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Wstęp

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 powinny być uporządkowane chronologicz-
nie i systematycznie – według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie sprawoz-
dań finansowych obowiązujących jednostkę i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych,
oraz dokonanie rozliczeń finansowych. Obecnie ustawodawca przeprowadza daleko idące i szyb-
kie zmiany legislacyjne, których zakres i kumulacja – głównie w prawie podatkowym (choć nie
tylko) – przybierają niespotykaną od lat skalę. Ta sytuacja jest wyzwaniem nie tylko dla przedsię-
biorców, 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 latach
2017, 2018 oraz 2019. 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 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1291), zwana autopoprawką do ww. ustawy z 27.10.2017 r. Weszła w życie 1.1.2019 r.,
jednak zmodyfikowane przepisy nadające podatnikom określone uprawnienia weszły w ży-
cie z mocą wsteczną, czyli od 1.1.2018 r. Wprowadziła zmiany w zakresie podatku od nieru-
chomości „komercyjnych” oraz rozszerzyła stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania
przychodów (50%) o kolejną grupę twórców. Kolejne zmiany w zakresie podatku od nieru-
chomości komercyjnych zostały wprowadzone przez nowelizację podatkową z 23.10.2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2193), a następne zmiany w zakresie kosztów twórców – przez ustawę
z 3.7.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669);

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. Wprowadziła
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, nieza-
leżnie od wielkości przedsiębiorcy. Oprócz zmian podatkowych ustawa wprowadziła 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. Kolejne zmiany w tym zakresie pojawiły się od 1.1.2019 r.
na skutek wejścia w życie ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Ustawa ta
wprowadziła nowe rozwiązanie, będące dopełnieniem ulgi B+R. Polegają one na preferen-
cyjnym opodatkowaniu (stawką 5%) dochodów z komercjalizacji wytworzonych lub rozwi-
niętych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box, Innovation Box). Objęte ulgą B+R pro-
wadzenie prac badawczo-rozwojowych będzie konieczne do uzyskania prawa do nowej ulgi
– IP Box. Ulga B+R dotyczy kosztów ponoszonych przy realizacji działalności badawczo-roz-
wojowej, z kolei ulga IP Box obejmuje dochody uzyskiwane z komercjalizacji efektów tych
prac;

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. Wprowadziła ona mecha-
nizm podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad na-
leżnym w terminie 25 dni na konto VAT). Oprócz zmian podatkowych ustaliła ważną zmianę
w sprawozdawczości finansowej: jednostki sporządzające sprawozdania finansowe według
załącznika Nr 1 do ustawy o rachunkowości muszą ujawniać w informacji dodatkowej war-
tość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych służących rozliczaniu
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. Wprowadziła obowią-
zek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań, sporządzanych na podsta-
wie ustawy o rachunkowości, w postaci elektronicznej w ramach jednolitego pliku kontrol-
nego oraz dokonywania podpisów elektronicznych;

6) ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Weszła w życie 13.7.2018 r. i zastąpiła starą ustawę
z 16.11.2000 r.;
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7) ustawa z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126). Wprowadziła m.in. zmiany
w zakresie naliczania autorskich kosztów uzyskania przychodów, obowiązków płatnika oraz
zeznań rocznych;

8) ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Wprowadziła zmiany m.in.
w zakresie rozszerzenia katalogu przychodów, korekt kosztów, wyłączeń z KUP, cen transfe-
rowych, rozliczania strat podatkowych, podatku od nieruchomości komercyjnych, podatku
u źródła, exit tax, kryptowalut, IP Box, aportu wierzytelności do spółki kapitałowej, zwol-
nień z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji, zasad ustalania wartości składników majątku
wchodzących w skład zagranicznego zakładu, podatku od zagranicznej spółki kontrolowa-
nej, zasad rozliczania wierzytelności, w tym także tych, które zostały nabyte w formule pa-
kietu wierzytelności, opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązków
płatnika, daniny solidarnościowej. Ustawa ta wprowadziła też liczne zmiany w zakresie
Ordynacji podatkowej, w tym obowiązek przekazywania (w pewnych okolicznościach)
informacji o schematach podatkowych;

9) ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2159). Wprowadziła m.in. zmiany w zakresie limitów amortyza-
cyjnych samochodów osobowych, prywatnych samochodów wykorzystywanych w firmie,
kosztów używania samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych, zali-
czania składek na ubezpieczenie samochodu osobowego do kosztów podatkowych, leasingu
samochodu, kopii certyfikatu rezydencji, preferencyjnego opodatkowania małżonków oraz
osób samotnie wychowujących dzieci, form opodatkowania dochodu z najmu prywatnego,
zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, wy-
dłużenia okresu ulgi mieszkaniowej, określania wysokości KUP w związku z wniesieniem do
spółki lub spółdzielni wkładu w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki, ustalenia kosztów
uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu nieruchomości lub praw majątkowych naby-
tych w drodze spadku, zaliczania do KUP składek na rzecz organizacji, do których przyna-
leżność podatnika nie jest obowiązkowa;

10) ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uprosz-
czeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2244). Wprowadziła zmiany m.in. w zakresie VAT (ulga na złe długi, zwrot nadwyżki
VAT przy braku sprzedaży) oraz w prawie bilansowym (rozszerzenie katalogu jednostek mi-
kro i makro uprawnionych do sporządzania sprawozdania, podniesienia progu dla jedno-
stek, które mogą korzystać z uproszczeń w zakresie wprowadzenia nowych uproszczeń do
prawa bilansowego);

11) ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2433). Wprowadziła zmiany m.in. w zakresie opodatkowania VAT bonów i voucherów,
zasad rozliczania usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych świadczonych
na rzecz konsumentów (MOSS), utrzymania podwyższonych stawek VAT.

