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Instrukcje księgowe i podatkowe  

Spis treści płyty CD 

I. Instrukcje w zakresie realizacji obowiązków z obszaru rachunkowości i 

księgowości 

1. Bilans jednostki małej 

2. Rachunek zysków i strat jednostki małej – wariant kalkulacyjny 

3. Rachunek zysków i strat jednostki małej – wariant porównawczy 

4. Bilans jednostki mikro 

5. Rachunek zysków i strat – wersja I 

6. Rachunek zysków i strat – wersja II 

7. Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości jednostek 

standardowych 

8. Zasady (polityka) rachunkowości jednostek standardowych 

9. Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości jednostek 

małych 

10. Zasady (polityka) rachunkowości jednostek małych 

11. Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości 

mikroprzedsiębiorcy 

12. Zasady (polityka) rachunkowości mikroprzedsiębiorcy 

13. Instrukcja sporządzania dokumentów sprawozdawczych w formie elektronicznej 

14. Bilans organizacji non profit 

15. Rachunek zysków i strat organizacji non profit 

16. Zestawienie przychodów i kosztów organizacji non profit 
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17. Zestawienie przepływów finansowych organizacji non profit 

18. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych organizacji non profit 

19. Karta przychodów pracownika organizacji non profit 

20. Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości organizacji 

non profit 

21. Zasady (polityka) rachunkowości organizacji non profit 

22. Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacji non profit 

23. Zestawienie przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich 

24. Zestawienie przepływów pieniężnych kół gospodyń wiejskich 

25. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kół gospodyń 

wiejskich 

26. Uchwała zebrania członków koła w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia 

uproszczonej ewidencji kół gospodyń wiejskich 

27. Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów 

28. Decyzja prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 

29. Instrukcja inwentaryzacyjna 

30. Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji rocznej 

(okresowo-rozliczeniowej) 

31. Harmonogram inwentaryzacji rocznej 

32. Ewidencja arkuszy spisu z natury 

33. Polecenie przeprowadzenia spisu z natury 

34. Oświadczenie wstępne 

35. Oświadczenie końcowe 

36. Arkusz spisu z natury 
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37. Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury 

38. Sprawozdanie zespołu spisowego dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury 

39. Protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych 

40. Protokół inwentaryzacji kasy 

41. Zbiorczy protokół weryfikacji aktywów i pasywów 

42. Protokół komisji inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji 

43. Decyzja prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej 

44. Instrukcja kasowa 

45. Decyzja prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej 

46. Instrukcja magazynowa 

47. Zarządzenie prezesa zarządu w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji środków 

trwałych (zgodnie z KŚTR obowiązującym od 1.1.2018 r.) 

48. Instrukcja ewidencji środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych 

49. Informacja dla pracowników w sprawie wypłacenia świadczenia urlopowego 

50. Instrukcja obliczenia liczby planowanego przeciętnego zatrudnienia 

51. Regulamin ZFŚS 

52. Regulamin wyboru przedstawiciela załogi 

53. Informacja o wyborze przedstawiciela załogi – załącznik do regulaminu wyboru 

przedstawiciela załogi 

54. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe 

55. Instrukcja obliczenia liczby planowanego przeciętnego zatrudnienia 

56. Instrukcja księgowania podatkowego 

57. Instrukcja przechowywania dokumentacji księgowo-podatkowej 
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58. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – kompletność – lista kontrolna 

59. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki małej – kompletność – lista 

kontrolna 

60. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki mikro – kompletność – lista 

kontrolna 

61. Informacja dodatkowa w jednostce sporządzającej sprawozdanie finansowe zgodnie ze 

wzorem Nr 1 do ustawy o rachunkowości – kompletność – lista kontrolna 

62. Informacja dodatkowa w jednostce małej – kompletność – lista kontrolna 

63. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości – lista kontrolna 

64. Dowody księgowe – spełnienie wymogów ustawowych – lista kontrolna 

65. Poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych – lista kontrolna 

66. Sprawozdanie z działalności – kompletność 

67. Sporządzenie sprawozdania finansowego – lista kontrolna 

67a. Instrukcja weryfikacji danych sprawozdawczych w związku z występowaniem COVID-

19 

 

II. Instrukcje związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym 

68. Dokumentacja podatkowa cen transferowych w zakresie transakcji między podmiotami 

powiązanymi za 2020 r. 

