działanie w interesie swoich członków, przez prowadzenie wspólnej działalności 

gospodarczej.  

Przyglądając się tak sformułowanemu katalogowi cech i dokonując jego zestawienia 

z tym przedstawianym przez WOCCU, należy stwierdzić, że istotą funkcjonowania 

Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest zrzeszanie osób a nie kapitału. „Dla 

powstania spółki kapitałowej konieczne jest wniesienie m.in. kapitału zakładowego, natomiast 

do powstania spółdzielni zgromadzenie majątku nie jest wymagane, istotny jest natomiast jej 

substrat osobowy”6 Jako fundament tego rodzaju działalności należy wskazać działanie 

w interesie członków, które wyrażone jest przez Zapewnienie swobodny i nieograniczonego 

dostępu do oferowanych usług na równych zasadach. Urzeczywistnienie tej idei miało stanowić 

zawarcie w ustawie o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych sformułowania, 

które przesądzało, że działalność tej kategorii instytucji ma charakter niezarobkowy. Bardzo 

szybko zauważono jednak niedoskonałość takiego stwierdzenia. Praktyka życia gospodarczego 

wskazuje, że pomimo braku nastawienia SKOK-ów na osiąganie zysku, kreowanie nadwyżek 

pieniężnych jest nieodłącznym elementem prowadzonej działalności. W efekcie w ustawie 

z 2009 r. prawodawca podjął decyzję o przeformułowaniu istniejącego stanu prawnego 

i zrezygnowaniu właśnie z tego określenia. Nie wpłynęło to jednak na charakter prowadzonej 

przez SKOK-i działalności. W odniesieniu do wspomnianego aktu normatywnego całość zysku 

otrzymanego przez dany podmiot, powinna wracać do jego członków w formie 

korzystniejszych usług finansowych (w szczególności oznaczający lepsze oprocentowanie 

lokat lub niższe oprocentowanie pożyczek lub kredytów).  

Obok niezarobkowego charakteru prowadzonej działalności, cechą, która w sposób 

znaczący odróżnia SKOK-i od innych podmiotów funkcjonujących w tym sektorze rynku jest 

kwestia członkostwa. Zagadnienie to jest niezmiernie istotne w odniesieniu do kręgu adresatów 

usług oferowanych przez te instytucje. Wynika to z faktu, iż na gruncie obowiązującego stanu 

prawnego działalność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych kierowana jest 

wyłącznie do jej członków. 

Istotę działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych stanowi charakter 

usług do świadczenia których tego rodzaju podmioty zostały umocowane. Podstawowa 

działalność instytucji tej kategorii ma charakter depozytowo-kredytowy. Równocześnie 

prawodawca umacnia SKOK-i do dokonywania rozliczeń finansowych oraz pośredniczenia 

przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Przyjęcie takiego sposobu unormowania prowadzi 

do uznania, że „kasy są w pierwszym rzędzie instytucjami finansowymi w szerokim znaczeniu, 

                                                           
4 (tj. Dz.U. 2016 poz. 1910). 
5 (tj. Dz.U. 2017 poz. 1560). 
6 Malinowski M., Rudolf P., Sowińska-Kobelka D., Szupowski M., Prawa i obowiązki członków SKOK- analiza 

prawna, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014. 
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następnie instytucjami parabankowymi, czyli podmiotami wykonującymi działalność 

bankową, i dopiero w dalszej kolejności spółdzielniami.”7 

Ogromny wpływ na funkcjonowanie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Kredytowych na polskim rynku usług finansowych odgrywa otoczenie w jakim tego rodzaju 

podmioty funkcjonują. Doktryna wiąże z tym środowiskiem określenie systemu SKOK. 

Kluczową rolę w tym układzie odgrywa Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-

Kredytowa (później Kasa Krajowa), która stanowi zrzesza Kasy i posiada określone ustawowo 

kompetencje.  

 

3. Ewolucja rachunkowości Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 

 Przemiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat nakazują uznawać Spółdzielcze Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowe za nieodłączny a zarazem bardzo istotny element polskiej 

gospodarki wolnorynkowej. Wzrost popularności i coraz szerszy zakres świadczonych usług 

wymusiły podjęcie przez władzę ustawodawczą określonych inicjatyw legislacyjnych. Fakt ten 

nie jest niczym zaskakującym, jeżeli ma się na uwadze charakter i sposób funkcjonowania tego 

rodzaju instytucji. Kluczową kwestię w tej materii stanowiło objęcie SKOK-ów nadzorem 

państwowym. Odnotowanie licznych upadłości w tym sektorze w połączeniu z prezentacją 

niepokojących wyników finansowych wymusiło podjęcie przez prawodawcę określonych 

środków prawnych. Efektem tego działania stał się szereg nowelizacji ustawy o Spółdzielczych 

Kasach Oszczędnościowych przyznający Komisji Nadzoru Finansowego określone 

kompetencje nadzorcze oraz obejmujący działalność tego rodzaju podmiotów systemem 

depozytów gwarantowanych. 

 Obok nieścisłości w kwestii nadzoru, znaczący problem w funkcjonowaniu 

Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych stanowiły uregulowania dotyczące 

rachunkowości prowadzonej przez podmioty tej kategorii. Ustawa o rachunkowości nie 

dokonywała wyodrębnienia SKOK-ów jako podmiotów podlegających osobnym regulacjom. 

Największy mankament w tej materii związany był z brakiem ustawowego obowiązku 

publikowania i poddania sprawozdania finansowego pod badanie przeprowadzone przez 

biegłego rewidenta. Stosowane w tej kwestii było kryterium sumy bilansowej, wysokości 

przychodów netto ze sprzedaży i średniorocznego zatrudnienia, przedstawione w art. 64 ustawy 

o rachunkowości8. Przyglądając się sytuacji panującej w sektorze Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowych na koniec roku 20129 istnienie takiej regulacji stanowiło poważną groźbę 

dla stabilności tego segmentu rynku usług finansowych. Opublikowane przez KNF dane, 

obrazujące sytuację tego sektora, wyłącznie umocniły to przekonanie. 

Wybrane dane dotyczące sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych za rok 2012 

Członkowie ogółem 2 567 838 

Aktywa ogółem w tys. zł. 16 883 922 

Aktywa 5 największych Kas w tys. zł. 11 596 937 

Kredyty ogółem w tys. zł. 10 249 988 

Depozyty ogółem w tys. zł. 15 729 978 

Maksymalna liczba członków w jednym podmiocie 987 940 

Udział aktywów sektora SKOK 

w PKB (w %) 
0,74 

Opracowanie własne na podstawie „Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego Raport o sytuacji 

Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 2012 roku” 

                                                           
7 W. Srokosz, Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 89. 
8 (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591, z późn. zm.). 
9 Z dniem 27 października 2012 r. weszła w życie nowelizacja, w której prawodawca ustanowił obowiązek 

poddania sprawozdań finansowych SKOK pod badanie biegłego rewidenta. 
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Przyglądając się wysokości aktywów deklarowanej przez instytucje należące do tego 

sektora, czy też liczby członków zrzeszanych przez SKOK-i konieczne jest publikowanie przez 

wszystkie podmioty prowadzące działalność na tak dużą skalę sprawozdań finansowych 

i objęcie ich obowiązkowym badaniem przez biegłego rewidenta. Patrząc wstecz na rok 2012 

za w pełni trafne należy uznać stwierdzenie, iż ani członkowie tego rodzaju spółdzielni 

a co najważniejsze organy państwowe nie miały pełnej informacji, a co najważniejsze, kontroli 

nad działaniami instytucji tego sektora.  

Efektem opisanego stanu rzeczy okazały się liczne uchybienia w prowadzeniu 

rachunkowości przez SKOK-i. Fakt ten mógłby nie zostać ujawniony, gdyby nie podjęte przez 

Komisję Nadzoru Finansowego działania. Na przełomie lat 2012/2013 powzięto decyzję 

i zlecono wykonanie badań audytorskich, które miały zostać przeprowadzone przez jednostki 

zewnętrzne we wszystkich SKOK-ach i Kasie Krajowej. W konsekwencji ujawniono liczne 

uchybienia w stosowaniu norm prawnych z zakresu rachunkowości w szczególności 

związanych z: 

• „sposobem wyceny dłużnych papierów wartościowych nabywanych przez kasy,  

w zamian za sprzedane, do utworzonej przez kasy spółki z siedzibą w Luksemburgu, 

wierzytelności przeterminowanych, 

• przestrzeganiem zasady współmierności przychodów i kosztów, w szczególności zasad 

rozliczania opłat i prowizji w czasie, 

• tworzeniem odpisów aktualizujących wartość portfela kredytów i pożyczek, w tym 

naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek i odniesienie skutków aktualizacji wyceny  

w ciężar nierozliczonego wyniku finansowego z lat ubiegłych, 

• brakiem aktualizacji wartości udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych,  

w szczególności w podmiotach powstałych poprzez wydzielenie części przedsiębiorstw 

kas tworzących sieć sprzedaży, 

• brakiem rezerw na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane 

zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności”10. 

 

4. Obowiązujący stan prawny 

Dynamiczny rozwój sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, 

któremu towarzyszyły liczne afery i problemy finansowe, wymusił na władzy ustawodawczej 

dostosowanie stanu prawnego do realiów rynkowych. W efekcie przyczyniło się to do 

zdecydowanie bardziej restrykcyjnej regulacji funkcjonowania podmiotów w tym segmencie 

rynku. Implementowanie do systemu prawnego kolejnych nowelizacji szerokiej gamy aktów 

wpłynęło w sposób znaczący na normy przedstawione w ustawie o rachunkowości. 

Celem zapobieżenia wystąpieniu nieścisłości w drodze wykładni przepisów zawartych  

w ustawie prawodawca w sposób bezpośredni określa katalog podmiotów zobowiązanych do 

stosowania przepisów zawartych w akcie. W myśl art. 2 ust. 1 pkt. 3 przepisy należy stosować  

w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, mających siedzibę lub miejsce sprawowania 

zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działających na podstawie przepisów  

o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Efektem przyjęcia takiego sposobu 

regulacji, zobligowanie SKOK-ów do stosowania norm zawartych w ustawie o rachunkowości, 

bez względu na wysokość sumy bilansowej, wielkość przychodów netto ze sprzedaży czy też 

rozmiar średniorocznego zatrudnienia.  

Kolejną niezmiernie istotną regulację zawarto w art. 64 ustawy o rachunkowości. 

Na łamach tego przepisu prawodawca w sposób enumeratywny określił zamknięty katalog 

podmiotów, których roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu, a finalnie ogłoszeniu 

                                                           
10 E. Wiszniowski, Rewolucja czy normalizacja rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych?, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 373, s. 289. 



30 
 

wraz z opinią biegłego rewidenta. Skutkiem umieszczenia Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo-Kredytowych w gronie podmiotów obarczonych tym obowiązkiem, stała się 

powinność sporządzania przez wszystkie podmioty tej kategorii sprawozdania finansowego 

składającego się nie tylko z bilansu, rachunku zysków i strat, oraz informacji dodatkowej, 

ale również zestawienia zmian w funduszach własnych wraz z rachunkiem przepływów 

pieniężnych.  

Prawodawca dostrzegając odmienny charakter działalności prowadzonej przez 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w zestawieniu z innymi podmiotami 

funkcjonującymi na rynku usług finansowych, zdecydował o uregulowaniu określonych zasad 

rachunkowości w akcie o charakterze podustawowym. Polski system prawny z wydaniem 

rozporządzenia wiąże obowiązek istnienia podstawy zawartej w ustawie, upoważniającej 

określony organ do uregulowania wskazanej w tym upoważnieniu materii w akcie 

normatywnym znajdującym się bezpośrednio niżej w hierarchii źródeł prawa. Taką funkcję 

należy przypisywać art. 81 ustawy o rachunkowości, na gruncie, którego Minister właściwy do 

spraw finansów publicznych został uposażony w kompetencje do określenia szczególnych 

zasad rachunkowości Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Ustanowiono tutaj 

obowiązek zasięgnięcia opinii Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowej Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, jako podmiotów o kompetencjach nadzorczych.  

Efektem przyjęcia takiego sposobu regulacji stało się zaimplementowanie do polskiego 

systemu prawnego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.06.2014 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych11. 

Na gruncie tego aktu normatywnego uszczegółowieniu uległy niektóre kwestie przedstawione  

w ustawie o rachunkowości.  

Odmienne regulacje dotyczą w szczególności: 

• zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, 

• zasad wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizujących. 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe prowadzą działalność znacząco 

odróżniająca się od podmiotów funkcjonujących na rynku usług finansowych. Zważywszy na 

ten fakt za niezbędne uznano wprowadzenie odrębnych regulacji w odniesieniu do sposobu 

ujawniania określonych informacji finansowych przez tego rodzaju instytucje. 

We wspomnianym rozporządzeniu prawodawca przedstawił odmienny od ustawy 

o rachunkowości sposób prezentowania danych zawartych w sprawozdaniu finansowym12. 

Związane to było w szczególności z dostrzeżeniem wadliwości stosowania przez instytucje 

SKOK wzoru przedstawione w załączniku 1 ustawy o rachunkowości13. Efektem tego działania 

stało się prezentowanie danych cechujących się brakiem przejrzystości przejawiających się  

w szczególności przez: 

• „w rachunku zysków i strat, gdzie pod pozycją „Przychody ze sprzedaży produktów” 

ujmowane były łączne przychody odsetkowe oraz z tytułu opłat i prowizji, a w pozycji 

„Pozostałe koszty”, odpowiadające im koszty odsetkowe, 

• w Kasie Krajowej SKOK do kapitałów (funduszy) własnych zaliczano fundusz 

stabilizacyjny[…].Ustawowym celem tego funduszu jest zapewnienie 

bezpieczeństwa  i stabilności finansowej zrzeszenia, w szczególności finansowanie 

procesów naprawczych zrzeszonych kas. Kwestią co najmniej dyskusyjną było zatem 

zaliczanie funduszu stabilizacyjnego do podstawowych funduszy własnych KSKOK, 

                                                           
11 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2132) 
12 Zakres informacji podlegających obowiązkowemu ujawnianiu w sprawozdaniu finansowym określono w 

Załączniku 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.06.2014 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 
13 Tak sformułowany obowiązek sprawozdawczy funkcjonował w polskim systemie prawnym do 2011 r.  
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ponieważ jest to fundusz celowy, możliwy do wykorzystania tylko w określonych 

sytuacjach, i to nie w odniesieniu do Kasy Krajowej, ale kas zrzeszonych.”14 

 

5. Zakończenie 

Na przestrzeni ostatnich lat Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe w sposób 

zdecydowany zaznaczyły swoją obecność i miejsce w polskiej gospodarce rynkowej. 

