
Podatkowe aspekty ustalania dochodu do opodatkowania 

Ewidencja dla celów podatkowych, uwzględniając organizację rachunkowości, jest 

rozumiana jako dodatkowo rozbudowana dla celów podatkowych ewidencja analityczna, 

ujmująca różnice w kosztach i przychodach według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 

Wynik rachunkowy jest ustalany na podstawie przychodów i kosztów ujętych  

w księgach rachunkowych według zasad rachunkowości. Ustalony w rachunku zysków i strat 

wynik bilansowy stanowi podstawę do ustalenia wyniku podatkowego, czyli dochodu, 

bowiem przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na 

rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w określonych przypadkach 

przedmiotem opodatkowania może być także przychód, np. dla dywidend i innych udziałów 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania możliwe są trzy metody: 

1. zasady ustalania zysku w prawie bilansowym są w pełni honorowane przez prawo 

podatkowe, to znaczy zysk bilansowy jest tożsamy z dochodem podatkowym, 

2. zasady ustalania zysku w prawie bilansowym są honorowane przez prawo podatkowe,  

o ile przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają własnych uregulowań, które 

określone kwestie normują odmiennie; zysk bilansowy nie jest identyczny  

z dochodem podatkowym, ale stanowi podstawę do jego ustalenia, 

3. zasady ustalania zysku w prawie bilansowym nie są honorowane przez prawo 

podatkowe, gdyż prawo to samodzielnie określa zasady ustalania dochodu do 

opodatkowania. 

Najczęściej stosowana jest metoda druga. Zysk bilansowy jest honorowany przez prawo 

podatkowe, z tym, że niektóre dochody mogą być wyłączone z podstawy opodatkowania, 

bowiem nie zwiększają zdolności podmiotu gospodarczego do ponoszenia obciążeń 

finansowych na rzecz państwa. Pewne dochody mogą też być zwolnione od opodatkowania 

dla realizacji określonych celów polityki podatkowej. Różnice między zyskiem bilansowym  

a dochodem do opodatkowania wynikają z faktu, iż celem uregulowań prawno- bilansowych 

jest niedopuszczenie do wykazania zysku zbyt wysokiego w porównaniu z rzeczywistym – 

zasada ostrożnej wyceny. Z kolei celem prawno- podatkowym jest niedopuszczenie do 

zaniżenia podstawy opodatkowania oraz zagrożenia regularności poboru podatku.1 

Jednostki prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do prawidłowego 

dokumentowania przychodów i kosztów ich uzyskania zarówno dla celów podatkowych, jak i 
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rachunkowych. Zatem nadrzędne zasady rachunkowości omawiane są w kontekście ich 

akceptowania bądź odrzucenia przez prawo podatkowe. Szczególne znaczenie mają tu zasady, 

których stosowanie wywiera bezpośredni wpływ na koszty, przychody oraz wynik finansowy. 

Należą do nich zasada memoriału, współmierności oraz zasada ostrożności. 

Zasada memoriałowa określa, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć 

wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty, dotyczące 

danego roku obrotowego, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone czy też nie. Zasada ta 

obowiązuje także w przypadku ustalenia przychodów podatkowych związanych z 

działalnością gospodarczą, lecz z pewnymi wyjątkami. 

Według prawa podatkowego za przychody uznaje się również należne przychody, 

choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych 

towarów, udzielonych bonifikat i skont.2 

W przypadku kosztów sytuacja komplikuje się, ponieważ w prawie podatkowym 

zawartych jest kilkadziesiąt pozycji kosztów uznanych przez rachunkowość, ale nie 

stanowiących kosztów w rozumieniu prawa podatkowego. Ponadto, poza wymienionymi 

przepisami, regulacje podatkowe wymagają stosowania nie tylko zasady memoriałowej, lecz 

także zasady kasowej dla niektórych kategorii przychodów i kosztów. W  przypadku 

przychodów można wymienić różnice kursowe i należne odsetki, zaś w odniesieniu do 

kosztów, głównie naliczone odsetki od kredytów lub zobowiązań. 

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów na potrzeby podatku dochodowego od 

osób prawnych należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż: 

a)  kosztami uzyskania przychodów są tylko te koszty, które zostały faktycznie poniesione 

w danym roku podatkowym i są związane z przychodami uzyskanymi w tym samym 

roku podatkowym. Są to koszty poniesione w danym roku podatkowym  

i bezpośrednio związane z przychodami tego roku, określone rodzajowo i kwotowo, 

które nie zostały faktycznie poniesione w danym roku podatkowym, lecz zostały 

zarachowane i pozostają w związku z przychodami uzyskanymi w danym roku 

podatkowym oraz koszty poniesione w poprzednich latach podatkowych, lecz 

odnoszące się do przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym, 

b)  koszty uzyskania przychodów są potrącane z przychodami tylko w tym roku 

podatkowym, którego dotyczą. Zasada ta oznacza, że w danym roku podatkowym 
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można od przychodów potrącić zarówno koszty poniesione w tym roku, jak i w latach 

poprzednich, jeżeli dotyczą przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym. 