69. Instrukcja podatkowego rozdzielania źródeł przychodów 

70. Instrukcja w zakresie zaliczania do kosztów aktywów niskocennych 

71. Instrukcja jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nabytych dzięki 

otrzymanej dotacji 

72. Instrukcja w zakresie amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych 

73. Instrukcja w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych 
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74. Instrukcja zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług niematerialnych 

ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych oraz mających miejsce zamieszkania, 

siedzibę lub zarząd na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową 

75. Instrukcja w zakresie rozpoznawania kosztów podatkowych i przychodów podatkowych 

w związku z wykorzystywaniem samochodów osobowych 

76.  Instrukcja w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat wynikających z umów 

leasingu lub najmu samochodów osobowych 

77. Instrukcja księgowania podatkowego – samochody służbowe wykorzystywane na cele 

prywatne 

78. Instrukcja księgowania podatkowego korzystania z urządzeń technicznych, w tym 

telefonów komórkowych i komputerów przenośnych 

79. Instrukcja księgowania podatkowego świadczeń przekazywanych pracownikom 

80. Instrukcja w zakresie rozliczenia podatkowego umowy leasingu dla korzystającego 

81. Instrukcja w zakresie rozliczenia podatkowego umowy leasingu dla finansującego 

82. Instrukcja postępowania podatkowego w związku z operacjami finansowymi 

83. Instrukcja procedowania w przypadku opodatkowania obrotu walutami kryptograficznymi 

84. Instrukcja rozliczania w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów transakcji 

rozliczanych gotówkowo w obszarze CIT i PIT 

85. Instrukcja stosowania ulgi na złe długi w podatkach dochodowych 

86. Instrukcja potrącania podatku u źródła od przychodów zagranicznych podatników  

87. Instrukcja posługiwania się certyfikatami rezydencji podatkowej 

88. Instrukcja wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o podatku od dochodów z 

zysków niezrealizowanych 

89. Instrukcja w zakresie rozliczania podatku od dochodów zagranicznej jednostki 

kontrolowanej 
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90. Instrukcja opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz niektórych 

praw majątkowych 

91. Instrukcja zastosowania podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodów 

92. Instrukcja stosowania stawki podatku dochodowego w wysokości 9% podstawy 

opodatkowania 

93. Instrukcja rozliczania strat z lat ubiegłych 

94. Instrukcja stosowania ulgi na badania i rozwój (ulga B+R)  

94a. Instrukcja wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o podatku od dochodów 

z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ulga IP Box) 

95. Instrukcja obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń 

wypłacanych ze stosunku pracy i umowy zlecenia 

96. Instrukcja obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń 

wypłacanych z umowy o dzieło 

97. Instrukcja księgowania podatkowego opłacanych przez płatnika składek ZUS 

98. Instrukcja postępowania w przypadku opodatkowania wygranych w konkursach – 

obowiązki po stronie płatnika i podatnika 

99. Instrukcja postępowania w przypadku zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek 

dochodowy nieprzekraczających 1000 zł oraz przekraczających 1000 zł 

100. Instrukcja postępowania podatkowego w związku z usługami najmu, dzierżawy, leasingu 

i podobnym 

101. Instrukcja księgowania podatkowego – wartości niematerialne i prawne 

III. Instrukcje w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

102. Instrukcja postępowania w przypadku transferu bonów 

103. Instrukcja stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

104. Wniosek o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy powiązany 

z rachunkiem VAT 
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105. Instrukcja prowadzenia ewidencji VAT w związku z przekazywanymi bonusami 

