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Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje 
w zakresie zamknięcia rocznego 2019 w kontekście 
bilansowym i podatkowym. Projekt ma charakter 
długoterminowy, a jego istotą jest dostarczanie spe-
cjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu 
sprawozdawczości 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 publikacji przedstawiliśmy problematykę 
zamknięcia roku w kontekście zarówno bilansowym, 
jak i podatkowym. Takie dualne podejście do zamknię-
cia rocznego niewątpliwe stanowi dodatkową wartość 
dla praktyków życia gospodarczego.

Rok 2019 niewątpliwie jest ważny w polskiej ra-
chunkowości ze względu na ostateczne odstawienie 
do lamusa papierowych sprawozdań finansowych 
i przejście na formę ustrukturyzowaną poza jednost-
kami raportującymi zgodnie z MSR. Wprowadzony od 
1.10.2018 r. obowiązek przygotowywania i wysyłania 
sprawozdań w formie elektronicznej, a w przypadku 
przedsiębiorcy wpisanego do KRS – w strukturze lo-
gicznej oraz formacie wskazanym przez Ministerstwo 
Finansów, uzupełniono od początku bieżącego roku 
o konieczność przejścia ze zwykłej formy elektro-
nicznej na formę ustrukturyzowaną dla pozostałych 
jednostek, niewpisanych do KRS, będącymi podatni-
kami CIT (np. fundacje, stowarzyszenia). Możliwość 
wyboru przez jednostki uproszczonych form sprawoz-
dania finansowego w zamknięciu za 2019 r. znacznie 
rozszerzono zwłaszcza przez podwyższenie progów 
wartościowych dla jednostek mikro i małych. Istotnie 
podwyższono również progi wartościowe dla możliwo-
ści skorzystania z uproszeń w zakresie podatku odro-
czonego, leasingu i umów o podobnym charakterze, 
ujęcia instrumentów finansowych czy wyceny produktu 
bez uwzględniania normalnego rozmiaru działalności, 
co stanowi istotne udogodnienie przy dokonywaniu 
zamknięcia rocznego. W 2019 r. wprowadzono także 
możliwość korzystania z szeregu uproszczeń dla jedno-

stek, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 
co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
1) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilan-

su na koniec roku obrotowego,
2) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze 

sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnie-

nia w przeliczeniu na pełne etaty.

Uproszczenia dotyczą: możliwości niedokonywania 
biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracow-
ników, w tym świadczeń emerytalnych, możliwości 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
według zasad określonych w przepisach podatkowych, 
możliwości niestosowania zasady ostrożności przy wy-
cenie poszczególnych składników aktywów i pasywów 
i odstąpienia od dokonywania odpisów aktualizujących 
wartość aktywów oraz tworzenia rezerw na znane 
jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych 
zdarzeń. Niemniej uproszczenia nie mogą być stoso-
wane przez jednostki zaliczane do jednostek mikro 
i małych, takich jak spółki kapitałowe i spółki 
komandytowo-akcyjne oraz te spółki komandytowe 
i jawne, których wszystkimi wspólnikami ponoszą-
cymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki 
kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne.

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 ele-
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menty sprawozdania finansowego (wraz z licznymi 
przykładami). Kluczowym elementem opracowania 
jest ujęcie operacji gospodarczych w kontekście nie 
tylko bilansowym, lecz także podatkowym. Dlatego 
przedstawiliśmy w rozbudowanej i praktycznej formie 
zagadnienia podatkowe, które prezentują kwestie 
kosztów i przychodów podatkowych. W szczególności 
omówiliśmy zdarzenia związane ze zmianami w prze-
pisach podatkowych, takie jak: ulga B+R, ulga IP Box, 
obniżona stawka CIT w wysokości 9%, samochód 
osobowy (w tym leasing), podatek u źródła, koszty 
twórców, rozliczanie strat z lat ubiegłych w kontekście 
podziału przychodów na kapitałowe lub pozostałe, od-
pisanie w koszty należności straconych (w tym kwestia 
zmian w uldze na złe długi), wartość pracy małżonka 
podatnika jako koszt uzyskania przychodów, rozlicza-
nie podatku od przychodów z budynku, ograniczenia 
w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług 
niematerialnych, przychody ze zbycia wierzytelności. 
Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt za-
mknięcia roku (np. przez odnoszenie danej operacji do 
konkretnej deklaracji rocznej) oraz przypadki różnic 
w podejściu księgowym i podatkowym. Ważnym ele-
mentem opracowania jest też ujęcie przejścia z wyniku 
bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku 
odroczonego.