Następująca ekspansja doprowadziła do ujawnienia licznych nieścisłości w działaniach 

prowadzonych przez podmioty funkcjonujące w tym sektorze. Doprowadziło to do znaczącego 

nadszarpnięcia zaufania względem SKOK, a co najistotniejsze do bardzo trudnej sytuacji 

ekonomicznej tej kategorii instytucji. Przyczyn takiego stanu rzeczy można dopatrywać się 

w różnorodnych kwestiach. Definitywnie można jednak stwierdzić, że jedną z przesłanek, która 

przyczyniła się do powstania takiego problemu są uchybienia legislacyjne. Wieloletnie 

pomijanie tematyki SKOK-ów w debacie publicznej na temat polskiej gospodarki przyczyniło 

się do stopniowego pogarszania sytuacji ekonomicznej podmiotów tego sektora, bez 

jakiegokolwiek nadzoru czy interwencji ze strony państwa. Wprowadzenie określonych zmian 

w ustawie o rachunkowości a finalnie zaimplementowanie do systemu prawnego 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych było poniekąd działaniem o charakterze 

ex post. Jednakże zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż obowiązujące regulacje z zakresu 

rachunkowości mają charakter wystarczający i wymuszają na Spółdzielczych Kasach 

Oszczędnościowo-Kredytowych prezentowanie prawdziwego i rzetelnego obrazu prowadzonej 

działalności.  

Praktyka życia gospodarczego wskazuje na bardzo trudną sytuację gospodarczą 

podmiotów funkcjonujących w sektorze SKOK. Jest to w szczególności związane z licznymi 

problemami, których geneza sięga czasów, gdy działalność w tym segmencie rynku nie była 

wystarczająco uregulowana. W efekcie, nie da się jednoznacznie osądzić czy obowiązujący stan 

prawny regulujący kwestie rachunkowości jest wystarczający. Niezbędne jest obserwowanie 

na przestrzeni najbliższych lat zachodzących zmian i reakcji poszczególnych podmiotów 

na implementowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym.  
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Szymon Grabny 

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

STELLENWERT DES UMWELTORIENTIERTEN BETRIEBLICHEN 

RECHNUNGSWESENS  

 

Angesichts der weltweit immer größer werdenden Umweltbelastungen sowie der 

fortschreitenden Ausbeutung der natürlichen Ressourcen liegt eine dringende Frage nahe, mit 

Hilfe welcher sozialpolitischen Instrumente die sich zuspitzenden Probleme, die bspw. in Form 

vom Klimawandel, Ölkrisen, der Nahrungsknappheit und  dem Wassermangel auf der Erde 

auftreten, überwinden werden könnten. Sowohl viele Bürgerinnen und Bürger der besonders 

geschmützten und geförderten Regionen der Welt und die Bevölkerung der Ballungsräume, als 

auch zahlreiche Verbände und die vertretenden mitunter ganz unterschiedliche Meinungen 

Experten sind sich einig, dass eine Aussicht nach einem Kompromiss zwischen der 

gewinnmaximierenden Unternehmen und der Öffentlichkeit dringend erforderlich ist. Das in 

den Debatten stets wiederkehrende Dilemma bezüglich der sozioökonomischen Entwicklung 

der Länder wird immer größere Kreise ziehen. 

Dieser Artikel verfolgt das Ziel, das Bestreben der Behörde zu einer Operationalisierung 

der Umweltwirkungen im Rahmen der betrieblichen Berichterstattung nahezubringen und die 

Grundsätze der Nachhaltigkeit in eine Verbindung mit den Prinzipien ordnungsmäßiges 

Rechnungswesens zu setzen. Es werden auch mögliche Konflikte zwischen Ökonomie und 

Ökologie signalisiert sowie Stoff- und Energiebilanzen als einer der möglichen Ansätze für die 

Internalisierung der potenziellen schädlichen Stoffen behandelt.  

In Anbetracht der natürlichen Umstände wird meistens in den Forschungskreisen auf den 

Begriff Nachhaltigkeit hingewiesen. Der Ursprung der Theorie geht auf die Forstwirtschaft und 

deren Zukunftsfähigkeit der Waldbewirtschaftung zurück, wonach die Kubatur der abgeholzten 

Bäume nicht die der wachsenden übersteigen sollte. Auf dieser Weise sollte einen nachhaltigen 

Ertrag (sustainable yield) gesichert werden.1 Im Bezug auf die ökonomische Theorie ist der 

im ökologischen Sinne ausgeführten Begriff durch so genannten Leitbild des nachhaltigen 

Wachstums (sustainable growth) ersetzt worden. In Form von einem komplex ausgeprägten 

Begriff wurde es erst im Jahre 1987 im Rahmen des so genannten Bruntland-Komissions 

herauskristallisiert. In dieser Auffassung wird das Leitbild der Nachhaltigkeit im Hinblick auf 

die Entwicklung als „die, die die Ergebnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 

künftige Generationen ihre eigene Bedürfnisse nicht befriedigen“ bezeichnet.2  

Daher vertretet Dr. Müller die Meinung, dass in der Wirtschaftslehre „die Einbeziehung 

der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in alle unternehmerische Entscheidungen, um die 

Zukunft des Unternehmens zu sichern, gefordert wird“.3 Zu den Prinzipien gehört u. a. ein 

                                                           
1 Kramer (Hrsg.), Integratives Umweltmanagement. Integratives Umweltmanagement. Systemorientierte     

Zusammenhänge zwischen Politik, Recht, Management und Technik, S. 42. ff. 
2 Ebenda 
3 Müller, Umweltorientiertes betriebliches Rechnungswesen, S. 17 
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wichtiges Erkenntnis, wie die Tatsache, dass es keineswegs ein langfristiges 

Wirtschaftswachstum bestehen kann, ohne einen Einfluss auf die Umwelt zu haben.4 

Die Formulierung der Definition durch die einschlägige Kommision verschaffte die 

Anreize zur Operationalisierung  des Nachhaltigkeitsbegriffs. Aus dieser Perspektive sind alle 

die Prozesse zu verstehen, die einerseits die Einbeziehung der ökologischen Aspekte und deren 

Ansätze in die kaufmännischen Rechnung vorzuschlagen, und anderseits die Vorgabe der 

Öffentlichkeit entsprechenden Werten und ethischen Normen zu postulieren.5 Die 

Operationaliesierung einer Theorie besteht in einem Versuch, die bisher lediglich in Form von 

einem theoretischen Konstrukts existierende Idee erfolgreich in einen messbaren und daher 

quantifizierten Mechanismus umzuwandeln. Dementsprechend sollten operationalisierte Ideen 

aus Sicht der Wissenschaft drei strategische Qualitätskriterien erfüllen: 

a) Objektivität 

b) Reliabilität (Zuverlässigkeit) 

c) Validität (Gültigkeit) 

Im Bezug auf das erste Kriterium sollte die Operationaliesierung im Endeffekt objektiv 

sein. D. h. die Ergebnisse der Beobachtung bzw. der Messung sollten mit keiner Verbindung 

mit der Einstellung des Subjekts sowie des Beobachters stehen. Hinsichtlich des 

Umweltschutzes im Rahmen der betrieblichen Rechnung ist es zu empfehlen, die 

umweltbezogene Elemente so darzustellen, damit die möglichst messbar und neben den 

Elementen, die ohnehin gesetzlich erfordert werden, einwandfrei kontrollierbar werden können.  

Reliabilität beschreibt hingegen, in welchem Maß die in den Unternehmensberichten 

enthaltene Angaben zuverlässig sind. Hierfür wird es mitunter der Grundsatz True and fair view 

des kaufmännischen Handelns herangezogen. Auch die umweltbezogene Angaben, die 

potenziell einen Ausdruck in den Berichten der Unternehmen finden können, sollten 

zuverlässig sein. Die Zuverlässigkeit sollte sichergestellt werden, indem sowohl die 

Anteilseignern der Unternehmen, als auch die Öffentlichkeit i.w.S., über einen Zugang zu den 

gut verifizierbaren Daten verfügen. 

Letztlich handelt es sich bei der Validität um eine Übereinstimmung der in den Einheiten 

des Betriebes erhobenen Daten mit einem theoretischen Konzept. Das Unternehmen legt in 

seiner Politik fest, mit Hilfe welcher Methoden und deren Anhaltspunkte die jeweiligen 

Bestandteile der Aktiva und Passiva geschätzt werden. Auch für die umweltbezogene Elemente 

des Berichts sollten die vom Gesetzgeber vorgegebenen Schätzungsweisen angewendet 

werden. 

Aufgrund der durchgeführten Ausführungen lässt sich feststellen, dass das betriebliche 

Rechnungswesen eine komplexe und gut strukturierte Grundlage ausmacht, auf Basis deren die 

Ansätze für die umweltbezogene Berichterstattung mit einbezogen werden könnten. Die 

Analyse der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ermöglicht die Schlussfolgerung, dass 

die in einem der oben dargestellten Abschnitten Qualitätskriterien im Einklang mit den 

Grundsätzen des Rechnungswesens stehen. 

Stoff- und Energiebilanzen sind als eine der vielen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten zur Abbildung der Umweltwirkungen zu verstehen. Ursprünglich wurden sie 

                                                           
4 Müller, Umweltorientiertes betriebliches Rechnungswesen, S. 16 ff. 
5 Kramer (Hrsg.), Integratives Umweltmanagement. Integratives Umweltmanagement. Systemorientierte 

Zusammenhänge zwischen Politik, Recht, Management und Technik, S. 42. ff. 
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eher mit den technischen Bereichen wie Verfahrenstechnik und Chemie assoziiert. Demzufolge 

hatten sie kein Potenzial zur Darstellung der Interdependenzen zwischen dem 

Verursachungsobjekt (Unternehmen, Prozess, Produkt) und der natürlichen Umwelt.6 

Heutzutage verfolgt man meistens das Ziel, die Stoff- und Energiebilanzen als ein Instrument 

des umweltbezogen Rechnungswesens in die standarisierten Unternehmensberichte 

einzufügen. Hierbei geht es um die Zuschreibung einem Verursachungsobjekt die sämtlichen 

Input und Output des Unternehmens, so dass alle potenziell schädliche Emissionen auf einen 

Marktakteur wahrheitsgemäß und gerecht aufgeteilt werden.  

Unter dem Begriff Input und Output versteht man jeglichen Stoff- und Energieströmen, 

die in einem konkreten Zeitraum (i.d.R einem Jahr) in ein Unternehmen einfließen und nach 

dem Produktionszyklus aus einem Unternehmen abfließen. An den Stoff- und Energiebilanzen 

werden somit strenge Voraussetzungen gestellt, damit die vorher vorgestellten 

Qualitätskriterien dabei erfüllt werden und die Bilanzen als ein komplexes Instruments des 

Rechnungswesens betrachtet werden könnten. Bei der Erstellung von Bilanzen sollte man 

Folgendes beachten:  

• Der Zeitraum der Bilanzierung ist zu definieren, d. h. es sollte festgelegt werden, um 

was für ein Untersuchungsobjekt es sich dabei handelt. Ist es das gesamte 

Unternehmen, ein einzelnes Prozess oder eine Produktlinie? 

• Jegliche Stoff- und Energieströme, die die vorher festgelegte Grenzen überschreiten, 

müssen dabei berücksichtigt werden.  

• Alle Energiearten sind aufgrund eines einheitlichen Bezugszustands zu verstehen 

• Alle Ströme müssen in denselben Einheiten für Masse (z.B. in kg), Energie (z.B. in 

kJ), Zeit (z.B. in h) oder Leistungseinheiten (z.B. Stück) bezeichnet werden.7 

 

Abb. 1.: Mögliche stoffliche und energetische Inputs und Outputs eines Bilanzraums 

                                                           
6 Steven, Schwarz, Letmathe, Umweltberichterstattung und Umwelterklärung nach der EG-Ökoaudit-

Verordnung. Grundlagen, Methoden und Anwendungen, S.16 
7 Ebenda, S.19  
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Quelle: Steven, Schwarz, Letmathe, Umweltberichterstattung und Umwelterklärung nach der EG-Ökoaudit-

Verordnung. Grundlagen, Methoden und Anwendungen, S. 16 

 

 Es stellt sich dabei die Frage, welche Informationsquelle verwendet werden können, um 

die Stoff- und Energieströme in einem Betrieb realistisch abzubilden. Da der große Teil der 

Stoffe und Energie mit der jeweiligen Marktpreisen verknüpft sind, lassen sich die 

entsprechenden Informationen in den traditionellen Unternehmensberichten finden, und zwar 

in der Kostenrechnung des Unternehmens. Die dort enthaltenen Angaben ermöglichen die 

immer genauere Schätzung sowohl der Rohstoffe, als auch der Energieströme. Man sollte 

jedoch beachten, dass nicht alle Energieströme quantitativ erfasst werden können. Dies gilt 

bspw. für die Nutzung von Sauerstoff, die wegen fehlender Preise kaum eingeschätzt werden 

kann. Man geht davon aus, dass die Medien wie Sauerstoff bei der Kalkulation unbeachtet 

bleiben. 

Infolge der Berücksichtigung der umweltbezogenen Aspekten innerhalb des 

betrieblichen Managements ist es zu erwarten, dass möglicherweise einige Probleme zwischen 

den beiden Dimensionen Ökologie-Ökonomie auftreten. Das Unternehmen ist auch auf externe 

Einflüsse angewiesen. Dementsprechend unterscheidet man vier unterschiedliche 

Verhaltensmustern bzw. Anpassungsformen, die von der Ökostrategie des Unternehmens und 

der Marketingstrategie abhängen. (siehe Abb. unten).8 

 

Abb. 2.: Anpassungsformen der Unternehmen an ökologischen Einflüsse 

 

 Marketingstrategie 

Ökostrategie  Passiv Aktiv 

                                                           
8 Müller, Umweltorientiertes betriebliches Rechnungswesen, S. 32 ff. 
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Passiv Ignoranz Adaption 

Aktiv Sozialverantwortlichkeit Innovation 

 

In Anlehnung an: Abb. 1.18.: Anpassungsformen der Unternehmen an ökologischen Einflüsse. In: Müller, 

Umweltorientiertes betriebliches Rechnungswesen, S. 32 ff. 

