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Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi kompleksowy pro-
jekt, który zawiera niezbędne informacje w zakresie 
zamknięcia rocznego w kontekście bilansowym oraz 
podatkowym. Podjęty projekt ma charakter długoter-
minowy – jego istotą jest dostarczanie specjalistycznej 
oraz aktualnej wiedzy w zakresie sporządzania spra-
wozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych 
(m.in. CIT, PIT, VAT). Odrębność prawa bilansowego 
i podatkowego ma swoje konsekwencje nie tylko 
w prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej, 
lecz także (a może przede wszystkim) w zamknięciu 
rocznym.

W opracowaniu przedstawiliśmy również problematykę 
zamknięcia roku w kontekście zarówno bilansowym, jak 
i podatkowym. Takie dualne podejście do zamknięcia 
rocznego niewątpliwe stanowi dodatkową wartość dla 
praktyków życia gospodarczego. Możliwość wyboru 
przez jednostki uproszczonych form sprawozdania 
finansowego w zamknięciu za 2017 r. – a przede wszyst-
kim możliwość skorzystania z uproszeń w zakresie 
podatku odroczonego, leasingu i umów o podobnym 
charakterze, ujęcia instrumentów finansowych czy 
wreszcie wyceny produktu bez uwzględniania normal-
nego rozmiaru działalności – jest dużym udogodnie-
niem przy dokonywaniu zamknięcia rocznego.

Szczegółowo przedstawiliśmy procedurę dotyczącą 
zamknięcia rocznego, obowiązki i odpowiedzialność 
w tym zakresie, listy kontrolne, jak również zasady 
przekazywania niezbędnych raportów zarówno w pra-
wie bilansowym, jak i w prawie podatkowym. Mocną 
stroną opracowania jest całościowe odniesienie się we 
wszystkich analizowanych kwestiach do aktualnego 
orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji 
organów podatkowych w kontekście bilansowym 
i podatkowym.

Dokonaliśmy charakterystyki kluczowych elementów 
bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic 
między ujęciem bilansowym a podatkowym, ponadto 
poddaliśmy szczegółowej analizie pozostałe elementy 
sprawozdania finansowego (wraz z licznymi przy-
kładami). Kluczowym elementem opracowania jest 
ujęcie operacji gospodarczych w kontekście nie tylko 

bilansowym, lecz także podatkowym. Dlatego przed-
stawiliśmy aż 27 wybranych zagadnień podatkowych, 
które prezentują kwestie kosztów i przychodów po-
datkowych. Te wszystkie zagadnienia uwzględniają 
aspekt zamknięcia roku (np. przez odnoszenie danej 
operacji do konkretnej deklaracji rocznej) oraz przy-
padki różnic w podejściu księgowym i podatkowym. 
Ważnym elementem opracowania jest też ujęcie 
przejścia z wyniku bilansowego na podatkowy oraz 
ustalenie podatku odroczonego – ta część książki 
stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek 
zysków i strat” (z części III „Pozostałe elementy 
sprawozdania”) do różnic bilansowo-podatkowych 
przedstawionych w części IV „Koszty i przychody 
podatkowe – wybrane zagadnienia”. Zdecydowaliśmy 
się również na odrębne ujęcie ważnych – z punktu 
widzenia zamknięcia rocznego – skutków zdarzeń, 
które nie są bezpośrednio związane z konkretną po-
zycją sprawozdania finansowego (np. inwentaryzacja, 
zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, 
jednolity plik kontrolny itd.), wraz z uwzględnieniem 
skutków podatkowych.

Zwróciliśmy także uwagę na sporządzanie konkretnych 
deklaracji podatkowych. W opracowaniu uwzględni-
liśmy m.in.: oświadczenie PIT-2, deklarację PIT-4R, 
deklarację PIT-8AR, informację PIT-11, informację 
PIT-8C, informację IFT-1R, deklarację roczną CIT-8 
wraz z załącznikami (CIT-ST, SSE-R, CIT-8/O, CIT-BR, 
CIT-D, sprawozdanie o wykonywaniu uznanej metody 
ustalania ceny transakcyjnej) oraz deklarację CIT-10Z.

Odnieśliśmy się również do wielu kwestii technicznych 
i organizacyjnych ważnych w procesie zamknięcia 
roku. Harmonogram związany z zamknięciem rocz-
nym obejmuje w szczególności weryfikację uprawnień 
do stosowania uproszczeń w sprawozdaniu finanso-
wym dla mikro- i małych jednostek, podpisanie umowy 
o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. czy 
listy kontrolne związane z badaniem sprawozdania 
finansowego. W zakresie podatkowym warto zwrócić 
uwagę na listy procedur weryfikujących rozliczenia 
podatku dochodowego od osób prawnych i podatku 
VAT za zakończony rok.
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ogólna bądź inne przepisy zapobiegające unikaniu 
opodatkowania będą mogły, choćby potencjalnie, 
być zastosowane w ich przypadku;

7) od 1.1.2018 r. w sprawach podatkowych z zakresu 
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
podatku dochodowego od osób prawnych, a także 
w sprawach ewidencji i sprawozdań przewidzia-
nych w RachunkU zacznie obowiązywać nowa KŚT 
wprowadzona przez KŚTR;

8) od 1.1.2017 r. obowiązuje ZmPDOPrFizU16, która 
w obszarze regulacji PDOPrU wprowadziła dodat-
kową, obniżoną stawkę podatku w wysokości 15% 
podstawy opodatkowania dla małych podatników 
oraz podatników rozpoczynających działalność 
– w roku podatkowym, w którym rozpoczęli dzia-
łalność. Wskutek tej zmiany dla wielu podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych 2017 r., 
jeżeli pokrywa się z rokiem podatkowym, będzie 
już pierwszym rokiem, w którym osiągnięte docho-
dy zostaną opodatkowane nową, obniżoną stawką 
podatku dochodowego. Tym samym na końcu tego 
roku podatkowego konieczne staje się dokonanie 
analizy, czy istnieją warunki do stosowania 15% 
stawki podatku dochodowego, a w konsekwencji 
– sprawdzenie poprawności obliczenia i zapłaty 
w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy oraz 
stosowne rozliczenie rocznego podatku.