Zdecydowaliśmy się na odrębne ujęcie ważnych 
– z punktu widzenia zamknięcia rocznego – skut-
ków zdarzeń, które nie są bezpośrednio związane 
z konkretną pozycją sprawozdania finansowego 
(np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty 
długoterminowe, jednolity plik kontrolny, split pay-
ment, schematy podatkowe, ceny transferowe, wiążąca 
informacja stawkowa, nowa matryca stawek VAT 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-TP 
i CIT-R wraz z raportem CbC i powiadomieniem CbC-P. 

W częściach IV–IX odnieśliśmy się do ważnych zmian 
z 2018 i 2019 r., które mają wpływ na sporządzanie 
wymienionych deklaracji podatkowych. W tym zakre-
sie należy wskazać m.in.:
1) ustawę 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), która 
wprowadziła zmiany m.in. w zakresie naliczania 
autorskich kosztów uzyskania przychodów, obo-
wiązków płatnika oraz zeznań rocznych;

2) ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o po-
datku 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), która 
wprowadziła zmiany m.in. w zakresie rozszerzenia 
katalogu przychodów, korekt kosztów, wyłączeń 
z kosztów uzyskania przychodów;

3) ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2159), która wprowadziła zmiany m.in. 
w zakresie limitów amortyzacyjnych samochodów 
osobowych, prywatnych samochodów wykorzy-
stywanych w firmie, kosztów używania samo-
chodu osobowego wykorzystywanego do celów 
mieszanych, zaliczania składek na ubezpieczenie 
samochodu osobowego do kosztów podatkowych, 
leasingu samochodu, kopii certyfikatu rezydencji, 
preferencyjnego opodatkowania małżonków oraz 
osób samotnie wychowujących dzieci, form opo-
datkowania dochodu z najmu prywatnego, zwol-
nienia przy sprzedaży nieruchomości wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego, wydłużenia okresu 
ulgi mieszkaniowej, określania wysokości kosztów 
uzyskania przychodów w związku z wniesieniem 
do spółki lub spółdzielni wkładu w postaci wie-
rzytelności z tytułu pożyczki, ustalenia kosztów 
uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu 
nieruchomości lub praw majątkowych nabytych 
w drodze spadku, zaliczania do kosztów uzyskania 
przychodów składek na rzecz organizacji, do któ-
rych przynależność podatnika nie jest obowiązko-
wa;

4) ustawę z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsię-
biorców w prawie podatkowym i gospodarczym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), która wprowadziła 
zmiany m.in. w zakresie VAT (ulga na złe długi, 
zwrot nadwyżki VAT przy braku sprzedaży) oraz 
w prawie bilansowym (rozszerzenie katalogu 
jednostek mikro i makro uprawnionych do spo-
rządzania sprawozdania, podniesienie progu dla 
jednostek, które mogą korzystać z uproszczeń 
w zakresie wprowadzenia nowych uproszczeń do 
prawa bilansowego);

5) ustawę z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2192);

6) ustawę z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215);

7) ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1835), która wprowadziła 
m.in. obniżenie do 17% (w 2019 r. – 17,75%) 
niższej przewidzianej skalą podatkową stawki 
podatku dochodowego od osób fizycznych wła-
ściwej dla opodatkowania dochodów podatników 
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do wysokości 85 528 zł, przewidując jednocześnie 
rozwiązania szczególne właściwe dla płatników 
pobierających w trakcie roku zaliczki na podatek 
dochodowy (np. z tytułu wynagrodzeń z stosunku 
pracy) – zmiany te mają zastosowanie w okresie od 
1.10.2019 r. do 31.12.2019 r. Ponadto wprowa-
dziła nowe podwyższone stawki zryczałtowanych 
podatkowych kosztów uzyskania przychodów 
stosowanych ze stosunku pracy oraz ustaliła nowe 
roczne limity tych kosztów;

8) ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świad-
czeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394), która 
wprowadziła nieznane w dotychczasowym po-
rządku prawnym zwolnienie z opodatkowania 
dochodów osiąganych przez osoby fizyczne do 
ukończenia 26. roku życia ze wskazanych tytułów, 
np. ze stosunku pracy w zakresie dochodów osią-
ganych w granicach ustalonego limitu ich wartości, 
tj. 85 528 zł (w 2019 r. – 35 636,67 zł). W związku 
z wejściem w życie tej preferencji podatkowej 
w ciągu roku ten akt normatywny wprowadza tak-
że szczególne rozwiązania właściwe dla płatników 
podatku dochodowego pobierających zaliczki na 
podatek dochodowy w okresie od 1.8.2019 r. do 
31.12.2019 r.

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 jednostek mikro i małych, podpisanie umowy 
o badanie sprawozdania finansowego za 2019 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.

W kontekście dokonanych zmian w prawie bilansowym 
trzeba podkreślić fundamentalną zmianę w zakresie 
e-sprawozdań finansowych. Podatnicy cały czas zwra-
cają się ze swoimi wątpliwościami do Ministerstwa 
Finansów – zadają wiele pytań i oczekują na nie odpo-
wiedzi. W opracowaniu udzielamy szczegółowych ko-
mentarzy do odpowiedzi Ministerstwa Finansów oraz 
podpowiadamy, jak uporać się z przekazaniem tego 
sprawozdania w formacie elektronicznym. Z tematem 
e-sprawozdań finansowych wiąże się zagadnienie 
jednolitego pliku kontrolnego. W tym obszarze wciąż 
następują istotne zmiany. W ciągu roku wprowadzono 
nową strukturę JPK_FA_RR dla raportowania nabyć 
produktów rolnych. Ponadto jest już opracowany 
nowy schemat dla JPK_VAT, który spowoduje zmianę 
raportowania danych o podatku VAT, ponieważ znikną 
deklaracje: VAT-7, VAT-7K i plik JPK_VAT w obecnej 

postaci, a zastąpią je JPK_V7M i JPK_V7K. Warto 
wprowadzić do bieżącej pracy księgowego zarządza-
nie danymi w plikach JPK, to te dane będą bowiem 
głównym przedmiotem kontroli prowadzonych przez 
urzędy – propozycję takich narzędzi zawarliśmy 
w opracowaniu.

Z wielu analizowanych kwestii chcemy podkreślić te, 
które mogą dawać odpowiedzi na następujące pytania:
 1) jak prawidłowo przygotować i przekazać spra-

wozdanie finansowe w wersji elektronicznej,
 2) jak działa aplikacja Ministerstwa Finansów dla 

potrzeb przygotowywania e-sprawozdań,
 3) jak skorzystać z JPK_KR do sporządzenia bilansu 

i rachunku zysków i strat dla potrzeb sprawo-
zdania finansowego (do książki stworzono spe-
cjalną stronę www.zamkniecieroku.beck.pl, 
z której można ściągnąć plik programu Excel 
do wczytania przygotowanego JPK_KR, co 
pozwoli na sprawdzenie poprawności sporzą-
dzenia sprawozdania finansowego),

 4) co od 1.1.2020 r. zmieni się w zakresie ulgi na złe 
długi (zarówno w VAT, jak i w CIT),