 

Der Konflikt Ökonomie-Ökologie lässt sich einigermaßen auf die unterschiedlichen 

Anforderungen vonseiten der Geschäftsführung zurückführen. Einerseits wird auf die 

Rohstoffschonung, Lebensqualität der Flora und Fauna, Lärmvermeidung, kontrollierte 

Abfallbeseitigung und Sicherung der Luft-, Wasser-, Bodenqualität hingewiesen, andererseits 

hingegen stehen die Rentabilität des Unternehmens, Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität, 

Wirtschaftswachstum und Effizienz der Produktion im Fokus der gewinnmaximierenden 

Unternehmen.  Um den Konflikt zwischen der Dimensionen erfolgreich zu lösen, werden 

folgende Maßnahmen auf der Unternehmensführungsebene ergriffen: 

• Einbeziehung einer „environment protection mission“ in die Philosophie des 

Unternehmens 

• Zielbeziehungsänderung zwischen Rentabilitäs- und Umweltschutzzielen 

• Formulierung einer Öko-Strategie der Unternehmen9 

Einiges steht fest: die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fordern die Gesellschaft zur 

weitgehenden Maßnahmen gegen die sich stapelnden Probleme bezüglich der natürlichen 

Umwelt auf. Da der Einfluss der Industrie auf die Umwelt immer bedeutsamer wird, sollte man 

in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen die bei der Produktionszyklus entstehenden 

Umweltwirkungen möglichst effektiv operationalisieren und anschließend gerecht und 

realistisch internalisieren. Es bieten sich mehrere Instrumente im modernen Management an, 

auch im Rahmen der innerbetrieblichen Berichterstattung, die dazu fähig sind, dies dann 

sicherzustellen. Friedliche Debatten über die Zukunft des Umweltschutzes sollten von 

wachsender Bedeutung sein, um es zu verhindern, dass eines Tages zu spät für die 

Gegenmaßnahmen ist.  
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FAKTURY KORYGUJĄCE SPZREDAŻ – UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE 

 

1. Wstęp 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości 

opowiadają za ich rzetelność i bezbłędność. Zgodnie z art. 24. Ustawy rzetelne księgi 

rachunkowe to takie, które są odzwierciedleniem rzeczywistości. Za bezbłędne zostają one 

uznane w przypadku, kiedy poprawnie ujmują wszystkie dowody księgowe, które zostały 

zakwalifikowane do zaksięgowania, zachowują ciągłość numeracji a stosowane procedury 

obliczeniowe działają bezbłędnie1. Odpowiednie ujęcie dokumentów księgowych jest więc 

niezwykle ważne, jeżeli przedsiębiorca nie chce być oskarżony o prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w sposób nierzetelny. Prawo bilansowe nie jest jednak jedynym prawem, 

którego przedsiębiorcy muszą przestrzegać. Bardzo ważne jest również prawo podatkowe, 

które jest regulowane m.in. poprzez Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych czy 

Ustawę o podatku od towarów i usług. Sposób ujęcia transakcji gospodarczych dla celów 

podatkowych i bilansowych w wielu przypadkach różni się od siebie. Jednym z nich jest 

ujmowanie faktur korygujących sprzedaż. 

 

2. Faktura korygująca – podstawowe informacje 

Fakturę korygującą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. Sytuacje, w których należy dokonać skorygowania faktury pierwotnej poprzez 

wystawienie faktury korygującej określa Ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 

106j ust. 1 fakturę korygującą należy wystawić, kiedy po wystawieniu faktury2: 

1)  udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, 

2)  udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, 

3)  dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 

4)  dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 

1 pkt 4, 

5)  podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub 

w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. 

Warto zaznaczyć, że w zależności od kategorii błędu faktura może również zostać 

skorygowana przez nabywcę. Jest to możliwe m.in. w przypadku, kiedy nabywca stwierdzi błąd 

w danych spółki takich jak adres, nazwa czy NIP nabywcy. Nabywca może wtedy wystawić 

notę korygującą, którą następnie powinien przesłać wystawcy faktury w celu akceptacji 

poprawionych danych. 

Tak samo jak w przypadku faktury pierwotnej, Ustawa o VAT wymienia szereg 

obowiązkowych informacji, które musi zawierać faktura korygująca. Należą do nich3: 

1)  wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” bądź wyraz „KOREKTA”, 

2)  numer kolejny oraz datę wystawienia faktury korygującej, 

3)  dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: 

                                                           
1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 art. 24 
2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 art. 106j ust. 1 
3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 art. 106j ust. 2 



39 
 

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, 

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą, 

4)  przyczynę korekty; 

5)  jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku 

należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty 

podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku 

i sprzedaży zwolnionej, 

6)  jeżeli korekta nie wpływa na zmianę podstawy opodatkowania – prawidłową treść 

korygowanych pozycji. 

Należy podkreślić, że jeżeli faktura korygująca dotyczy sprzedaży, która została objęta 

procedurą odwrotnego obciążenia to na fakturze korygującej powinna znaleźć się również 

adnotacja „odwrotne obciążenie”. 

 

3. Anulowanie faktur 

Faktura dokumentuje wykonanie usługi, dostarczenie towaru oraz otrzymanie zaliczki, 

jeżeli wpłynęła przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru. Faktura potwierdza więc 

fakt zajścia zdarzenia gospodarczego oraz powstanie obowiązku podatkowego. Ustawa o VAT 

wskazuje, kiedy należy wystawić fakturę korygującą, jednak ani ona, ani przepisy wykonawcze 

nie regulują kwestii anulowania faktur. W praktyce gospodarczej przyjęło się jednak, że fakturę 

można anulować jeżeli zachowane zostaną łącznie następujące warunki4: 

1)  czynność, która została udokumentowana przez fakturę nie została wykonana, 

2)  faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. 

Za moment wprowadzenia faktury do obrotu uznaje się wysłanie dokumentu do nabywcy 

towaru lub usługi i zaakceptowanie go.  

Faktury, które zostały anulowane nie mogą zostać ponownie wykorzystane, dlatego 

powinny zostać przekreślone, a na dokumencie powinna pojawić się odpowiednia adnotacja. 

Mimo że anulowane faktury nie są wykazywane w ewidencji sprzedaży to muszą być 

przechowywane w dokumentacji podatkowej tak samo, jak wszystkie inne faktury. 

Warto zaznaczyć, że faktura, która została wystawiona i anulowana przed wysłaniem 

deklaracji VAT za dany okres, nie ma wpływu na rozliczenie podatku. W przypadku gdy 

anulowana faktura została już wykazana w deklaracji podatkowej, to wraz z anulowaniem 

dokumentu podatnik zyskuje prawo do umniejszenia podatku należnego poprzez korektę 

deklaracji VAT. 

 

4. Faktura korygująca – ujęcie bilansowe 

Moment dokonania korekty przychodów nie jest jasno określony w przepisach prawa 

bilansowego. Przedsiębiorcy mogą mieć więc wątpliwości czy przychód należy skorygować 

w dacie powstania przychodu czy w dacie wystawienia faktury korygującej. Jednakże zgodnie 

z Ustawą o rachunkowości składową wyniku z działalności operacyjnej są m.in. przychody 

netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, 

rabatów oraz innych zwiększeń i zmniejszeń5. Dla celów bilansowych uznaje się, że korekty 

sprzedaży za dany rok obrotowy, które zostały wystawione do dnia sporządzenia sprawozdania 

finansowego powinny zostać ujęte w księgach roku obrotowego, którego dotyczy przychód 

                                                           
4 Poradnik VAT, dodatek nr 11 „Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT”, Wydawnictwo 

Podatkowe Gofin, 2016, str. 30 
5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 art. 42 ust. 2 



40 
 

pierwotny. Powyższa sytuacja została zobrazowana przykładem (w przykładzie pominięto 

kwestię VAT).  

 

Przykład 1 

W listopadzie 2016 roku Spółka XYZ sprzedała towary Spółce ABC. Spółka XYZ 

wystawiła fakturę na 100 000 zł. W lutym 2017 roku część towarów okazała się wadliwa, 

dlatego zgodnie z umową Spółka ABC zwróciła wadliwe towary do sprzedawcy. Spółka XYZ 

wystawiła fakturę korygującą na 20 000 zł i ujęła ją bilansowo w księgach roku 2016. 

 

Kwestię ujęcia korekty, która została wystawiona po sporządzeniu sprawozdania 

finansowego, a przed jego zatwierdzeniem określa art. 54 Ustawy o rachunkowości, który 

mówi, że w przypadku otrzymania przez jednostkę informacji o zdarzeniach mających istotny 

wpływ na to sprawozdanie finansowe powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie 

dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego 

oraz powiadomić o tych zmianach biegłego rewidenta, który bada lub zbadał to sprawozdanie 

finansowe. Jeżeli natomiast korekta została wystawiona po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego to przedsiębiorca powinien ująć ją w roku, w którym korekta została wystawiona6.  

 

5. Faktura korygująca a CIT 

Ujęcie korekty sprzedaży jest odmienne w przypadku podatku dochodowego. Korektę 

sprzedaży ujmuje się w okresie przychodu pierwotnego jeżeli jest ona wystawiona na skutek: 

a) błędu rachunkowego (np. błędne podanie ceny na fakturze, błędna wartość towaru) lub 

b) innej oczywistej pomyłki (np. wystawienie faktury na błędnego kontrahenta). 

W pozostałych przypadkach, takich jak m.in. udzielenie rabatu czy zwrot towarów 

faktura korygująca powinna zostać ujęta w okresie, w którym została wystawiona. 

Różnica między ujęciem faktury na potrzeby prawa podatkowego a bilansowego została 

zaprezentowana w przykładzie 2.  

 

Przykład 2 

W listopadzie 2016 roku Spółka XYZ sprzedała towary Spółce ABC. Spółka XYZ 

wystawiła fakturę na 100 000 zł. W lutym 2017 roku część towarów okazała się wadliwa, 

dlatego zgodnie z umową Spółka ABC zwróciła wadliwe towary do sprzedawcy. Spółka XYZ 

wystawiła fakturę korygującą na 20 000 zł. Spółka XYZ ujęła fakturę bilansowo w księgach 

roku 2016, jednakże na potrzeby prawa podatkowego faktura została ujęta w roku 2017.   

 

Należy zauważyć, że jeżeli spółka na dzień bilansowy kalkuluje rezerwę i aktywa z tytułu 

odroczonego podatku to taki system ujęcia faktury korygującej sprzedaż doprowadzi do 

powstania różnic przejściowych. 

 

6. Faktura korygująca a VAT 

Ujmowanie korekt na potrzeby VAT wymaga dokonania ich podziału pod względem 

wpływu na kwotę podatku należnego. Wyróżnia się: 

a) faktury korygujące zmniejszające podatek należny, 

b) faktury korygujące zwiększające podatek należny. 

Ustawa o VAT określa, że podstawa opodatkowania może być obniżona o7: 

• kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, 

                                                           
6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 art. 54 ust. 1-2 
7 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 art. 29a ust. 10, 14 
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• wartość zwróconych towarów i opakowań, 

• całość lub część zapłaty, która została zwrócona nabywcy, jeżeli do sprzedaży nie 

doszło; 

• wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze; 

• błędną kwotę podatku, w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na 

fakturze pierwotnej, jeżeli wykazana kwota podatku jest wyższa niż należna. 

Przepisy wymagają jednak, że aby podstawa opodatkowania mogła zostać obniżona, 

wystawca faktury korygującej musi uzyskać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej 

przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Jeżeli sprzedawca otrzymał potwierdzenie po okresie 

rozliczeniowym, w którym wystawiona została faktura korygująca, może obniżyć podstawę 

opodatkowania za ten okres, w którym potwierdzenie to uzyskał.8 Uregulowania te mają na 

celu uniknięcie sytuacji, kiedy zmniejszenie podstawy opodatkowania u sprzedawcy, nie 

znajduje odzwierciedlenia w zwiększeniu podstawy opodatkowania u nabywcy. Do form 

potwierdzeń faktur korygujących, które są akceptowane przez urzędy skarbowe należą9: 

• list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

• potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie pisemnej, 

• potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej, 

• odesłana kopia faktury korygującej podpisana przez kontrahenta wraz z datą odbioru, 

• fax potwierdzający odbiór faktury korygującej. 

Przykłady obrazujące ujmowanie faktur korekt przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 2. Przykłady ujmowania faktur korekt 

Data wystawienia 

korekty 

Data otrzymania 

potwierdzenia 

Moment ujęcia korekty w 

deklaracji VAT 

02.05.2017 25.05.2017 Deklaracja za maj 2017 

08.05.2017 26.06.2017 Deklaracja za czerwiec 2017 

28.05.2017 30.10.2017 Deklaracja za październik 2017 

Źrodło: Opracowanie własne. 

 

Interpretacje organów podatkowych nie są jednoznaczne w kwestii ujmowania korekt, 

które mogły trafić do nabywcy w miesiącu wystawienia korekty, jednakże których data 

potwierdzenia przypada na miesiąc następujący po miesiącu wystawienia korekty. 

Bezpieczniejszą opcją wydaje się więc zmniejszenie podstawy opodatkowania za miesiąc, 

w którym potwierdzenie to uzyskano, ze względu na pewność, że faktura ta została ujęta 

w księgach nabywcy i sprzedawca nie rozliczy jej wcześniej.  

Ustawa o VAT wymienia przypadki, w których potwierdzenie odbioru faktury 

korygującej nie jest wymagane do zmniejszenia podstawy opodatkowania. Należą do nich10: 

• eksport towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, 

• dostawa towarów i świadczenie usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się 

poza terytorium kraju, 

• sprzedaż: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług 

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu 

                                                           
8 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 art. 29a ust. 13 
9 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-korygujaca-czy-konieczne-jest-potwierdzenie-jej-odbioru-przez-

nabywce [dostęp 05.09.2017] 
10 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 art. 29a ust. 15 
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przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 

174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, 

• gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia 

faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub 

usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi 

w fakturze korygującej.  