Zasada współmierności przychodów i kosztów zakłada, że na wynik finansowy 

wpływają zrealizowane w roku obrotowym przychody i niezbędne do ich uzyskania, czyli 

współmierne, koszty. Zasada ta obowiązuje również przy ustalaniu dochodu do 

opodatkowania.  

Kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub 

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Istnieje jednak zastrzeżenie, że koszty 

uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą. 

Oznacza to, iż w trakcie kalkulowania dochodu podatkowego za ten rok, potrącane są także 

koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz 

określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie 

poniesiono, jeśli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich 

zarachowanie nie było możliwe – w tym przypadku są one potrącane w roku, w którym 

zostały poniesione.3 

Przykładem mogą być składki na ubezpieczenie społeczne w części pokrywanej przez 

pracodawcę. Dotyczy to sytuacji, gdy świadczenia na rzecz pracowników związane są  

z wynagrodzeniami wypłacanymi za poprzedni miesiąc. Wówczas składki te stanowią koszty, 

które powinny być przyporządkowane do miesiąca, za który wypłacone zostało 

wynagrodzenie, choć termin zapłacenia miał miejsce w miesiącu następnym. 

Zasada ostrożnej wyceny nakazuje jednostkom aktualizację cen lub kosztów do 

wartości możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto, jeśli jest ona niższa od wartości 

księgowej. Jej głównym celem jest zapewnienie, aby w aktywach i pasywach wykazane były 

wyłącznie pozycje niewątpliwe, zaś zysk wykazywany w rachunku zysków i strat był realny. 

Stosując zasadę ostrożności nie można tworzyć nadmiernych rezerw, umyślnie wykazywać 

aktywa bądź przychody w zaniżonej wysokości, a koszty w nadmiernych kwotach, gdyż 

byłoby to niezgodne z zasadą wiarygodnego obrazy sytuacji majątkowej.4 

Zasada ta nie znajduje zastosowania przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, bowiem 

powoduje powstawanie kosztów nie spełniających podstawowych warunków definicji kosztu 

podatkowego, tj. nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów rezerw innych niż 

należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Przykładowo 
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uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło, gdy wierzytelność jest 

kwestionowana przez dłużnika na drodze postępowania sądowego.5 

Zgodnie z przepisami podatkowymi jednostka gospodarcza jest zobowiązana prowadzić 

ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu i należnego 

podatku. Ewidencja rachunkowa ma tylko umożliwi ć prawidłowe ustalenie dochodu, którym 

jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku 

podatkowym. Jednostka jest zobowiązana do obliczenia wyniku finansowego brutto, zgodnie 

z przepisami ustawy o rachunkowości oraz skorygowanie tego wyniku w celu obliczenia 

dochodu, który stanowi podstawę do opodatkowania, liczoną zgodnie z przepisami ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Aby ustalić dochód stanowiący podstawę do opodatkowania, należy zysk brutto 

skorygować o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i o przychody 

podatkowe nie zaliczone do księgowych oraz przychody nie uznawane przez przepisy 

prawa podatkowego za przychody podlegające opodatkowaniu i koszty uzyskania 

przychodów nie uznane za takie w poprzednich okresach. Po tych korektach 

otrzymujemy dochód będący podstawą opodatkowania.6 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości przychody rozumiane są jako uprawdopodobnione 

powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 

wartości, w formie zwiększenia aktywów bądź zmniejszenia wartości zobowiązań, które 

doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób 

niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.7 

Skutek osiągnięcia przychodów, jakim jest w myśl powyższej definicji wzrost kapitału 

własnego, może być ujęty przez odniesienie ich: 

• na wynik finansowy roku obrotowego (trafią one bezpośrednio do rachunku zysków  

i strat), 

• na kapitał własny, czyli bezpośrednio trafią do bilansu. 

Najczęściej jednakże przychody mają charakter wynikowy.8 

Przepisy podatkowe, podobnie jak bilansowe, nie zawierają definicji przychodów. 

Ustawodawca wymienił jedynie rodzaje źródeł przychodów podatkowych oraz określił 

pozycje wyłączone z przychodów podatkowych. 
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Przychodami podatkowymi są w szczególności : 

1)   otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, 

2)   wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a 

także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z 

wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez 

zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki 

użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków w nieodpłatny zarząd lub używanie, 

3)   wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu 

zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, 

4)   wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio zostały odpisane jako 

nieściągalne bądź umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 

5)   równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych 

do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których 

dokonano tych odpisów.9 

Oprócz przychodów podatkowych ustawa wyszczególnia również przychody nie 

podlegające opodatkowaniu. Są to m.in. następujące pozycje : 

1) pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które 

zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymane lub 

zwrócone pożyczki, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek, 

2) kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również 

udzielonych pożyczek, 

3) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, 

funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, 

4) przychody, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, zwiększają ten fundusz, 

5) zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON, nie zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów.10 

Poza przychodami nie stanowiącymi kategorii przychodu z punktu widzenia przepisów 

podatkowych, kolejną pozycję kalkulacji dochodu podatkowego stanowią przychody wolne 
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od opodatkowania. Są to pozycje, do których nie stosuje się przepisów ustawy podatkowej 

oraz pozycje wolne od podatku. Do tej pierwszej grupy zalicza się : 

•   przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych 

produkcji rolnej, 

•   przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach, 

•   przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem skutecznej 

prawnie umowy11, 

•   dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego, 

•   dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania na 

podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, 

•   dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-

techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na 

te cele. 

