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We współczesnych realiach gospodarczych prawo bilansowe i prawo podatkowe nieustannie się
przenikają i stanowią integralną część prowadzonej działalności gospodarczej. Warto pamiętać,
że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być prowadzone
sprawdzalnie, co w szczególności oznacza, że zapisy uporządkowane są chronologicznie i systema-
tycznie – według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie sprawozdań finanso-
wych obowiązujących jednostkę i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych, oraz doko-
nanie rozliczeń finansowych. Obecnie ustawodawca przeprowadza daleko idące i szybkie zmiany
legislacyjne, których zakres i kumulacja – głównie w prawie podatkowym (choć nie tylko) – przy-
bierają niespotykaną od lat skalę. Ta sytuacja stanowi wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, lecz
także dla doradców podatkowych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe czy biegłych
rewidentów.

W rzeczywistości organizacja rachunkowości przedsiębiorstw i mniejszych podmiotów gospodar-
czych w Polsce jest podporządkowana przede wszystkim prawu podatkowemu, co wynika z prak-
tyki polskiego systemu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy podczas ustalania podstawy opodatkowania
i innych kategorii muszą stosować aktualne reguły oraz przeprowadzać proces ewidencji podatko-
wej w kontekście uregulowań prawa bilansowego, używając do tego celu stosownych dowodów
źródłowych. Przekazywane do Państwa rąk opracowanie stanowi kolejną edycję kompleksowego
ujęcia dotyczącego przygotowywania właściwych formalnie i merytorycznie instrukcji (reguł) obo-
wiązujących w danej jednostce – zarówno od strony teoretycznej, jak i (a może przede wszystkim)
od strony praktycznej.

W szczególności warto podkreślić, że w obecnej wersji opracowania uwzględniono ważne i sto-
sunkowo liczne zmiany o charakterze podatkowym i bilansowym, które przeprowadzono w 2017
i 2018 r. Najważniejsze z nich to:

1) ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2175). Weszła w życie 1.1.2018 r. Zmiany dotyczą m.in.: zwiększenia limitu 50% kosz-
tów dla twórców, nowych zasad opodatkowania dla podatkowej grupy kapitałowej, oddzie-
lenia dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograniczenia
zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, niedosta-
tecznej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowania przy-
chodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych, zaliczania do kosztów odsetek
w związku z transakcjami lewarowanymi, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licen-
cyjnych, należności utraconych, cen transferowych, rozliczania straty z lat ubiegłych w ob-
szarze CIT i wielu innych obszarów;
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2) ustawa z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Weszła w życie z datą
wsteczną od 1.1.2018 r. Wprowadza zmiany w zakresie podatku od nieruchomości „komer-
cyjnych” oraz rozszerza stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (50%)
o kolejną grupę twórców;

3) ustawa z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dzia-
łalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201). Weszła w życie 1.1.2018 r. Wprowadza
m.in. korzystne zmiany dotyczące odliczenia kosztów kwalifikowanych. W stanie prawnym
do 31.12.2017 r. podatnicy kwalifikujący się do mikro-, małych lub średnich przedsiębior-
ców byli uprawnieni do odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych (w przypadku dużych
przedsiębiorców ta wartość wynosiła – w zależności od kategorii kosztów – 50% dla wy-
datków pracowniczych oraz 30% dla innych wydatków). Od 1.1.2018 r. wysokość kosztów
kwalifikowanych podlegających odliczeniu wynosi 100%. W konsekwencji każda kwota za-
inwestowana w badania i rozwój obniży o taką samą kwotę podstawę opodatkowania, nie-
zależnie od wielkości przedsiębiorcy. Oprócz zmian podatkowych ustawa wprowadza ważną
zmianę w sprawozdawczości finansowej. W sprawozdaniu finansowym za 2018 r. należy za-
mieścić dane o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które
nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości do wartości
niematerialnych i prawnych;

4) ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62). Obowiązuje od 1.7.2018 r. Wprowadza ona mechanizm
podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należ-
nym w terminie 25 dni na konto VAT). Oprócz zmian podatkowych ustala ważną zmianę
w sprawozdawczości finansowej: jednostki sporządzające sprawozdania finansowe według
załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości będą musiały ujawniać w informacji dodatkowej
wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych służących rozli-
czaniu mechanizmu podzielonej płatności;

5) ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). Obowiązuje od 1.10.2018 r. Wprowadza obowią-
zek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań sporządzanych na podstawie
ustawy o rachunkowości w postaci elektronicznej w ramach jednolitego pliku kontrolnego;

6) ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Wejdzie w życie 13.7.2018 r. i zastąpi starą ustawę z 16.11.2000 r.
Wprowadza m.in.:
a) konieczność wyznaczenia kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej

za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz wyznaczenia osoby odpo-
wiedzialnej w zarządzie za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie, a także
wskazania pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, odpowiedzialnego za za-
pewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych
osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

b) nakaz stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania ryzyka
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceniania poziomu rozpoznanego ry-
zyka oraz dokumentowania rozpoznanego ryzyka i jego oceny,

c) konieczność przechowywania dokumentów, informacji, dowodów i analiz uzyskanych
w wyniku zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez 5 lat, wprowadze-
nia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowa-
niu terroryzmu, w tym również procedury grupowej – w przypadku jednostek wcho-
dzących w skład grupy,
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d) obowiązek zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciw-
działaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkolenio-
wych dotyczących realizacji tych obowiązków oraz wdrożenia wewnętrznej procedury
anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności
na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów
z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

e) nakaz zachowania w tajemnicy danych gromadzonych i przekazywanych General-
nemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz informacji o wstrzymywaniu transakcji
i blokowaniu rachunków, a także zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowa-
nia terroryzmu. Za niedopełnienie obowiązków nałożonych ustawą grożą kary admi-
nistracyjne (m.in. kary pieniężne), których maksymalna wysokość wynosi 1 mln euro.