Ze względu na brak wyraźnych regulacji dotyczących ujmowania faktur korygujących 

zwiększających podstawę opodatkowania wykształciła się praktyka, zgodnie z którą moment 

ujęcia korekty zależy od przyczyny jej wystawienia. Wyróżnia się dwie możliwości: 

1. zdarzenie, z którego wynika wystawienie korekty istniało w momencie wystawienia 

faktury pierwotnej, 

2. zdarzenie, z którego wynika wystawienie korekty zaistniało po wystawieniu faktury 

pierwotnej. 

Jeżeli przyczyna korekty będzie wiązała się z pierwszym przypadkiem, VAT należy 

rozliczyć w miesiącu, w którym ujęta została faktura pierwotna. Dzieje się tak na przykład przy 

przypadkowym zaniżeniu ceny czy błędnej stawce podatku.  

Druga sytuacja może mieć miejsce wtedy, kiedy faktury wystawiane są na podstawie 

szacunkowych wartości (np. 1/12 szacowanej kwoty rocznej), a na sam koniec sprzedawca 

oblicza ostateczną kwotę i zwiększa ją poprzez wystawienie faktury korygującej. W takich 

przypadkach faktura korygująca powinna być ujęta na bieżąco (tj. w miesiącu wystawienia 

korekty). Należy podkreślić, że korekty zwiększające podstawę opodatkowania nie wymagają 

uzyskania potwierdzenia jej otrzymania aby mogły zostać rozliczone. 

 

7. Faktura korygująca „odwrotne obciążenie” 

Specyficznym rodzajem korekty jest faktura korygująca sprzedaż objętą mechanizmem 

odwrotnego obciążenia. Tak samo jak w przypadku faktur dokumentujących 

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów czy zwiększających podstawę opodatkowania organy 

podatkowe nie wymagają uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty do jej rozliczenia. 

W przypadku tych faktur korekt przyjęta praktyka gospodarcza nakazuje rozliczać je 

na podstawie przyczyny wystawienia korekty, niezależnie od tego, czy jest ona „in plus” czy 

„in minus”. Oznacza to, że jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami, które istniały już 

w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np. błędna wartość towaru, błędna cena) należy 

ująć ją w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej. Wiąże się to z koniecznością korekty 

deklaracji VAT-7 (VAT-7K) i VAT-27. Jeżeli natomiast przyczyna korekty zaistniała po 

wystawieniu faktury pierwotnej (np. zwrot czy reklamacja towaru) to taką korektę rozlicza się 

w okresie jej wystawienia.11  

 

8. Podsumowanie 

W dobie zmieniających się przepisów odpowiednie ujęcie faktur korygujących sprzedaż 

może okazać się dla podatnika niełatwym zadaniem. Przedsiębiorca powinien stale 

aktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego i bilansowego. Co więcej, przepisy 

nie zawsze tłumaczą wprost, jak podatnik powinien postąpić w określonych sytuacjach, 

a organy podatkowe mogą podważać przyjęte praktyki postępowania. W niejasnych 

i skomplikowanych przypadkach warto więc wystąpić o indywidualną interpretację podatkową 

wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Czasami jednak i ona może okazać 

się niewystarczająca.   

 

                                                           
11 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktury-korygujace-a-odwrotne-obciazenie-vat [dostęp 06.09.2017] 
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Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO 
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METODY ROZLICZANIA PROCESU ŁĄCZENIA SPÓŁEK WG UOR 

 

1. Wstęp 

Połączenia jednostek gospodarczych polegają na przeniesieniu majątku z jednej jednostki 

do drugiej już istniejącej lub przeniesieniu majątku łączących się spółek na rzecz nowo 

powstałego przedsiębiorstwa. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przejęciem, 

w drugim z fuzją (zawiązaniem nowej jednostki).1 Do fuzji (z ang. merger) dochodzi, gdy dwa 

lub więcej autonomicznych podmiotów gospodarczych dobrowolnie łączy się na podstawie 

umowy, w celu stworzenia nowego przedsiębiorstwa. Z kolei przy przejęciu (z ang. acquisition) 

jednostka, zazwyczaj silniejsza ekonomicznie, zdobywa kontrolę nad inną jednostką.2 

W zamian za przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, spółka przejmująca wydaje 

udziały lub akcje spółce przejmowanej. W przypadku fuzji wydawane są udziały lub akcje 

nowo powstałej jednostki.3 Celem artykułu jest przedstawienie metod rozliczania procesu 

łączenia spółek według Ustawy o rachunkowości w oparciu o analizę literatury naukowej 

oraz aktualnie obowiązującego prawa. 

 

2. Sposoby łączenia spółek 

Według Kodeksu spółek handlowych łączenia jednostek mogą nastąpić pomiędzy: 

- spółkami kapitałowymi, 

- spółkami kapitałowymi i osobowymi, pod warunkiem, że spółką przejmującą jak i nowo 

zawiązaną będzie spółka kapitałowa, 

- spółkami osobowymi, którego rezultatem będzie utworzenie spółki kapitałowej. 

Wyjątkami od tej reguły są spółki w likwidacji, gdy rozpoczęto już podział majątku oraz spółki 

w stanie upadłości.4 Możliwe sposoby połączeń spółek w polskim prawie to: 

a) Fuzje: 

• Spółka kapitałowa I + spółka kapitałowa II = spółka kapitałowa III 

• Spółka kapitałowa I + spółka osobowa I = spółka kapitałowa II 

• Spółka osobowa I + spółka osobowa II = spółka kapitałowa I 

b) Przejęcia: 

• Spółka kapitałowa I (przejmowana) + spółka kapitałowa II (przejmująca) = 

spółka kapitałowa II 

• Spółka osobowa I (przejmowana) + spółka kapitałowa I (przejmująca) = spółka 

kapitałowa I 

Połączenie spółek zostało zdefiniowane również w Ustawie o Rachunkowości. 

Ustawodawca określa ten proces pośrednio poprzez nawiązanie do metod jego rozliczania. 

Stanowi, że skutkiem połączenia jest zawsze jedna spółka – przejmująca lub nowo powstała, 

na którą przechodzi majątek łączących się jednostek. Ustawodawca nawiązuje do połączenia 

majątkowego, w efekcie którego majątek jednego podmiotu przenoszony jest na drugi 

                                                           
1 Red. zbior. W. Gabrusewicz, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa 2011 
2 W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2009 
3 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 nr 0, poz. 1577 z późn. zm.) 
4 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 nr 0, poz. 1577 z późn. zm.) 
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w zamian za akcje, udziały lub dopłaty w gotówce. Spółka, która przekazała swój majątek 

zostaje wykreślona z ewidencji podmiotów gospodarczych (KRS, REGON, CEIDG), mimo 

iż nie dochodzi do faktycznej likwidacji działalności. Działalność jest nadal prowadzona, 

ale w ramach innej jednostki.5 

 

3.  Metody rozliczania procesu łączenia spółek 

Według polskiego prawa proces łączenia się spółek może być ujęty przez dwie metody: 

 - metodę nabycia, 

 - metodę łączenia udziałów. 

 Rozliczenie połączenia się spółek handlowych ujmuje się na dzień połączenia w księgach 

rachunkowych spółki przejmującej lub nowo zawiązanej metodą nabycia. Jest to najstarsza 

i najczęściej stosowana na świecie metoda w ewidencji, wycenie i ujmowaniu połączeń 

przedsiębiorstw. Ważne jest, aby było możliwe wskazanie jednostki przejmującej. 

W przypadku łączenia się spółek, gdy nie następuje utrata kontroli przez dotychczasowych 

udziałowców stosuje się metodę łączenia udziałów. Zasada ta dotyczy w szczególności łączenia 

spółek zależnych bezpośrednio lub pośrednio od tej samej jednostki dominującej 

oraz w przypadku łączenia jednostki dominującej niższego szczebla z jej jednostką zależną.6 

W celu lepszego zobrazowania zamieszczono Rysunek nr 1 i 2. 

 
Rysunek 1 Łączenie się spółek zależnych 

Źródło: W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2009 

 

Rysunek 2 Łączenie się spółki dominującej i spółki zależnej 

Źródło: W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2009 

                                                           
5 Red. zbior. W. Gabrusewicz, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa 2011 
6 W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2009 
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3.1 Metoda nabycia – procedura rozliczenia 

UoR definiuje metodę nabycia jako sumowanie poszczególnych pozycji aktywów 

i pasywów spółki przejmującej według ich wartości księgowej, z odpowiednimi składnikami 

aktywów i pasywów spółki przejmowanej według wartości godziwej ustalonej na dzień 

połączenia. Procedura postępowania rozliczenia za pomocą metody nabycia wygląda 

następująco7: 

a) zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki przejętej, 

b) identyfikacja aktywów i zobowiązań spółki przejętej – wykazuje się również te 

składniki, które dotychczas nie były ujawnione w sprawozdaniu finansowym 

jednostki, a zostały zidentyfikowane w wyniku łączenia i odpowiadają ustawowej 

definicji aktywów i zobowiązań, 

c) wycena aktywów i zobowiązań spółki przejętej według wartości godziwej, 

d) ustalenie ceny przejęcia, 

e) określenie wartości firmy, 

f) dokonanie korekt i wyłączeń. 

 Mówiąc o wycenie w wartości godziwej, należy przywołać jej definicję. Jest to kwota za 

jaką składnik majątku mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane w warunkach 

transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi podmiotami, 

które nie są ze sobą powiązane. Przyjmuje się, że wartością składników aktywów, dla których 

istnieje wiarygodny rynek, może być wartość rynkowa oparta o cenę sprzedaży netto. Gdy brak 

takiego rynku, wartość godziwą ustala się na podstawie analizy porównawczej podobnych 

aktywów na rynku. Istnieje również możliwość oszacowania wartości przez eksperta, 

np. biegłego sądowego. Szczególnie odnosi się to do nieruchomości stanowiących środki trwałe 

lub inwestycje. Natomiast w przypadku płatności odraczanych w czasie należy je 

zdyskontować, aby otrzymać wartość bieżącą.8 

 Kolejnym etapem jest określenie ceny przejęcia. Stanowi ona wartość składników 

majątku spółki przejmującej, wydanych w zamian za aktywa netto spółki przejmowanej. Tymi 

składnikami mogą być wyemitowane akcje/udziały spółki przejmującej, nabycie własnych 

udziałów w celu połączenia lub zapłata w innej formie. Wyceniane są one zazwyczaj w cenie 

rynkowej, nabycia bądź godziwej. Elementami powiększającymi cenę przejęcia są koszty 

związane bezpośrednio z procesem łączenia tj. koszty doradztwa podatkowego, wynagrodzenie 

biegłych, którzy wycenili aktywa. W sytuacji gdy spółka przejmująca emituje udziały własne 

w celu połączenia, a ich wartość rynkowa lub godziwa jest wyższa od nominalnej, to powstała 

różnica powiększa kapitał zapasowy.9 

 Przykład 1 

 W celu dokonania przejęcia spółki X, spółka Y wyemitowała 2 000 akcji o wartości 

nominalnej 300 zł za akcję. Ponadto podmiot Y poniósł dodatkowe bezpośrednie koszty 

związane z przejęciem: 

 - koszty doradztwa prawników – 12 000 zł, 

 - koszty wydania akcji – 5 000 zł. 

 

 + wyemitowanie akcji: 2 000 x 300 zł = 600 000 zł 

 + bezpośrednie koszty połączenia: 17 000 zł 

                                                           
7 Red. zbior. W. Gabrusewicz, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa 2011 
8 W. Molenda, Wartość godziwa – zastosowanie i procedury ustalania, SKwP, Warszawa 2008 
9 Red. zbior. W. Gabrusewicz, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa 2011 
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 Cena przejęcia: 617 000 zł 

 

 Następny krok w metodzie nabycia to ustalenie wartości firmy. Według UoR jest to 

różnica pomiędzy ceną przejęcia a wartością godziwą aktywów netto spółki przejętej. Może 

być ona dodatnia lub ujemna. W pierwszym przypadku dana kwota wykazywana jest 

w aktywach bilansu spółki nowo zawiązanej lub przejmującej. Wartość firmy odzwierciedla 

przyszłe, spodziewane korzyści ekonomiczne, które są rezultatem połączenia. Ponadto podlega 

ona amortyzacji. Odpisów należy dokonywać nie dłużej niż przez 5 lat, w szczególnych 

przypadkach kierownik jednostki może wydłużyć ten okres do 20 lat, a wyjaśnienie podać 

w informacji dodatkowej. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową, a odpisy wlicza się 

do Pozostałych kosztów operacyjnych.10 Warto dodać, że według międzynarodowych 

przepisów wartość firmy nie podlega amortyzacji. 

 Przykład 2 

 Spółka Y przejęła spółkę X w kwietniu 200X r. Cena przejęcia wyniosła 617 000 zł. 

Wartość firmy będzie amortyzowana przez 5 lat. Poszczególne składniki bilansu spółki X 

wyceniono w wartości godziwej na kwoty: 

 - aktywa trwałe: 56 000 zł 

 - aktywa obrotowe: 68 000 zł 

 - zobowiązania długoterminowe: 39 000 zł 

 - zobowiązania krótkoterminowe: 21 000 zł 

 

 + aktywa: 124 000 zł 

 - zobowiązania: 60 000 zł 

 Wartość godziwa przejętych aktywów netto: 64 000 zł 

 

 + cena przejęcia: 617 000 zł 

 - aktywa netto (w wartości godziwej): 64 000 zł 

 Wartość firmy: 553 000 zł 

 Roczny odpis amortyzacyjny: 553 000 zł : 5 = 110 600 zł 

 Odpis w 200X r.: 110 600 zł : 12 m-cy x 8 m-cy = 73 733 zł 

 

 Natomiast ujemną wartość firmy prezentuje się w pasywach bilansu w pozycji 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jest tu ujmowana wartość tylko do wysokości 

wartości godziwej aktywów trwałych spółki przejmowanej z wyłączeniem długoterminowych 

aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach. Reszta podwyższa Pozostałe 

przychody operacyjne na dzień połączenia. Ujemną wartość firmy rozlicza się w czasie, biorąc 

pod uwagę okres ekonomicznej użyteczności składników aktywów podlegających amortyzacji, 

nabytych podczas połączenia. Należy nadmienić, że ujemna wartość firmy tak samo jak 

amortyzacja tej wartości wynika z polskiego a nie międzynarodowego prawa. 