W książce (w formie przypisów lub ramek) informu-
jemy również o licznych zmianach podatkowych i bi-
lansowych, które wejdą w życie od 1.1.2018 r. Celem 
przytoczenia i uwzględnienia tych zmian w książce, 
której głównym tematem jest zamknięcie ksiąg za 
2017 r., jest umożliwienie ujęcia zasobów (w kon-
tekście zarówno podatkowym, jak i bilansowym) na 
początek roku obrotowego i podatkowego za 2018 r. 
Te zmiany to:
1) ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (VIII 
kadencja, druk sejmowy Nr 1878). Ustawa wej-
dzie w życie 1.1.2018 r. Na dzień przekazywania 
książki do druku została skierowana do podpisu 
Prezydenta,

2) ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu popra-
wy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. 
Ustawa wejdzie w życie 1.1.2018 r. Na dzień prze-
kazywania książki do druku została skierowana do 
podpisu Prezydenta,

3) rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przed-
siębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 
Na dzień przekazywania książki do druku projekt 
ten nie został przekazany do Sejmu i w pracach 
RCL (numer UD278) był na etapie opiniowania,

W kontekście dokonanych zmian w prawie bilanso-
wym warto pamiętać, że nowelizacja ustawy o ra-
chunkowości z 15.12.2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) 
znacząco zmieniła zakres podmiotów zobowiązanych 
do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku 
osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, 
spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partner-
skich podwyższono kwotę przychodu netto ze sprze-
daży produktów, towarów oraz operacji finansowych 
z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro, co powoduje 
obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto 
także zwrócić uwagę na wiele zmian, które są szcze-
gólnie ważne w zamknięciu bilansowym i podatkowym 
za 2017 rok:
1) w dniu 26.1.2017 r. weszła w życie nowelizacja 

RachunkU, która wprowadziła m.in. nowe wzory 
sprawozdań finansowych i kolejne uproszczenia 
dla małych jednostek; 

2) w dniu 12.8.2017 r. weszła w życie ZmPDOPrFizU17, 
która wprowadziła m.in. nowe zasady w zakresie 
amortyzacji jednorazowej;

3) w dniu 21.6.2017 r. weszła w życie BiegRewU, któ-
ra wprowadziła do krajowego porządku prawnego 
nowe rozwiązania z zakresu audytu, dotyczące 
m.in. zawodu biegłego rewidenta, pojęcia i formy 
sprawozdania z badania (dotychczasowo opinia 
i raport z badania), długości umów o badanie, or-
ganizacji samorządu zawodowego i sprawowania 
nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami 
czy działalności firm audytorskich, w tym ich orga-
nizacji; 

4) w dniu 29.5.2017 r. wszedł w życie KSR 11 „Środki 
trwałe”, który ma zastosowanie do sprawozdań 
finansowych sporządzonych za rok obrotowy roz-
poczynający się od 1.1.2017 r.; 

5) w dniu 28.7.2016 r. weszło w życie Stanowisko 
KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury 
zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych 
i półproduktów; 

6) w dniu 15.7.2016 r. weszła w życie ZmOrdPU16, 
która wprowadziła do polskiego prawa podatkowe-
go m.in. ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opo-
datkowania. W związku z tą klauzulą na stronach 
MF pojawiają się ostrzeżenia przed optymalizacją 
podatkową z wykorzystaniem m.in. wartości firmy, 
spółek zagranicznych z uwagi na przepisy doty-
czące tzw. miejsca zarządu czy podatkowych grup 
kapitałowych. Jeżeli urzędnik skarbowy stwierdzi, 
że dana transakcja miała na celu obejście prawa, 
to obliczy stosowny podatek wraz z karami. Może 
to mieć również wpływ na charakter i kwotę róż-
nicy przejściowej, a w konsekwencji na podatek 
odroczony. Mając świadomość rosnącego zainte-
resowania zagadnieniem unikania opodatkowania 
ze strony organów podatkowych, podatnicy 
przygotowujący się do zamknięcia roku powinni 
dodatkowo dokonać weryfikacji, czy klauzula 
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Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że żadne opraco-
wanie nie jest doskonałe, dlatego prosimy o wszelkie 
sugestie, uwagi czy pytania, dzięki którym będziemy 
mogli ulepszyć (zmodernizować) tę pracę, a nie 
jedynie „remontować” jej treść (żeby odwołać się 
do języka nakładów na środki trwałe). Powodzenia 
w zamknięciu rocznym!

Artur Hołda

4) poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (VIII kadencja, 
druk sejmowy Nr 1914). Na dzień przekazywania 
książki do druku projekt ten został odrzucony 
przez Sejm.

Mamy nadzieję, że to opracowanie okaże się pomoc-
ne zarówno w prawidłowym zamknięciu rocznym 
ksiąg rachunkowych, jak i w rozliczeniu podmiotów 
w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich. 