Należy pamiętać, że ustaw nowelizujących zagadnienia podatkowe było znacznie więcej niż wyżej
wymienione. W samym 2018 r. w zakresie CIT i PIT mamy do czynienia odpowiednio z 8 oraz 13
nowelizacjami.

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 13 artykułów i dotyczy
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polityki rachunkowości jednostek gospodarczych (oraz jej zmian) w kontekście zmian ustawy o ra-
chunkowości. Część pierwsza obejmuje również tematykę sporządzania i podpisywania sprawoz-
dań elektronicznych, zdarzeń po dniu bilansowym, problematykę rachunkowości organizacji typu
non profit oraz kół gospodyń wiejskich. Kolejne rozdziały części pierwszej dotyczą procedur in-
wentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazynowych. W następnych rozdziałach zaprezen-
towano szczegółowe instrukcje podatkowego księgowania wybranych aspektów funkcjonowania
podmiotu gospodarczego. Zawarto również aktualny opis procedury księgowania podatkowego
oraz przechowywania dokumentów podatkowych i płacowych, jak również listy kontrolne, odno-
szące się do dowodów księgowych, przyjętych zasad rachunkowości, poprawności i kompletności
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz elementów sprawozdania finansowego.

Część druga stanowi opracowanie kwestii związanych z instrukcjami opodatkowania podatkiem
dochodowym. Zawiera liczne instrukcje, opisujące nowe zagadnienia podatkowe wprowadzone
przez dwie nowelizacje ustaw podatkowych z 23.10.2018 r. – przykładowo dokumentację cen
transferowych, wzory związane z użytkowaniem i leasingiem samochodów osobowych, in-
strukcje dla kryptowalut i CFC, procedury w zakresie podatku u źródła oraz exit tax. Zawarto
w niej także instrukcje bazujące na nowelizacji z 27.10.2017 r., następnie zmienionej przez ustawę
z 15.6.2018 r. Dotyczą one następujących zagadnień: podział przychodów na kapitałowe i pozo-
stałe, aktywa niskocenne (konsekwencje ich podwyższenia do 10 000 zł), ograniczenie w zakresie
zaliczania do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych, podwyższenie kosztów uzyskania
przychodów przy działalności twórczej, rozliczanie strat z lat ubiegłych, rozliczanie ulg na bada-
nia i rozwój, opodatkowanie wygranych w konkursach. W zakresie nowelizacji z 2017 r. nawią-
zano do licznych interpretacji urzędów skarbowych oraz wyroków sądowych. W tej części opi-
sano również kwestię jednorazowych odpisów amortyzacyjnych fabrycznie nowych środków trwa-
łych (zmiana z lipca 2017 r.). Sporo uwagi poświęcono także regulaminowi zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych i implikacji podatkowych jego rozliczania. W następnych rozdziałach zapre-
zentowano ważne kwestie praktyczne, np. użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbo-
wych i związane z tym obowiązki ewidencyjne. Komentarze w kolejnych częściach publikacji doty-
czą zasadności zaliczania w podatkowe koszty uzyskania przychodów kosztów rozmów telefonicz-
nych, komputerów służbowych oraz dodatkowych świadczeń otrzymywanych przez pracowników.

Część trzecią poświęcono podatkowi od towarów i usług. Omówiono w niej m.in. nowe zagadnienie
opodatkowania bonów, mechanizm podzielonej płatności w podatku od towarów i usług oraz pro-
blematykę działalności o charakterze mieszanym i związanymi z nią prewspółczynnikami. Przed-
stawiono również: rozliczanie podatkowego eksportu towarów i importu usług, refakturowanie
mediów przy najmie, rozliczanie faktur korygujących, zamianę towarów w podatku od towarów
i usług, opodatkowanie świadczeń złożonych (kompleksowych), udzielanie bonusów, zastosowa-
nie ulg na złe długi w podatku od towarów i usług (z uwzględnieniem zmian od 1.1.2019 r.), sprze-
daż towarów elektronicznych i towarów używanych, opodatkowanie usług budowlanych w ramach
procedury odwrotnego obciążenia, rozliczanie podatku od towarów i usług w okresach kwartal-
nych. W świetle ostatnich zmian w ustawie o podatku od towarów i usług część trzecia stanowi
praktyczne kompendium dla podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług.

Część czwarta zawiera praktyczne instrukcje i porady odwołujące się do innych ustaw (niż w po-
zostałych częściach niniejszej książki), m.in. Ordynacji podatkowej, Kodeksu pracy czy Kodeksu
cywilnego. W zakresie Ordynacji podatkowej kompleksowo i szczegółowo opisano zagadnie-
nie MDR-ów, czyli obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, oraz nowe
zasady zapytań o indywidualną interpretację podatkową. Opisano również zasady rozliczania
podróży służbowych oraz szczegółowo przedstawiono kwestię naliczania odsetek ustawowych
i umownych w obrocie profesjonalnym.

Szczególnie użytecznym narzędziem dla Czytelnika może okazać się płyta CD, na której znajduje
się ponad 130 wzorów dokumentów przedstawionych w wersji drukowanej. Mamy nadzieję, że
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niniejsze opracowanie pomoże Państwu sprawnie zapoznać się ze zmianami oraz korektami w za-
kresie istniejących instrukcji lub opracować nowe instrukcje z uwzględnieniem zarówno prawa po-
datkowego, jak i prawa bilansowego. Mając świadomość, że każde opracowanie powinno być udo-
skonalane, prosimy o wszelkie uwagi i sugestie, które wykorzystamy podczas pracy nad kolejną
publikacją omawiającą przyszłe zmiany.

Artur Hołda