 Przykład 3 

 Spółka A przejęła spółkę B. Cena przejęcia wyniosła 100 000 zł. Poszczególne składniki 

aktywów i pasywów firmy B wycenione w wartości godziwej: 

 - aktywa netto: 230 000 zł 

 - aktywa trwałe: 150 000 zł 

                                                           
10 Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, nr 0 poz. 1047 z późn. zm.) 
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 - w tym inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe notowane na regulowanym 

rynku: 53 000 zł 

 

 + cena przejęcia: 100 000 zł 

 - aktywa netto (w wartości godziwej): 230 000 zł 

 Ujemna wartość firmy: - 130 000 zł 

 

 + aktywa trwałe (w wartości godziwej): 150 000 zł 

 - wart. godz. dł/t aktywów finans. notowanych na regul. rynku: 53 000 zł 

 Górna granica ujemnej wartości firmy: 97 000 zł 

 

 Ujęcie ujemnej wartości firmy: 

 Rozliczenia międzyokresowe przychodów: 97 000 zł 

 Pozostałe przychody operacyjne: 33 000 zł 

 

 Ostatnim etapem są wyłączenia i korekty, które można podzielić na grupy: 

 - korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej, 

 - korekty ceny przejęcia, 

 - korekty i wyłączenia w bilansach spółek, które będą się łączyć. 

 Ponadto wyłączeniom podlegają określone pozycje bilansu: kapitał własny spółki 

przejętej, inwestycje długoterminowe, (ujemna) wartość firmy oraz wzajemne rozrachunki.11 

 

3.2 Metoda łączenia udziałów – procedura rozliczenia 

 Druga opisywana metoda polega na sumowaniu odpowiednich pozycji aktywów 

i pasywów oraz przychodów i kosztów łączących się spółek, według stanu na dzień połączenia. 

Ponadto w jednostkach muszą być zastosowane te same metody wyceny. Na końcu dokonuje 

się wyłączeń:  

 - kapitału zakładowego podmiotu, którego majątek przeniesiono na inny podmiot lub 

podmiotów, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, 

 - wzajemne rozrachunki, 

 - przychody i koszty operacji gospodarczych danego roku obrotowego uzyskane przed 

połączeniem jednostek, 

 - zyski lub straty operacji gospodarczych uzyskane przed połączeniem jednostek, zawarte 

w wartościach, które podlegają łączeniu aktywów bądź pasywów. 

 Po zastosowaniu wyłączeń, kapitał własny spółki przejmującej lub nowo zawiązanej 

koryguje się o różnicę między sumą aktywów a pasywów. Jeżeli wyłączenia nie będą miały 

wpływu na rzetelność i jasność sprawozdania finansowego spółki przejmującej lub nowo 

zawiązanej, to nie trzeba ich dokonywać. 

 Powstałe koszty związane z połączeniem podmiotów gospodarczych należy rozliczyć 

najpierw z kapitału zapasowego, który powstał jako nadwyżka wartości rynkowej nad wartością 

emisyjną udziałów dodatkowo wydanych. Dopiero w następnym etapie koszty połączenia mogą 

obciążyć koszty finansowe okresu, kiedy dokonano łączenia.12 Do kosztów połączenia można 

zaliczyć w szczególności: 

 - opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne, 

                                                           
11 Red. zbior. W. Gabrusewicz, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa 2011 
12 W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia, Warszawa 2009 
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 - wynagrodzenia rzeczoznawców, doradców, prawników, 

 - opłaty związane z przygotowaniem prospektów emisyjnych. 

 Charakterystyczne dla metody łączenia udziałów jest niewystępowanie wartości firmy. 

Ponadto aktywa netto spółki, która jest efektem łączenia, wycenia się według wartości 

księgowej. Jeżeli nastąpiła dodatkowa emisja akcji/udziałów, to ujmowane są one w ich 

wartości nominalnej. Natomiast aż do momentu połączenia uwzględnia się wynik finansowy 

łączących się spółek w sprawozdaniu finansowym.13 

 

4. Podsumowanie 

 Ustawa o rachunkowości przewiduje dwa rozwiązania do rozliczania połączeń jednostek. 

Metoda nabycia – najstarsza i najbardziej powszechna – jest bardziej rozbudowana w swoim 

procesie niż metoda łączenia udziałów. Jednym z jej etapów jest m. in. określenie wartości 

firmy, czego nie ma w drugiej metodzie. Kolejną różnicą jest sposób wyceny aktywów netto 

spółki przejmowanej – w metodzie nabycia stosuje się wartość godziwą, natomiast w metodzie 

łączenia udziałów wartość księgową. Prawo reguluje również w jakich sytuacjach należy 

zastosować dany system rozliczenia połączenia podmiotów gospodarczych. W metodzie 

nabycia musi być wskazana jednostka przejmująca, natomiast drugą metodę stosuje się 

najczęściej, gdy dotychczasowi właściciele nie tracą kontroli nad spółką. Z pewnością przed 

rozpoczęciem transakcji przejęcia czy fuzji należy zaczerpnąć porady ekspertów, którzy daną 

sytuację dostosują do obowiązującego prawa. 

 

 Literatura: 
1. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, Warszawa 2009 

2. Gabrusewicz W. red. zbior., Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa 2011 

3. Molenda W., Wartość godziwa – zastosowanie i procedury ustalania, SKwP, Warszawa 2008 

4. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1577) 

5. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 nr 0 poz. 1047) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Red. zbior. W. Gabrusewicz, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, SKwP, Warszawa 2011 
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POJĘCIE, KLASYFIKACJA ORAZ RACHUNEK KOSZTÓW, JAKO ISTOTNY 

ELEMENT W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

1. Wstęp 

Każdy przedsiębiorca, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą powinien 

w pierwszej kolejności przeprowadzić szczegółową analizę danej dziedziny, która będzie 

przedmiotem działania. W tym celu koniecznym jest przygotowanie biznes planu, który 

stanowi nieodłączny element planowania. Pominięcie tego kluczowego momentu może 

skutkować nawet koniecznością szybkiego zamknięcia firmy. Czasami w danej dziedzinie 

działalności gospodarczej trudno jest ocenić, jakie mogą być rezultaty działania. W tym celu 

przedsiębiorcy przeprowadzają analizę rynku, dzięki której można przynajmniej w sposób 

pobieżny wycenić koszty i przychody, które stanowią często kluczowy element działalności. 

W niniejszym artykule naukowym podjęto się analizy jedynie kosztów, które zawsze powinny 

być niższe od przychodów, aby w przedsiębiorstwie może było mówić o dodatnim wyniku 

finansowym.  

 

2. Pojęcie kosztu 

Każda działalność gospodarcza jest powiązana ze zużyciem wielu czynników produkcji. 

Zaliczamy do nich głównie: pracę ludzką, energię, materiały, środki trwałe, usługi obce itp., 

które mierzone są w różnych miarach, m.in. sztuki, kilogramy, roboczogodziny. W celu 

porównywania ze sobą różnego rodzaju zużycia, należy jednostki przekształcić w taki sposób, 

aby miały ten sam wspólny mianownik1. Rachunkowość posługuje się kosztami, które są 

wyrażane w pieniądzu i stanowią celowe zużycie czynników produkcji, m. in. środków 

trwałych, energii, materiałów, usług, pracy oraz innych, które nie odzwierciedlają zużycia 

czynników produkcji, ale które zostały poniesione podczas normalnej działalności 

przedsiębiorstwa w danym okresie, a których rezultaty stanowią użyteczne produkty i/lub 

usługi2. Koszty zaliczamy do kategorii finansowych, powstających wewnątrz firmy, które 

razem z przychodami ustanawiają wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zadaniem 

rachunkowości jest bowiem rejestrowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych oraz ukazywanie 

wpływu na sytuację podmiotu gospodarczego, zarówno majątkową jak i finansową3.  

Nie każdy wydatek przedsiębiorcy stanowi jednak koszt. Aby można było mówić 

o kosztach, wydatek musi spełniać dwa najważniejsze kryteria: 

• musi mieć związek z prowadzoną działalnością,  

• musi posiadać cel poniesienia.  

Według „Ustawy o rachunkowości” o kosztach i stratach mówimy wówczas, gdy są to 

„uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, 

                                                           
1 Napiecek R., „Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy” w: Gabrusewicz W., Samelak J. (red.), „Podstawy 

rachunkowości”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2011, str. 264 
2 Matuszewicz J., Matuszewicz P., „Rachunkowość od podstaw”, Finans-Servis, Warszawa, 2009, str. 194 
3 Napiecek R., „Koszty i ich rozliczenie oraz produkty pracy”…, str. 264 
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o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 

wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 

zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub 

właścicieli4”.  

 

3. Klasyfikacja kosztów 

Koszty w przedsiębiorstwie są często bardzo złożonym pojęciem. Poniesione 

wykorzystywane są do różnych celów, np. analiza, kontrola, rachunkowość, sprawozdawczość, 

planowanie, decydowanie, co wymusza ujmowanie kosztów w odpowiednich klasyfikacjach. 

Do celów sprawozdawczych najważniejszym jest podział ze względu na charakter działalności. 

Ogólnie wyodrębniamy tutaj:  

• koszty działalności operacyjnej; 

• pozostałe koszty operacyjne; 

• koszty finansowe5.  

Koszty podstawowej działalności operacyjnej możemy umieścić w bardziej szczegółowej 

klasyfikacji, na którą składają się:  

a) koszty rodzajowe, w których wyróżniamy:  

- zużycie materiałów i energii,  

- amortyzację,  

- usługi obce,  

- wynagrodzenia,  

- podatki i opłaty,  

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 

- pozostałe koszty. 

b) koszty ze względu na stopień złożoności:  

- proste, które składają się z pojedynczego rodzaju kosztu, którego nie da się już rozłożyć na 

części składowe w danej działalności gospodarczej,  

- złożone, które obejmują kilka rodzajów kosztów i da się je rozłożyć na części składowe.  

c) koszty ze względu na rodzaj działalności operacyjnej:  

- działalność podstawowa, czyli taka, która jest nadrzędnym celem przedsiębiorstwa;  

- działalność pomocnicza, która jest związana z usługami na rzecz działalności podstawowej; 

- ogólnego zarządu, które stanowią koszty administracyjne związane z organizacją, 

kierownictwem i ogólna obsługa działalności;  

- koszty sprzedaży, które są wynikiem obsługi procesu sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów.  

d) koszty ze względu na fazy działalności:  

- zakupu, które stanowią koszt nabytych materiałów, 

- produkcji, które powiązane są z wytwarzaniem dóbr i usług,  

- zbytu, które dotyczą sprzedaży produktów.  

e) koszty ze względu na rozmiar produkcji:  

                                                           
4 Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, „Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości”  
5 Trocka M. „Grupowanie, rozlicznie i kalkulacja kosztów”, w: Czubakowska K. (red.), „Rachunkowość 

przedsiębiorstw”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014, str. 230 
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- zmienne, które mają związek ze zmianami rozmiarów produkcji, 

- stałe, które nie reagują na zmiany rozmiarów produkcji.  

f) koszty związane z nośnikiem kosztu:  

- bezpośrednie, które można przypisać konkretnemu nośnikowi, 

- pośrednie, których przypisanie do nośnika wymaga umownych podziałów.  

g) koszty ze względu na możliwość wpływania: 

- zależne (kontrolowane) od decyzji jednostki, 

- niezależne (niekontrolowane), które nie są zależne od decyzji podejmowanych przez 

jednostkę.  

h) koszty ze względu na rolę w rozwiązywaniu problemów: 

- istotne, czyli zależne od decyzji jednostki, 

- nieistotne, czyli niezależne od decyzji podejmowanych przez jednostkę.  

i) koszty ze względu na osiągane przychody:  

- uzyskania przychodów, które zmniejszają podstawę opodatkowania,  

- niebędące kosztami uzyskania przychodów, które nie zmniejszają podstawy opodatkowania6. 

 

4. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 

Koszty, które ponoszone są przez dane przedsiębiorstwo muszą być odpowiednio 

ewidencjonowane i przedstawiane. W tym też celu sporządza się rachunek kosztów, który 

dostarcza ogromu informacji osobom decyzyjnym, służy ocenie sytuacji oraz ułatwia 

kierowanie przedsiębiorstwem7. Jednostka organizacyjna w zakładowym planie kont określa, 

w jaki sposób będzie prowadzić ewidencję kosztów.  

Wyróżniamy 3 warianty ewidencji kosztów: 

• wariant uproszczony, który ujmuje jedynie koszty rodzajowe przedsiębiorstwa,  

• wariant ograniczony, który zawęża się jedynie do kosztów według typu i funkcji, 

• wariant rozwinięty, który obejmuje koszty rodzajowe oraz koszty według typu 

i funkcji8. 

Rachunek kosztów spełnia wiele ważnych funkcji w przedsiębiorstwie, które zostały 

przedstawione na rysunku 1.  

                                                           
6 Trocka M. „Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów”, w: Czubakowska K. (red.), „Rachunkowość w 

biznesie”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, str. 186 
7 Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., „Rachunek kosztów”, PWE, Warszawa 1990, str. 52 
8 Sawicki K. „Rachunkowość przedsiębiorstw produkcyjnych”, w: Kaziukiewicz T. (red.), „Rachunkowość 

przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, str. 41 
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Rysunek 1. Funkcje rachunku kosztów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gmytrasiewicz M. (red.), „Encyklopedia rachunkowości”9 

5. Podsumowanie 

Każda działalność gospodarcza, która osiąga zyski musi również liczyć się 

z ponoszeniem kosztów, których nie da się niestety całkowicie wyeliminować. Umiejętnie 

wydatkowane pieniądze mogą być jednak swojego rodzaju inwestycją, która w przyszłości 

może przynieść przychody. W tym celu koszty muszą być odpowiednio ewidencjonowane za 

pomocą ksiąg rachunkowych, ażeby mogły być porównywane w danych okresach i służyły 

podejmowaniu najlepszych decyzji przez kierownictwo. Posiadanie wiedzy o kosztach 

w danym przedsiębiorstwie pozwala bowiem na efektywne jego zarządzanie, a co za tym idzie 

osiąganie wysokich zysków, które są nadrzędnym celem każdej działalności gospodarczej.  
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5) Sawicki K. „Rachunkowość przedsiębiorstw produkcyjnych”, w: Kaziukiewicz T. (red.), „Rachunkowość 

przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014 
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MOTYWY I PRZYKŁADY OSZUSTW FINANSOWYCH W ZAKRESIE 

FAŁSZOWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Wstęp 

Według jednej z największych firm audytorskich na świecie jaką jest firma Ernst &Young 

co piąty pracownik1 uważa, iż sprawozdanie finansowe ich jednostki nie odzwierciedla 

aktualnej sytuacji finansowej jednostki. Każda jednostka – mikro, mała średnia czy duża musi 

na koniec roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym będzie rzetelnym 

odzwierciedleniem sytuacji majątkowej i ekonomicznej danej jednostki.  