 5) jakie są nowe zasady rozpoznawania kosztów 
i przychodów podatkowych w związku z wyko-
rzystywaniem samochodów osobowych,

 6) jakie są zasady wypełniania formularza MDR-1, 
zawierającego informację o schematach podat-
kowych,

 7) w jakich sytuacjach można skorzystać z ulgi 
IP Box oraz ulgi na badania i rozwój,

 8) co zmieniło się w obowiązkach dokumenta-
cyjnych oraz sprawozdawczych w zakresie cen 
transferowych,

 9) jakie są prawnopodatkowe konsekwencje aportu 
praw ochronnych do znaku towarowego wniesio-
nego do polskiej spółki,

10) jakie są zasady rozliczania podatku od przycho-
dów z budynku w stanie prawnym obowiązują-
cym od 1.1.2019 r.,

11) jak wykorzystać środki pozostające na rachun-
kach VAT „Podzielona płatność” i gdzie wykazać 
je w sprawozdaniu finansowym,

12) jakie są ograniczenia w zaliczaniu do kosztów 
wydatków na nabycie usług niematerialnych,

13) jakie są ograniczenia wysokości zaliczanych 
do kosztów uzyskania przychodów odpisów 
amortyzacyjnych od niektórych wartości niema-
terialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu 
korzystania z opłat i należności licencyjny,

14) jak prawidłowo rozdzielić przychody i koszty 
podatkowe na te związane z działalnością pod-
stawową oraz na te wynikające z zysków kapita-
łowych,

15) jak wygląda ujęcie bilansowe i podatkowe apor-
tów w księgach wnoszącego aport i otrzymującej 
je spółki,
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26) jak zaliczyć do kosztów podatkowych podatek 
u źródła zapłacony z kontrahenta,

27) jakie są możliwe podatkowe skutki opóźnień 
w wypłacie dywidendy,

28) jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od 
wynagrodzenia pracownika po obniżeniu stawki 
PIT od 1.10.2019 r.,

29) jak stosować zwolnienie z PIT dla młodych w 2019 r.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich 
to opracowanie okaże się pomocne zarówno w prawid-
łowym zamknięciu rocznym ksiąg rachunkowych, jak 
i w rozliczeniu podmiotów w zakresie podatków bez-
pośrednich i pośrednich oraz innych danin. Oczywiście 
zdajemy sobie sprawę, że żadne opracowanie nie jest 
doskonałe, dlatego prosimy o wszelkie sugestie, uwagi 
czy też pytania, dzięki którym będziemy mogli ulepszyć 
(zmodernizować) tę pracę, a nie jedynie „remontować” 
jej treść (mówiąc językiem odwołującym się do nakła-
dów na środki trwałe). Powodzenia w zamknięciu 
rocznym!

Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego 
są dostępne do pobrania na stronie www.zamkniecie-
roku.beck.pl

Artur Hołda

16) jak zmieniły się interpretacje podatkowe i wyroki 
sądowe w sprawie podatkowych skutków kar 
umownych,

17) jak obliczać koszty finansowania dłużnego 
zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na 
podstawie regulacji zastępujących przepisy o tzw. 
cienkiej kapitalizacji,

18) jakie są nowe zasady zaliczania wierzytelności do 
kosztów uzyskania przychodów,

19) jakie są zasady ochrony danych w działach księ-
gowych,

20) jak rozliczyć straty z lat ubiegłych w księgach 
podatkowych i rachunkowych,

21) jak stosować obniżoną stawkę CIT,
22)  jakie dochody (przychody) osiągane na tery-

torium Polski przez nierezydentów podlegają 
opodatkowaniu u źródła w Polsce,

23) jakie są zasady zwolnień z podatku u źródła i jak 
stosować umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania,

24) jak interpretować pojęcie rzeczywistego wła-
ściciela należności oraz co w praktyce oznacza 
wymóg dochowania należytej staranności przez 
płatnika podatku u źródła,

25) jakie są obowiązki sprawozdawcze płatnika po-
datku u źródła,
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