Przedstawione opracowanie, zawierające komentarze i wskazówki, powinno umożliwić zaktuali-
zowanie wiedzy i przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w Polsce. Treść merytoryczna została podzielona na cztery główne części, w ra-
mach których wyodrębniono kolejne rozdziały. Pierwsza część publikacji – „Instrukcje w zakresie
realizacji obowiązków z obszaru rachunkowości i pokrewnych” – zawiera 12 artykułów i doty-
czy polityki rachunkowości jednostek gospodarczych w kontekście zmian ustawy o rachunkowo-
ści. Treść części pierwszej obejmuje również tematykę zmian w polityce rachunkowości, zdarzeń
po dniu bilansowym oraz problematykę rachunkowości organizacji typu non profit. Kolejne roz-
działy części pierwszej dotyczą procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazyno-
wych. W następnych rozdziałach zaprezentowano algorytm obiegu dokumentów oraz szczegółowe
instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodar-
czego. Zawarto również aktualny opis procedury księgowania podatkowego oraz przechowywania
dokumentów podatkowych i płacowych, jak również listy kontrolne odnoszące się do: dowodów
księgowych, przyjętych zasad rachunkowości, poprawności i kompletności prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych oraz elementów sprawozdania finansowego.

Część druga stanowi opracowanie kwestii związanych z instrukcjami opodatkowania podatkiem
dochodowym. Zawiera liczne instrukcje, opisujące nowe zagadnienia podatkowe wprowadzone
przez ustawę z 27.10.2017 r., a następnie zmienione przez ustawę z 10.5.2018 r., tj. podział
przychodów na kapitałowe i pozostałe, aktywa niskocenne (konsekwencje ich podwyższenia do
10 000 zł), ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów wydatków z tytułu usług niematerial-
nych, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów przy działalności twórczej, rozliczania strat
z lat ubiegłych, rozliczanie ulg na badania i rozwój, opodatkowanie wygranych w konkursach. W tej
części opisano również kwestię jednorazowych odpisów amortyzacyjnych fabrycznie nowych środ-
ków trwałych (zmiana z lipca 2017 r.) oraz podatkowe zasady ujmowania działalności inwestycyj-
nej i remontowej. Sporo uwagi poświęcono także regulaminowi zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych i implikacji podatkowych jego rozliczania. W treści kolejnych rozdziałów zaprezento-
wano ważne kwestie praktyczne, np. użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych
i związane z tym obowiązki ewidencyjne. Komentarze w kolejnych częściach publikacji dotyczą
również zasadności zaliczania w podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów rozmów tele-
fonicznych, dodatkowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników oraz komputerów służ-
bowych.

Część trzecią poświęcono podatkowi od towarów i usług. Ta część publikacji omawia m.in. mecha-
nizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług oraz problematykę działalności o cha-
rakterze mieszanym i związanymi z nią prewspółczynnikami. Przedstawiono również: rozliczanie
podatkowego eksportu towarów, refakturowanie mediów przy najmie, zamianę towarów w po-
datku od towarów i usług, udzielanie bonusów, zastosowanie ulg na złe długi w podatku od towa-
rów i usług, sprzedaż towarów elektronicznych i towarów używanych, opodatkowanie usług bu-
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dowlanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, rozliczanie podatku od towarów i usług
w okresach kwartalnych, instrukcję przekazywania deklaracji podatku od towarów i usług w for-
mie elektronicznej. W świetle ostatnich zmian w ustawie o podatku od towarów i usług treść części
trzeciej stanowi praktyczne kompendium dla podmiotów będących podatnikami podatku od towa-
rów i usług.

Część czwarta zawiera praktyczne instrukcje i porady, dotyczące przede wszystkim zapytań o indy-
widualną interpretację podatkową. Opisano zasady rozliczania podróży służbowych, wskazano ak-
tualne stawki minimalne z tytułu zatrudniania pracowników na umowę zlecenie oraz szczegółowo
przedstawiono kwestię naliczania odsetek ustawowych i umownych w obrocie profesjonalnym.

Szczególnie użytecznym narzędziem dla czytelnika może okazać się płyta CD, na której znajdują się
wszystkie wzory dokumentów przedstawionych w wersji drukowanej. Mamy nadzieję, że niniej-
sze opracowanie pomoże Państwu sprawnie zapoznać się ze zmianami oraz korektami w zakresie
istniejących instrukcji lub opracować nowe instrukcje z uwzględnieniem zarówno prawa podatko-
wego, jak i bilansowego. Mając świadomość, że każde opracowanie powinno być udoskonalane,
prosimy o wszelkie uwagi i sugestie, które wykorzystamy podczas pracy nad kolejną publikacją
omawiającą przyszłe zmiany.

Artur Hołda