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa jego zakres i forma będzie się znacząco różnić. 

Również jeśli jednostka prowadzi swoją działalności w oparciu o Ustawę o Rachunkowości 

bądź Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wygląd sprawozdania 

finansowego będzie inny. MSSF pozwalają na większą swobodę co do sporządzania rocznego 

sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości ma bardzo sztywne regulacje jeśli chodzi 

o jej wygląd. Jednakże nieważne od tego czy jednostka prowadzi działalność o UoR czy MSSF 

w sprawozdaniach finansowych spółek coraz częściej dochodzi oszustw finansowych.  

 

1. Motywy osób dokonujących oszustw finansowych 

Zanim zostanie omówienie zjawisko oszustw finansowych i ich przykładów należy 

poświęcić chwilę ma omówienie motywów działań osób, które ich dokonują2. A tych może być 

naprawdę całkiem sporo i mogą one zależeć od wielu czynników. Najczęstszym z nich jest 

oczywiście pogarszająca się sytuacja materialna bądź też strach przed utraceniem 

dotychczasowego poziomu życia. Stres w pracy i presja wyników ze strony pracodawcy 

również mogą prowadzić do działań mających na celu zniekształcenie sprawozdania 

finansowego. Chociaż coraz częstą przyczyną zgodnie z przysłowiem „Okazja czyni złodzieja” 

jest brak w jednostce jakichkolwiek organów nadzoru. Jeśli dana jednostka nie jest zobligowana 

do badania sprawozdania finansowego przez zewnętrznego biegłego rewidenta, to 

w większości przypadków zarząd chcąc ograniczyć koszty nie zdecyduje się na 

nieobowiązkowe badanie. Nie należy jednak uważać te motywy za najważniejsze. Równie 

ważne są takie oszustwa, w którym nie chodzi o przywłaszczenie sobie określonej sumy 

pieniędzy, ale przedstawienie lepszej kondycji finansowej jednostki, by np. bank nie 

podwyższył jednostce marży za nie spełnienie warunków kredytu, w których została zawarta 

określona wielkość wyniku finansowego. Również jeśli chodzi o relacje z kontrahentami – 

szczególnie tymi nowymi, istnieje duża pokusa poprawienia sobie wyników w sprawozdaniu 

finansowym, by otrzymać bądź wydłużyć termin kredytu kupieckiego od dostawcy3. 

W zarządach spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością premie dla członków 

są ustalane od wyników. Wyniku zysku netto, wyniku zysku operacyjnego czy jakiegokolwiek 

innego. W przypadku gdy dany członek zarządu widzi, iż z dużym prawdopodobieństwem nie 

uda mu się osiągnąć wymaganego do bonusu wyniku rodzi się pokusa do manipulacji. 

                                                           
1 Autor nieokreślony – https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/co-piaty-pracownik-w-polsce-wie-o-manipulacjach-

finansowych-swojej-firmy-nasze-badanie/ 
2 Grzywa, A., Manipulacja wszystko co powinieneś o niej wiedzieć, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin, 2013, 

s.13-15 
3 Buczkowski, K., Wojtaszek, M., Pranie pieniędzy, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2001, s. 47-

49 
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Przykładem takiego działania może być zmowa członka zarządu z kontrahentem w sprawie 

wystawienia faktury w kwocie zapewniającej mu premie, bez faktycznego zakupu bądź 

sprzedaży, i jej korekty po zakończeniu roku obrotowego. Taka sytuacja zapewni mu 

osiągnięcie premii, a po jej wypłacie zostanie dokonana korekta4.  

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej swoją 

działalność wspomaga kredytami z banku. Zanim go jednak otrzyma jednostka zostanie 

dokładnie prześwietlona przez dział kredytowy banku. Jeśli firma nie spełni warunków 

postawionych przez bank, jej wniosek zostanie odrzucony przez co nie będzie mogła realizować 

swoich inwestycji i planów. Dlatego w celu uzyskania finansowania przez bank 

przedsiębiorstwa mogą pokusić się o manipulacje przy swoich wynikach, by uzyskać jak 

najlepsze wskaźniki. 

W okolicznościach gdy dana jednostka ma zostać sprzedana trzeba ustalić jej cenę. 

Najważniejszym elementem, który będzie wpływał na tę wartość będzie sprawozdanie 

finansowe. Gdy informacje w nim zawarte nie pokrywają się obecna sytuacją podmiotu, bardzo 

możliwe jest to, iż dojedzie do niewłaściwej wyceny podmiotu. W dużej ilości przypadków 

informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są kluczowym faktorem w decyzji kupna 

danej jednostki5.  

 

2. Trójkąt nadużyć 

Odpowiedzą na postawione pytanie dlaczego ludzie dokonują się manipulacji jest 

koncepcja trójkąta nadużyć. Za podstawę tej koncepcji uważa się prace amerykańskiego 

socjologa Donalda Cresseya, który zajmował się badaniem przestępstw tzw. white collar 

crime6. Ten typ przestępczości dotyczy osób którzy mają wyższe wykształcenie, posiadają 

prestiżowy status społeczny, zajmują wysokie stanowiska, dzięki którym wykorzystują swoją 

władzę do omijanie urzędów kontrolnych. Można powiedzieć, iż ten typ przestępczości jest 

kontrastem dla tradycyjnego sposobu myślenia o przestępcach jako osób bez pracy  

i skończonej edukacji, a ponadto w tym rodzaju przestępczości nie cierpi człowiek tylko 

instytucje finansowe.7 Obejmują one czynności z zakresu prania brudnych pieniędzy 

czy wyłudzeń w zakresie podatku VAT. Największym poszkodowanym w tej działalności 

przestępczej jest budżet państwa. Jak wynika z danych CBŚ na koniec 2014 w Polsce działało 

388 grup, które zajmowało się działalnością przestępczą w zakresie nadużyć gospodarczych8. 

I właśnie o takich osobach mówił Cressey. W swojej pracy Pieniądze innych ludzi: pisał:  

„Osoby zaufane łamią to zaufanie w momencie, kiedy postrzegają siebie jako osobę posiadającą 

problemy finansowe, których nie można przerzucić na innych, a jednocześnie są świadome, 

iż problem ten można w tajemnicy rozwiązać naruszając pokładane w nich zaufanie w sprawach 

finansowych oraz są w stanie na własny użytek tak zobrazować swoje postępowanie, że ich 

postrzeganie siebie jako osób zaufanych nie kłoci się z jednoczesnym wykorzystywaniem 

powierzonych im funduszy lub majątku.” W oparciu o te słowa możemy stworzyć trójkąt, który 

jest zaprezentowany poniżej na rysunku 1. 

 

                                                           
4 Gut, P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. BECK, 

Warszawa, 2006, s. 52-55 
5 Jakub Sczepaniak - https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/dlaczego-zdarzaja-sie-przypadki-znieksztalcania-

sprawozdan-finansowych/ 
6 Eugene Temchenko - https://www.law.cornell.edu/wex/white-collar_crime 
7 Aneta Urbaniak - http://www.spyshop.pl/blog/prowadzisz-firme-uwazaj-na-biale-kolnierzyki/ 
8 Grażyna Zawadka - http://www.rp.pl/artykul/1179819-Gangi-bialych-kolnierzykow.html#ap-1  
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Rysunek 1. Trójkąt oszustw 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3. Przykłady manipulacji z zakresu oszustw w sprawozdaniach finansowych 

3.1. Manipulacje w rachunku zysków i strat 

Rachunek zysków i strat takie wiele możliwości o manipulacji wynikami firmy. 

Przykłady takich operacji znajdują się w tabeli nr 1.  
Tabela nr 1. Przykłady manipulacji w rachunku zysków i strat 

Część pozycji rachunku zysku i strat Przykład manipulacji 

Przychody 

 

 

- przedwczesne bądź opóźnione wykrycie 

przychodów, 

- fikcyjne faktury, 

- handel z zastosowaniem możliwości odkupienia, 

Koszty - przedwczesne bądź opóźnione wykrycie kosztów 

(szczególnie na przełomie miesiąca bądź kwartału), 

- wrzucanie kosztów niepodatkowych do kosztów 

uzyskania przychodów, 

Podatek (bieżący i odroczony) - wydłużanie roku obrotowego (zgodne z prawem, 

ale warto zastanowić się nad przyczyną takiego 

postępowania) 

- tworzenie nieuzasadnionych rezerw i aktywów z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Źródło: opracowanie własne 

 

3.2 . Manipulacje w bilansie 

Również bilans daje duże pole manewru co do manipulacji, co zostało zaprezentowane 

w tabeli nr 2. 
 

Tabela nr 2. Przykłady manipulacji występujących w bilansie 

Część pozycji z bilansu Przykład manipulacji 

Wartości niematerialne i prawne - stosowanie złej wyceny wartości niematerialnych i 

prawnych 

Rzeczowe aktywa trwałe - zwiększanie sumy bilansowej poprzez m.in. 

sprzedaż z dużym zyskiem środków trwałych, 

- stosowanie niestandardowych stawek do okresów 

użyteczności środków trwałych, 

Inwestycje długoterminowe - pożyczki dla szefa, które są wykazywane jako 

zaliczka,  
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Zapasy - brak stosowania odpisów aktualizujących wartość 

materiałów, towarów, wyrobów gotowych, 

- defraudacja dotycząca wiekowania zapasami, 

Należności - obliczenie wartości rozrachunków po 

nieprawidłowym kursie, 

- gromadzenie należności pomimo pewności braku 

ich spłaty, 

Środki pieniężne - duża ilość gotówki w kasie, 

- wykonanie większej ilości przelewów niż 

przeciętnie w ostatni dzień roku obrotowego, 

Rozliczenie międzyokresowe  - nieprawidłowe rozpoznanie kosztów w danym 

okresie sprawozdawczym 

Kapitał własny - przeszacowana wartość wniesionego aportu do 

spółki 

Kapitał obcy - brak tworzenia rezerw, które spółka powinna 

tworzyć,  

Źródło: opracowanie własne 

 

Podsumowanie 

 W działalności przedsiębiorstw istnieje wiele możliwości do dokonywania oszustw 

finansowych. Ich motywy są bardzo różne – od chęci polepszenia sytuacji materialnej, presji 

ze strony zarządu po możliwość otrzymania kredytu. Nad ich moralnością można się jeszcze 

długo zastanawiać, jednakże bez względu na sytuację nie powinny one mieć miejsca, dlatego 

w przyszłości rola audytu śledczego będzie cały czas rosła.  
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METODA JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI  

W ŚWIETLE WPROWADZONYCH ZMIAN 

 

Wstęp 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z osiąganiem przychodów, ale również 

z ponoszeniem kosztów. Przedsiębiorstwa mogą być różnej wielkości, w skład niektórych 

wchodzi jedna komórka organizacyjna, zaś w innych może być ich ogromna ilość. Kolejną 

różnicą jest rodzaj działalności prowadzonej przez daną jednostką, gdyż występują wyróżniamy 

takie jak produktowa, usługowa, handlowa bądź dowolna konfiguracja wymienionych. Biorąc 

pod uwagę te oraz inne czynniki stworzono różnorakie klasyfikacje kosztów, m.in.: 

a) podział kosztów według rodzajów np. zużycie materiałów i energii, amortyzacja, 

wynagrodzenia itp. 

b) podział kosztów według ich struktury wewnętrznej – koszty proste i złożone 

c) podział kosztów według miejsc powstawania np. kosztów działalności operacyjnej, 

koszty zarządu, koszty sprzedaży 

d) w rachunku zysków i strat koszty dzielone są na: koszty działalności operacyjnej, 

pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe.1 

Istnieje wiele kategorii kosztów, w zależności z którego punktu widzenia są one 

rozpatrywane. W tym artykule omówiona zostanie kategoria kosztu jaką jest amortyzacja, która 

odzwierciedla wyrażone wartościowo zużycie środków trwałych wykorzystywanych 

w działalności gospodarczej. Zagadnienia związane z ewidencją środków trwałych (w tym 

z amortyzacją) regulowane są przez następujące akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (UoR) 

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(updof, PIT) 

3) Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(updop, CIT) 

Każdy przedmiot jest inaczej eksploatowany i ma swoją wytrzymałość, dlatego 

stosowane są różne metody naliczania odpisów amortyzacyjnych np. amortyzacja liniowa, 

amortyzacja degresywna czy amortyzacja jednorazowa. W sierpniu bieżącego roku zostały 

wprowadzone zmiany dotyczące ostatniej z wymienionych metod w ustawach podatkowych: 

updof i updop. Dotychczasowy limit pozwalający skorzystać z tego wariantu wynosi 3 500 zł 

(odnośnie jednego środka trwałego) i można było zarachować ten zakup w koszty w miesiącu 

przyjęcie środka trwałego do używania oraz dla małych podatników oraz osób zaczynających 

swoją działalność istniała możliwość z korzystania z pomocy de minimis, gdzie roczny limit to 

50 000 euro (w 2017 r. – 215 000zł). Natomiast nowe zasady pozwalają w ciągu roku na 

jednorazowy odpis amortyzacyjny rzędu 100 000zł, natomiast jednorazowy nakład musi 

wynosi 10 000zł (na jeden lub więcej środków trwałych). Zarówno dotychczasowe przepisy, 

jak i nowo wprowadzone mają zalety i wady, które zostaną opisane w poniższym artykule. 

                                                           
1 Sawicki K. ,Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i 

MSR/MSSF”, [w:] red. Sawicki K., Ekspert, Wrocław 2009 s. 176 i 177 
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Porównane zostaną oba systemy pod względem podobieństw i różnic między nimi. 