Dodatkowymi rodzajami wyłączeń są przychody opodatkowane ryczałtowo, do których 

należą m. in. przychody uzyskane przez podatników mających swą siedzibę za granicą  

z tytułu praw autorskich, do projektów wynalazczych, znaków towarowych itp.12 

Drugą wielkością wpływającą na podstawę do opodatkowania jednostki gospodarczej są 

koszty. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego kosztami są uprawdopodobnione 

zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 

wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań  

i rezerw, które z kolei doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców i właścicieli.13 

Natomiast kosztami w rozumieniu prawa podatkowego są koszty poniesione w celu 

osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tzw. 

Koszty uzyskania przychodów.14 

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się tylko te koszty, które były faktycznie 

poniesione w danym roku podatkowym oraz poniesiono je w celu osiągnięcia przychodu. 
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Możliwe jest jednak ujęcie w rachunku podatkowym kosztów poniesionych w latach 

poprzednich, a także uwzględnienie kosztów jeszcze nie poniesionych: 

�   koszty określone co do rodzaju i kwoty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż 

ich jeszcze nie poniesiono, jeśli odnoszą się do przychodów danego roku 

podatkowego. Powyższą sytuację obrazuje rys. 2. 

 
     

 Przychody 

 

Rys. 2. Ewidencja zarachowanych, ale nie poniesionych kosztów uzyskania przychodów 

 

Źródło : Irena Olchowicz. Rachunkowość podatkowa. Difin. Warszawa 2000. s. 105 

 

Objaśnienia do rys. 2 

1)   zarachowany koszt w roku podatkowym (faktura), oznaczony co do rodzaju i kwoty, 

lecz jeszcze nie poniesiony (nie zapłacony), nie poniesiony, tzn. nie mamy faktury, 

lecz tworzymy RMK bierne - przyszłe zobowiązania, 

2)   przeksięgowanie kosztów uzyskania przychodów na koniec roku podatkowego, 

3)   przeksięgowanie przychodów na koniec roku podatkowego. 

 

�   koszty poniesione w latach poprzednich dotyczące przychodów następnego roku 

podatkowego, mogą być uznane za koszty podatkowe w tym następnym roku,  

w którym powstanie przychód. 

 
Rys. 3. Ewidencja kosztów poniesionych w latach poprzednich 
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Źródło : Irena Olchowicz. Rachunkowość podatkowa. Difin. Warszawa 2000. s. 105 Stara pozycja 
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Objaśnienia do rys. 3   1) opłacony z góry koszt w poprzednich latach, 

2) kwota kosztów rozliczanych w czasie, dotycząca przychodów danego roku 

podatkowego, 

3) przeksięgowanie kosztów uzyskania przychodów na koniec roku, 

4) przeksięgowanie przychodów na koniec roku. 

Nie każdy koszt, który jest kosztem w znaczeniu ekonomicznym i jest tym samym 

kosztem według prawa bilansowego, jest kosztem uzyskania przychodów w znaczeniu prawa 

podatkowego. Ustawa określa kategorie wydatków, które mimo że zostaną poniesione przez 

podatnika w celu osiągnięcia przychodu, nie są kosztem jego uzyskania. Najczęstszym 

powodem wyłączenia jest to, iż dany wydatek nie musi oznaczać dla podatnika kosztu, ale 

może być „zamianą” jednego dobra na inne dobro, np. „zamiana” środków finansowych na 

papiery wartościowe. W takim przypadku nie następuje uszczuplenie majątku podmiotu  

i wówczas taki wydatek nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. 

Do kosztów nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów należą m. in. : 

1) wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, 

2) naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również 

od pożyczek, 

3) darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, 

4) jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

5) koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań, 

6) wierzytelności odpisane jako przedawnione, 

7) koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup 

żywności oraz napojów, 

8) wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów 

na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej i w jazdach lokalnych, 

9) składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich 

część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, 

10) straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty remontów 

powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.15 

Wymienione powyżej koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów to zaledwie 1/6 
wszystkich pozycji, znajdujących się w ustawie o podatku dochodowym, bowiem artykuł 16 
zawiera ponad sześćdziesiąt punktów, w których wymienia pozycje wydatków, odpisów i 
kosztów wymagających wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w całości bądź też w 
określonej wysokości. 
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 Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, op. cit. 