106. Instrukcja stosowania procedury opodatkowania usług budowlanych w ramach 

procedury odwrotnego obciążenia 

107. Instrukcja księgowania podatkowego – sprzedaż zagraniczna 

108. Instrukcja rozliczania importu usług 

109. Instrukcja księgowania podatkowego – sprzedaż towarów elektronicznych 

110. Instrukcja księgowania podatkowego – usługi elektroniczne 

111. Instrukcja postępowania w sytuacji występowania świadczeń, które mają lub mogą mieć 

charakter świadczeń złożonych 

112. Instrukcja rozliczania eksportu towarów w ramach transakcji łańcuchowych 

113. Instrukcja księgowania podatkowego – towary używane 

114. Instrukcja rozliczania umów barterowych 

115. Instrukcja rozliczania do celów podatku VAT dostawy tzw. mediów do wynajmowanych 

lokali 

116. Instrukcja postępowania podatkowego w związku z prowadzeniem działalności 

mieszanej (prewspółczynnik) 

117. Instrukcja zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w stanie prawnym 

obowiązującym od 1.1.2020 r. 

118. Instrukcja dopuszczalności rozliczania VAT w okresach kwartalnych w stanie prawnym 

obowiązującym 2020 r. 

119. Instrukcja dokumentowania fakturą sprzedaży na rzecz osób fizycznych 

120. Instrukcja stosowania faktur korygujących przez sprzedawców 

121. Instrukcja postępowania w przypadku dokumentowania sprzedaży rzeczowych 

składników majątku oraz świadczenia usług na rzecz własnych pracowników pod kątem 

zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na 2020 

r. 
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122. Instrukcja weryfikacji podatników na białej liście podatników VAT 

123. Instrukcja w zakresie wyboru właściwej stawki VAT dla towarów i usług 

124. Instrukcja wdrożenia procedury składania JPK_V7M/JPK_V7K  

125. Instrukcja kompletowania dokumentacji niezbędnej dla zastosowania stawki 0% dla 

WDT 

126. Instrukcja postępowania w związku z przemieszczeniem towarów w procedurze 

magazynu typu call-off stock 

127. Instrukcja wprowadzania kas online 

 

 

IV. Instrukcje kadrowe i płacowe  

128. Instrukcja procedury uzyskiwania dofinansowania do miejsc pracy (WUP) 

129. Formularz do ustalenia kwoty wolnej od potrąceń w związku z COVID-19 

130. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych 

(PPK) 

131. Wniosek o zmianę wysokości wpłaty dodatkowej do PPK 

132. Wniosek o obniżenie wpłaty podstawowej do PPK 

133. Instrukcja opodatkowania wynagrodzenia cudzoziemca  

134. Procedura związana z kierowaniem, odbywaniem  

i rozliczaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych 

135. Wniosek o wyjazd służbowy 

136. Wniosek o wypłatę zaliczki na koszty podróży służbowej 

137. Polecenie wyjazdu w podróż służbową 

138. Rachunek kosztów podroży na terenie kraju 

139. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej 

140. Oświadczenie pracownika o okolicznościach mających wpływ na świadczenia związane 
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z podróżą służbową 

141. Umowa zlecenia 

 

V. Instrukcje z zakresu Ordynacji podatkowej  

142. Instrukcja wypełniania formularza MDR-1 dotyczącego schematów podatkowych 

143. Instrukcja dotycząca kontroli realizowanych czynności optymalizacyjnych pod kątem 

ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

144. Zgłoszenie czynności w ramach kontroli ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania 

145. Raport z czynności kontroli ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu 

opodatkowania 

 

IV. Instrukcje w zakresie procedur szczególnych oraz wspomagające proces 

gospodarczy 

146. Wewnętrzna instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu 
 

147. Regulamin udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej 

148. Instrukcja obliczania odsetek za opóźnienie 

149. Instrukcja naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcji niebędącej transakcją handlową 

150. Instrukcja naliczenia odsetek w transakcji handlowej – zgodnie z ustawą o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych 

151. Nota o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 

ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
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