Przedstawione będą różne warianty skorzystania z nowo wprowadzonych rozwiązań na 

podstawie krótkiej symulacji. 

 

1. Pojęcie amortyzacji i metody jej obliczania 

W działalności gospodarczej wykorzystywane są środki trwałe oraz wartości materialnie 

i prawne. Oba te składniki aktywów trwałych zużywają się, co powoduje konieczność 

dokonania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od ich wartości początkowej. 

Wyróżniamy zużycie: 

a) fizyczne – odzwierciedla rzeczywiste zużycie poszczególnych elementów środka 

trwałego na skutek jego eksploatacji 

b) ekonomiczne – jest wynikiem ciągle zmieniającej się technologii, co powoduje  

iż nowsze modele są bardziej wydajne, dlatego zamieniamy dotychczasowe 

rozwiązania na najnowsze.2 

 Zgodnie z art.32 Ustawy z dnia 29 wrześnie 1994 o rachunkowości:, Odpisów 

amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, 

planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie 

amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, 

a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych 

lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do 

likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem 

przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.” Pojęcie 

umorzenia łączy się z pojęciem amortyzacji, jednak są one traktowane oddzielnie. Umorzenie 

to okresowe korygowanie wartości początkowej danego środka trwałego o zużycie, które 

nastąpiło przez cały okres jego użytkowania. 3 Zgodnie z UoR odpisy powinny być 

rozplanowane i systematyczne, nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że ich wartość za każdy 

okres sprawozdawczy musi być identyczna. Istnieje kilka metody obliczania wysokości 

odpisów amortyzacyjnych, są to: 

a) amortyzacja liniowa 

b) amortyzacja degresywna 

c) amortyzacja naturalna 

d) amortyzacja indywidualna 

e) amortyzacja grupowa  

f) amortyzacja jednorazowa 

Pierwsza z wymienionych metod zakłada, że dany środek trwały zużywa się jednakowo  

w każdej jednostce czasu, bez względu na to jak jest on wykorzystywany. Odpisy 

amortyzacyjne dokonywane są w równych wartościach w kolejnych okresach 

sprawozdawczych przez cały czas użytkowania środka trwałego. Ustalane są one poprzez 

iloczyn wartości początkowej i rocznej stawki amortyzacyjnej, którą możemy odnaleźć  

w wykazie stawek amortyzacyjnych w załączniku do ustaw podatkowych.  

Wzór kształtuję się w ten sposób: 

                                                           
2Matuszak Ł., Różańska E,,,Podstawy rachunkowości – w teorii i praktyce”, [w:] red. Kamela-Sowińska A., 

Wydawnictwo UEP, Poznań 2015 s.158 
3 Czubakowska K. „Rachunkowość przedsiębiorstw”, [w:] red. Czubakowska K., PWE, Warszawa 2014 s.135 
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kwota rocznych odpisów = 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑜𝑐𝑧ą𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑦𝑧𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑎 (%)

100%
 

 Amortyzacja degresywna inaczej zwana przyśpieszoną, opiera się na założeniu, iż zużycie 

środka trwałego różni się w poszczególnych okresach sprawozdawczych. W tej metodzie 

wykorzystywane są współczynniki do przeliczania podstawowej stawki amortyzacji danego 

aktywa trwałego. Najczęściej stosowanym współczynnikiem jest nie więcej niż 2, natomiast 

w obszarach o szczególnym zagrożeniu oraz degradacją społeczną bezrobociem nie więcej niż 

3.4 Obliczanie kwoty rocznych odpisów tą metodą wygląda trochę inaczej niż w poprzedniej, 

ponieważ w pierwszy roku jest to podobne i wysokość odpisu jest liczona od wartości 

początkowej, natomiast w kolejnych latach od wartości netto. 

W pierwszym roku liczy się następująco: 

 

kwota rocznych odpisów= 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑜𝑐𝑧ą𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑥 𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑦𝑧𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑎 (%)𝑥 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘

100%
 

 

W kolejnych latach liczy się w ten sposób: 

 

wartość netto = wartość początkowa – dotychczasowe umorzenie 

kwota rocznych odpisów = 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑥𝑠𝑡𝑎𝑤𝑘𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑦𝑧𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑎 (%) 𝑥 𝑤𝑠𝑝ół𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘

100%
 

 

Trzecia z wymienionych metoda odzwierciedla fizyczne oraz naturalne zużycie,  

które nastąpiło w skutek eksploatacji danego środka trwałego. Polega ona na założeniu,  

iż zużycie aktywa trwałego jest jednakowe w każdej jednostce pracy (np. godzina, sztuka, 

kilogram itp.), co oznacza że wysokość amortyzacji uzależniona od wykonanej pracy przez 

dane urządzenie w danym okresie. Kwotę amortyzacji liczymy następująco: 

 

kwota rocznej amortyzacji= 
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑜𝑐𝑧ą𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑥 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑎 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑦𝑚 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒

𝑝𝑟𝑎𝑐𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑤𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑤 𝑐𝑎ł𝑦𝑚 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒 𝑢ż𝑦𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎
 

 

Kolejna metoda to amortyzacja indywidualna, która polega na dostosowaniu stawki 

amortyzacyjnej, jednak istnieją różne ograniczenia. Używana jest ona w odniesieniu  

do środków trwałych używanych lub ulepszonych po raz pierwszy wprowadzonych 

 do ewidencji.5 Wzór przedstawia się następująco: 

 

Indywidualna stopa amortyzacyjna= 
100%

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑢ż𝑦𝑡𝑘𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎
 

 

Amortyzacja grupowa wykorzystywana jest do grup aktywów, które mają podobne 

wykorzystanie w przedsiębiorstwie, zbliżoną wartość początkową oraz okres użyteczności 

ekonomicznej. Pozwala ona na połączenie tych aktywów w jeden zbiór i dokonania jednego 

odpisu amortyzacyjnego od całego zbioru. Stosowana jest przede wszystkim  

do aktywów o stosunkowo niskiej wartości początkowej, co pozwala na dokonanie 

uproszczonego odpisu.6 

                                                           
4 Matuszak Ł., Różańska E,,Podstawy rachunkowości – w teorii i praktyce”, red. Kamela-Sowińska A., 

Wydawnictwo UEP, Poznań 2015, s.161 
5 Ustawa z dnia 29 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art.22 j ust.1oraz Ustawa z dnia 15 

lutego 1992r.  o podatku dochodowym od osób prawnych art.16j ust. 1 
6 Olchowicz I., Tłaczała A.,,Sprawozdawczość finansowa”, Difin, Warszawa 2003, s.55 
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Ostatnia z wymienionych metod to jednorazowa amortyzacja, jak sama nazwa wskazuje 

dokonywany jest jeden odpis amortyzacyjny. Zgodnie z przepisami podatkowymi  

od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekraczała 3 500 zł można dokonać 

jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W tej metodzie 

koszt powstaje nam w momencie nabycia środka trwałego, a nie jest rozliczany przez cały czas 

używania. Również dla nowych przedsiębiorców oraz małych podatników istnieje możliwość 

skorzystania z pomocy de minimis, której limit wynosi 50 000 euro (w 2017r. – 215 00zł). 

W bieżącym roku wprowadzono zmiany w prawie podatkowym odnoście tej zasady, jednak 

będą one omówione w dalszej części artykułu. 

 

 

 

 

Rysunek 3 Funkcje amortyzacji w przedsiębiorstwie 

Źródło: Bąkowski M., Wasilewska A ,,Zasady amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych 

osób prawnych (część 1)”, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, Warszawa 2014, s.103 i 104 

 

Istotą funkcji umorzeniowej jest dokonywanie odpisów umorzeniowych od wartości 

początkowej składnika majątku trwałego, które ukazują zużycie danego środka trwałego. 

Umorzenie odjęte od wartości brutto pozwala na ustalenie wysokości rzeczywistej wartości 

aktywa trwałego w bilansie.  

Funkcja kosztowa polega na zaliczeniu odpisów amortyzacyjnych do wyrażonej wartościowo 

ceny wytworzonych produktów, poprzez zarachowanie ich w koszty wytworzenia.  

Ostatnia z funkcji to funkcja odtworzeniowa inaczej zwana finansową, która 

odzwierciedla istotę amortyzacji w przedsiębiorstwie i jak wpływa ona na wynik finansowy 

danej jednostki gospodarczej. Ten rodzaj kosztu jest kosztem niepieniężnym, co oznacza, 

że nie pociąga za sobą wydatków gotówki, natomiast ma odzwierciedlenie  

w cenie sprzedaży wyrobów lub usług. Poprzez takiemu mechanizmowi transformacji 

następuję częściowe odzyskiwanie środków poniesionych na zakup amortyzowanych 

składników majątku trwałego. Stopniowo tworzony jest fundusz na reprodukcję tych 

składników podczas ich eksploatacji. 

 

2. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 

Zasady amortyzacji różnią się w prawie bilansowym i podatkowym, na co należy zwrócić 

uwagę przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W przypadku updof i updop  zasady amortyzacji 

są szczegółowo określone wraz ze stawkami amortyzacyjnym, które zawarte są w załącznikach 

do tych ustaw. Natomiast jeśli chodzi o ustawę  o rachunkowości jednostka może wybrać, jaką 

metodą chce amortyzować dany środek trwały. Należy pamiętać, że ma to swoje 

odzwierciedlenie w wysokości wyniku finansowego. W UoR nie są zawarte dokładne stawki 

amortyzacyjne dla poszczególnych składników majątku trwałego, natomiast wymieniono 

czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu okresu ekonomicznej użyteczności. Są 

to: 

1) liczba zmian, na których wykorzystywany jest środek trwały 

2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego 

Funkcje amortyzacji 

umorzeniowa kosztowa odtworzeniowa 
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3) wydajność środka trwałego wyrażona ilość godzin jego pracy lub wytworzonych 

dóbr (dopuszczalne są inne mierniki) 

4) prawne lub inne występujące ograniczenia czasu używania danego składnika 

majątku trwałego 

5) przewidywana cena sprzedaży netto pozostałej części środka trwałego  

w momencie jego likwidacji7 

 

Tabela 3 Zasady amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym 

 Amortyzacja bilansowa Amortyzacja podatkowa 

Rozpoczęcie odpisów 

amortyzacyjnych 

Można rozpocząć dokonywanie 

odpisów amortyzacyjnych nie 

wcześniej niż po przyjęciu środka 

trwałego. 

Można rozpocząć dokonywanie 

amortyzowania środka trwałego od 

miesiąca następnego po przyjęciu 

środka trwałego do używania. 

Wyjątkiem jest dokonanie 

jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego, który może być 

zarachowany w miesiącu zakupu 

składnika majątku trwałego. 

Zakończenie odpisów 

amortyzacyjnych  

Zakończenie dokonywania 

odpisów powinno nastąpić nie 

później niż  

z chwilą zrównania się wartości 

odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych z wartością 

początkową amortyzowanego 

środka trwałego lub w momencie 

przeznaczenia go do likwidacji, 

sprzedaży albo stwierdzenia jego 

niedoboru.  

Można zaprzestać dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych w miesiącu 

zrównania się wartości początkowej 

środka trwałego z dokonanymi 

odpisami amortyzacyjnymi. W 

przypadku likwidacji lub sprzedaży 

amortyzujemy włącznie do miesiąca, w 

którym nastąpiło zdarzenie 

gospodarcze. 

Metody amortyzacji różnorodne np. metoda liniowa, 

metody naturalne, metoda 

degresywna 

metoda liniowa, metoda degresywno-

liniowa, metoda jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego 

Stawki amortyzacyjne Po określeniu okresu ekonomicznej 

użyteczności można wyznaczyć 

stawkę amortyzacji. 

Szczegółowo określone w załącznikach 

do ustaw podatkowych. Możliwość 

stosowania stawek indywidualnych do 

używanych lub ulepszonych środków 

trwałych. 

Wartość od której 

naliczamy odpisy 

amortyzacyjne 

Wartość początkowa, która 

wykazana jest w księgach 

rachunkowych. 

Wartość początkowa zależy od sposoby 

pozyskania środka trwałego (zakup, 

wytworzenie we własnym zakresie, 

aport, darowizna itp.) 

Możliwość zmiany 

metody amortyzacji w 

trakcie używania środka 

trwałego 

Wykluczona, przez cały okres 

stosujemy jedną wybraną metodą. 

Wykluczona, przez cały okres 

stosujemy jedną wybraną metodą, 

Amortyzacja 

ulepszonych lub 

używanych środków 

trwałych 

Nie ma znaczenia czy środek jest 

używany, ulepszony czy nie. 

Stosowane są stawki indywidualne. 

Źródło: Gos W. ,,Rachunkowość według prawa bilansowego’’ [w:] red. Czubakowska K., C.H. Beck, 

Warszawa 2009, s.183,184 oraz http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/rachunkowosc-

budzetowa/69712,Roznice-miedzy-amortyzacja-bilansowa-i-podatkowa.html 

                                                           
7 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 32 ust.2 
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Analizując tabelę 1, widzimy zarówno podobieństwa, jak i różnice w zagadnieniu 

amortyzacji poruszanym w prawie bilansowym i podatkowym. Moment rozpoczęcia, 

amortyzacji jest inaczej wyznaczany, natomiast moment zakończenie może być już zbieżny. 

W UoR dopuszczalne są różne metody amortyzacji i to przedsiębiorstwo wybiera, którą chce 

zastosować, natomiast w ustawach podatkowych zasady są bardziej szczegółowo 

przedstawione, więc należy dostosować się do wytycznych dotyczących poszczególnych 

składników majątku trwałego. Kolejna różnica, która może powodować rozbieżności, to 

ustalenie stawki amortyzacji, ponieważ w updof czy updop jest wykaz stawek amortyzacyjnych 

z góry określonych. Natomiast w prawie bilansowym przedsiębiorstwo samo może wyliczyć 

stawkę dla danego środka trwałego, po określeniu okresu jego użyteczności, w określony 

sposób: 

Stawka amortyzacyjna(%) = 
100%

𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒𝑗 𝑢ż𝑦𝑡𝑒𝑐𝑧𝑛𝑜ś𝑐𝑖 ś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑎 𝑡𝑟𝑤𝑎ł𝑒𝑔𝑜
 

 

Prawo bilansowe nie zabrania jednak stosowania stawek zawartych w ustawach podatkowych, 

więc wiele przedsiębiorstw wybiera takie właśnie rozwiązanie, ponieważ nie powstają wtedy 

rozbieżności pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową. Jeśli chodzi o wartość, od której 

zaczynamy naliczać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, to w przypadku UoR jest to 

wartość w jakiej przyjęliśmy środek trwały do używania i zostało to udokumentowane 

w księgach rachunkowych. W odniesieniu do ustaw podatkowych również stosowana jest 

wartość początkowa jednak zależy ona od sposobu pozyskania danego składnika majątku 

trwałego. W analizowanych aktach prawnych zabroniono zmieniania metody amortyzacji 

w trakcie używania środka trwałego. Natomiast kolejną wynikającą z nich różnicą jest to, 

iż w przypadku ulepszonego lub używanego majątku trwałego stosowane są odmienne 

rozwiązania, ponieważ prawo bilansowe nie bierze pod uwagę tych czynników, natomiast 

prawo podatkowe pozwala na stosowanie do takich składników stawek indywidualnych. 

Istnieje jeszcze wiele aspektów, w których spotkamy rozbieżności pomiędzy dwoma 

zaprezentowanymi rodzajami amortyzacji, natomiast tabela przedstawia te najistotniejsze.  

W ramach amortyzacji bilansowej kierownik jednostki może podjąć decyzję  

o wyborze stawki amortyzacyjnej. W przypadku updof lub updop stawki są narzucone 

odgórnie. Możemy więc napotkać się z trzema wariantami: 

1) amortyzacja podatkowa rozłożona na ten sam okres co amortyzacja bilansowa 

2) amortyzacja podatkowa rozłożona na krótszy okres niż amortyzacja bilansowa 

3) amortyzacja podatkowa rozłożona na dłuższy okres niż amortyzacja bilansowa.8 

Pierwszy z wymienionych wariantów polega na stosowaniu zasad amortyzacji podatkowej 

również w amortyzacji bilansowej, co skutkuje tym, że zużycie naliczane jest tak samo. Nie 

wymaga to tworzenia szczegółowej ewidencji z rozbiciem na dwa rodzaje amortyzacji. 

W przypadku kolejnej sytuacji amortyzacja podatkowa zakłada wyższą stawkę niż stawka 

wyliczona według rozwiązań UoR. Szybsza amortyzacja podatkowa jest korzystniejsza dla 

przedsiębiorców, ponieważ odpisy amortyzacyjne trafią w krótszym czasie do kosztów, co 

obniży podstawę opodatkowania. Przy takich rozbieżnościach należy utworzyć rezerwę na 

odroczony podatek.  

Ostatni w przedstawionych wariantów okres ekonomicznej użyteczności przewidziany zgodnie 

z UoR jest krótszy niż przewidują to ustawy o podatku dochodowym. Spowoduje to 

                                                           
8 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-amortyzacja-bilansowa-i-podatkowa 
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przewyższenie odpisu bilansowego nad podatkowym i tym samym różnicę, która spowoduje 

że nadwyżka amortyzacji bilansowej nie zostanie włączona w koszty podatkowe.  

 

3. Zmiany odnoście jednorazowej amortyzacji w PIT i CIT 

12 sierpnia bieżącego roku weszły w życie nowelizacje następujących ustaw: 

a) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

b) Ustawa z dnia 15 lutego 1992r.  o podatku dochodowym od osób prawnych 

Wprowadzone zmiany dotyczą jednorazowej amortyzacji maszyn i urządzeń, gdzie limit 

odpisów wynosi 100 000 zł. Można dokonać tego umorzenia jeśli początkowa wartość 

nabytych środków trwałych (jednego lub kilku) w ciągu roku wyniesie co najmniej 10 000zł. 

Natomiast na każdy z zakupionych środków trwałych zostanie poniesiony nakład większy niż 

3 500zł.9 Istnieje również możliwość wrzucenia w koszty wydatku inwestycyjnego, który 

przekroczy 100 000 zł, jednak będzie on podzielony na: 

a) jednorazowy odpis w danym roku podatkowym – 100 000zł 

b) nadwyżka będzie amortyzowana według zasad ogólnych w kolejnych latach 

podatkowych.  

Taki jednorazowy odpis będzie mógł być dokonany w danym roku podatkowym. Będą mogli 

z niego skorzystać nie tylko ,,mali podatnicy’’ czy ci, którzy właśnie zaczynają działalności, 

jak jest w przypadku pomocy de mini mis, ale również pozostali przedsiębiorcy. 

 
Tabela 4 Porównanie wprowadzonych zmian jednorazowej amortyzacji z dotychczasowymi zasadami 

 dotychczasowa wprowadzona 

Roczny limit łącznego 

jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego 

50 000 euro (w 2017 r. – 

215 000 zł) 

100 000zł (minimalny nakład 

10 000 zł) 

Korzystający ,,mali podatnicy” oraz 

rozpoczynający działalność 

wszyscy 

Środki trwałe Grupy 3-8 KŚT, z 

wyłączeniem samochodów 

osobowych 

Grupy 3-6 i 8 KŚT, z 

wyłączeniem środków 

transportu (w tym samochody 

osobowe i ciężarowe) oraz 

nieruchomości 

Wyłączenie używanych środków 

trwałych 

nie tak 

Traktowana jako pomoc de minimis Przez 3 lata wszystkie 

środki z pomocy de mini 

mis nie mogą przekroczyć 

200 000 euro 

nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/amortyzacja/758405,Jednorazowa-amortyzacja-2017-limit-

minimalnego-nakladu.html 

 

Analizując tabelę 2 można zauważyć, że zarówno dotychczasowa wersja, jak i wprowadzona 

mają swoje wady i zalety. Plusem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim to, iż wszyscy 

przedsiębiorcy mogą korzystać z tej metody, natomiast minusem może okazać się mniejszy 

                                                           
9 Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art.22 k ust 14 i 15 oraz Ustawa z 

dnia 15 lutego 1992r.  o podatku dochodowym od osób prawnych art.16k ust. 14 i 15 
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limit w porównaniu do starszej metody oraz to, że wyłączeniu uległy samochody ciężarowe 

oraz już używane środki trwałe. Kolejną przeszkodą może być minimalny nakład 10 000zł, 

ponieważ dla małego podatnika może okazać się to zbyt duża kwota do zainwestowania. Jednak 

dla małych i nowych podatników istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwiema 

zaprezentowanymi powyżej wariantami. Może okazać się tak, że jednak będą oni preferowali 

dotychczasowe rozwiązanie. Wprowadzone poprawki mają zachęcić przedsiębiorców do 

inwestowania i rozwijania swoich firm, dlatego nie ma tutaj warunków jeśli chodzi o status 

przedsiębiorcy, może to być zarówno mały, średni, jak i duży przedsiębiorca.  

Weryfikując dalej wprowadzone zmiany, należy wspomnieć, że na razie nie zmienia się 

tzw. dolny limit jednorazowej amortyzacji, który wynosi 3 500zł. Przedsiębiorcy mogą 

dokonać takiego odpisu od zakupionego środka trwałego, którego wartości nie przekroczyła 

wcześniej wymienionej sumy, w miesiącu kiedy przyjęli dany środek do używania. Niektórzy 

podatnicy uważają to za zbyt niską kwotę, ponieważ w obecnych czasach np. wartości 

telefonów komórkowych potrafią sięgnąć rzędu kilku tysięcy. Jeśli ten limit również zostałby 

podniesiony wiele osób prowadzących własną działalność mogłoby podjąć dodatkowe 

inwestycje usprawniające i unowocześniające działanie ich jednostki.  

Przedsiębiorstwo decydujące się na inwestycję w środki trwałe powinno przeanalizować, 

w którym momencie powinna zdecydować się na jednorazowy odpis, tak aby jego korzyści 

były jak największe. W ciągu okresu sprawozdawczego może zdarzyć się tak, że dokonany 

kilka większych inwestycji sięgających około 100 000zł, dlatego należy zastanowić się kiedy 

najlepiej skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. 

Przykład: Przedsiębiorstwo zakupiło w lutym zestaw komputerowy o wartości 150 000zł, 

natomiast w sierpniu postanowiono dokupić jeszcze jeden zestaw o wartości 120 000 zł. Stawka 

amortyzacyjna wynosi 30%. 

Pierwszy wariant   

Jednorazowy odpis amortyzacyjny następuje w marcu, nadwyżka 50 000zł oraz drugi zestaw 

są amortyzowane na zasadach ogólnych. 

 
Tabela 5 Rozwiązanie wariantu pierwszego 

Miesiąc Zakup środka trwałego Amortyzacja  

z   wykorzystaniem 

jednorazowego odpisu 

Standardowa 

amortyzacja 

Marzec 150 000zł 100 000zł  

Kwiecień  1 250 zł 3 750 zł 

Maj  1 250 zł 3 750 zł 

Czerwiec  1 250 zł 3 750 zł 

Lipiec  1 250 zł 3 750 zł  

Sierpień 120 000zł 1 250 zł 3 750 zł 

Wrzesień  4 250 zł 6 750 zł 

Październik  4 250 zł 6 750 zł 

Listopad  4 250 zł 6 750 zł 

Grudzień  4 250 zł 6 750 zł 

Suma  123 250 zł 45 750 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/761127,2,Jednorazowej-amortyzacji-maszyn-i-

urzadzen-do-kwoty-100-tys-zl.html 
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Analizując rozwiązanie powyższego wariantu widzimy, że przy zastosowaniu 

jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 100 000zł, do kosztów podatkowych 

zaliczyliśmy o 77 500zł więcej niż przy zastosowaniu standardowej amortyzacji.  

Drugi wariant  

Pierwszy zestaw (150 000zł) jest amortyzowany standardowo, natomiast zestaw zakupiony 

w październiku jest zamortyzowany jednorazowym odpisem amortyzacyjnym (100 000zł), 

a nadwyżka 20 000zł zamortyzowana standardowo. 

 
Tabela 6 Rozwiązanie wariantu drugiego 

Miesiąc Zakup środka trwałego Amortyzacja  

z   wykorzystaniem 

jednorazowego odpisu 

Standardowa 

amortyzacja 

Marzec 150 000zł   

Kwiecień  3 750 zł 3 750 zł 

Maj  3 750 zł 3 750 zł 

Czerwiec  3 750 zł 3 750 zł 

Lipiec  3 750 zł 3 750 zł  

Sierpień 120 000zł 3 750 zł + 100 000zł 3 750 zł 

Wrzesień  4 250 zł 6 750 zł 

Październik  4 250 zł 6 750 zł 

Listopad  4 250 zł 6 750 zł 

Grudzień  4 250 zł 6 750 zł 

Suma  135 750 zł 45 750 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  

http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/761127,2,Jednorazowej-amortyzacji-maszyn-i-

urzadzen-do-kwoty-100-tys-zl.html 

W drugim wariancie do kosztów podatkowych zaliczyliśmy aż 90 000zł więcej niż byłoby to 

w przypadku amortyzacji standardowej. Można zauważy, iż w przypadku późniejszego 

skorzystania z możliwości dokonania odpisu amortyzacyjnego przedsiębiorstwo generuje 

większe koszty. Ważny aspektem jest zaplanowanie poszczególnych inwestycji w ciągu roku 

i zastanowienie się, który moment będzie dla jednostki najbardziej korzystny pod względem 

naliczenia jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Wybór ten odzwierciedli się w wysokości 

kosztów podatkowych, które obniżą podstawę opodatkowania. W powyższym przykładzie 

różnica wyniosła 12 500zł, dla jednych podmiotów stanowi to małą kwotę, a dla innych dużą, 

jednak większość wolałaby zmniejszyć podatek. Trzeba również uwzględnić stawki 

amortyzacyjne poszczególnych składników majątku trwałego, ponieważ lepiej będzie dokonać 

jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego, który ma niższą stawkę 

amortyzacji, gdyż standardowo zużywał by się dłużej, czyli koszty podatkowe powstałyby 

później. 

 

Podsumowanie 

Weryfikacja wprowadzonych zmian z dotychczasowymi rozwiązaniami pokazała, 

iż zarówno wcześniejsze zasady, jak i nowe mają swoje zalety i wady. Biorąc pod uwagę 

wielkość przedsiębiorstwa oraz profil jego działalności, co przekłada się na rodzaj 

wykorzystywanych środków trwałych, można stwierdzić, że ,,mali podatnicy” oraz jednostki 

dopiero rozpoczynające działalność będą preferowały metody stosowane dotychczas. Jednak 

wiąże się to z tym, że muszą spełniać wymogi narzucane przez pomoc de minimis, co wiąże się 

m.in. z pozyskiwaniem różnych dokumentów. Natomiast większe przedsiębiorstwa nie mogły 
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korzystać z tych wcześniejszych rozwiązań, nie biorąc pod uwagę jednorazowego odpisu do 

3 500zł, więc będą oni mogli rozwinąć swoją działalności inwestycyjną, dzięki przyjętym 

poprawką ustaw podatkowych. Wprowadzone zmiany miały zachęcić duże jednostki 

gospodarcze do ulepszania rozwiązań w ich obrębie, co dodatkowo ma się przełożyć na 

wydajność, produktywność oraz pobudzenie gospodarki. Tym samym pozwala to na wrzucenie 

w koszty 100 000zł (górna granica), co obniża wartość podstawy do opodatkowania, czyli 

zmniejsza podatek. Limit 3 500zł jest stosunkowo niski i już trwają rozmowy na temat 

podniesienia go, jednak nie wiadomo kiedy nowe zmiany wejdą w życie.  Środki trwałe są na 

ogół wykorzystywane w działalności, a czasami stanowią podstawę funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, a nieodzownym elementem jest eksploatacja przekładająca się na zużycie 

o które należy skorygować wartość początkową. Amortyzacja posiada szereg ważnych funkcji, 

dlatego jest tak istotnym zagadnieniem związanym z ewidencją środków trwałych. 

Wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla przedsiębiorców, nie tylko pozwoli im na 

wprowadzanie nowych technologii oraz usprawnienie działania ich jednostek, ale również na 

jakość wykonywanych przez nich dóbr i usług. Staną się oni przez to bardziej konkurencyjni, 

co napędzi gospodarkę oraz zapewni ciągły jej rozwój. 
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