Szanowni Państwo!
Miesięcznik „Rachunkowość”, czasopismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
chciałby się Wam przedstawić – jeżeli nas dotąd nie znacie, bądź przypomnieć – jeżeli już
korzystaliście z naszych usług. Służy temu niniejszy wybór opracowań, zawierający niektóre teksty zamieszczone w ostatnim czasie na łamach „Rachunkowości”, pokazujący jaką
tematykę poruszamy oraz w jaki sposób ją prezentujemy. (Mamy nadzieję, że przy okazji
znajdziecie coś, co Was zainteresuje i okaże się przydatne.)
Z założenia czasopismo jest adresowane do służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw
i jednostek sektora finansów publicznych – dyrektorów finansowych, głównych księgowych i ich
współpracowników, biegłych rewidentów i kandydatów na biegłych, kadry naukowo-badawczej
i studentów wyższych uczelni ekonomicznych oraz biur rachunkowych. Coraz częściej publikujemy także artykuły adresowane do kadry zarządzającej, co wynika nie tylko z jej niezbywalnej
odpowiedzialności za rachunkowość, ale przede wszystkim z zacieśniania się związków biznesu
z rachunkowością, która coraz częściej jest prowadzona za pomocą zaawansowanych, kompleksowych systemów informatycznych, pomocnych w kierowaniu jednostkami.
W „Rachunkowości” znajdziecie Państwo artykuły, konsultacje, wymiany poglądów
i doświadczeń na temat teorii i praktyki rachunkowości finansowej i zarządczej, rewizji
finansowej, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prawa gospodarczego
i finansów, a także informacje o tym, co w dziedzinie rachunkowości i audytu dzieje się na
świecie i w kraju – w Ministerstwie Finansów, Komitecie Standardów Rachunkowości, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, uczelniach.
Rewizji finansowej poświęcona jest w szczególności cokwartalna wkładka o nazwie
„Audytor”.
Ambicją naszą jest zamieszczanie w części artykułowej opracowań – w miarę możliwości
kompleksowych – szczegółowo i wszechstronnie naświetlających rozpatrywany problem. Dzięki temu artykuły nie tracą na aktualności i mimo upływu czasu długo są przydatne. Ale coś za
coś – wpływa to na ich objętość i – niestety – nie czyta się ich jak powieści kryminalne.
Prenumeratorzy „Rachunkowości” mogą też korzystać z naszych indywidualnych konsultacji.
I wreszcie kilka dodatkowych wyjaśnień:
– miesięcznik ukazuje się w pierwszej połowie każdego miesiąca; liczy średnio ok. 80 stron
formatu A4; cena zeszytu wynosi 48,– zł, roczna prenumerata 576,– zł (w tym 5% VAT),
– miesięcznik jest dostępny w formie elektronicznej za cenę 44,– zł, roczna prenumerata
480,– zł (w tym 5% VAT),
Dodatkowe informacje o naszych wydawnictwach, a także „newsy” znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej www.rachunkowosc.com.pl, do której odwiedzania zachęcamy.
Licząc na to, że przystąpicie Państwo do grona naszych prenumeratorów.
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Projekt nowej dyrektywy UE
o rachunkowości
AGNIESZKA STACHNIAK

Przepisy UE dotyczące sprawozdawczości
finansowej oraz rewizji finansowej

Z

agadnienia sprawozdawczości finansowej oraz jej badania (rewizji finansowej) należą do dziedzin, które
zostały poddane harmonizacji tzn. uregulowane prawem Unii Europejskiej. Wchodzą one w skład prawa spółek,
którego ujednolicenie w całej UE podyktowane zostało potrzebą lepszego funkcjonowania wspólnego rynku, czemu służy
zapewnienie swobody zakładania spółek oraz pewność prawna
działalności spółek w ramach UE. Celem harmonizacji przepisów było uczynienie unijnej gospodarki bardziej konkurencyjną, a drogą do osiągnięcia tego celu było stworzenie spółkom
z krajów UE dogodnych warunków działania także w innych
krajach Wspólnoty. Za jeden z niezbędnych warunków osiągnięcia tego celu uznano potrzebę ujednolicenia sprawozdawczości
finansowej w ramach UE. W związku z tym uchwalono kilka
dyrektyw, dotyczących bezpośrednio rachunkowości. Są to:
● Czwarta Dyrektywa Rady z 25.07.1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek
(78/660/EWG), zwana dalej 4. Dyrektywą,
● Siódma Dyrektywa Rady z 13.06.1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG), zwana
dalej 7. Dyrektywą,
● Dyrektywa Rady z 8.12.1986 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (86/635/EWG),
zwana dalej Dyrektywą Bankową,
● Dyrektywa Rady z 19.12.1991 r. w sprawie rocznych
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (91/674/EWG), zwana dalej
Dyrektywą Ubezpieczeniową.
Uregulowano również prawem unijnym kwestie badania
sprawozdań finansowych, uchwalając Ósmą Dyrektywę Rady
z 10.04.1984 r. w sprawie zatwierdzenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rawydanie reklamowe | rachunkowość

chunkowych (84/253/EWG). Dyrektywa ta została jednak zastąpiona przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (...) (2006/43/WE), zwaną dalej Dyrektywą o Audycie.
Za jeden z głównych elementów budowy rynku wewnątrzunijnego uznano integrację rynków finansowych, dlatego, w ramach
tzw. Planu Działania w Zakresie Usług Finansowych, stwierdzono,
iż potrzebna jest większa integracja sprawozdawczości finansowej
spółek giełdowych. W związku z tym wydano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.07.2002 r. w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości (2002/1606/WE)
zobowiązujące spółki notowane na rynkach regulowanych UE do
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz
wprowadzające możliwość rozszerzenia zakresu stosowania MSR
na inne podmioty lub sprawozdania jednostkowe.
Wymienione powyżej, wydane przez UE, akty prawne nie
odnoszą się do wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących rachunkowość, lecz jedynie do spółek, w których
odpowiedzialność wspólników jest ograniczona. W przypadku
Polski są to – co do zasady – spółki: akcyjna, z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjna1. Przepisy dotyczące banków, innych instytucji finansowych, zakładów ubezpieczeń oraz spółek giełdowych są ponadto w naturalny sposób
ograniczone do form, w jakich mogą one funkcjonować zgodnie
z przepisami systemowymi regulującymi ich działalność.
Podstawowym aktem prawnym regulującym w UE sprawozdawczość finansową jest 4. Dyrektywa, której przepisy
stanowią bazę i punkt odniesienia dla 7. Dyrektywy, a także
Dyrektyw Bankowej i Ubezpieczeniowej. Określa ona zasady
sporządzania, prezentacji oraz udostępniania2 rocznych sprawozdań finansowych; nie reguluje ona kwestii związanych
1
Dyrektywy 4. i 7. dotyczą również spółek osobowych utworzonych przez spółki:
akcyjną, z o.o. lub komandytowo-akcyjną.
2
Nie są przewidywane zmiany zasad udostępniania sprawozdań finansowych,
dlatego nie omawia się ich w opracowaniu.
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z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a nawet nie zawiera wymogu, aby sprawozdanie finansowe wynikało z prawidłowych
ksiąg prowadzonych według zasad podwójnego zapisu.
Cel Nowej Dyrektywy
25.10.2011 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet przedsięwzięć, mających na celu wspieranie przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej gospodarki. Ich częścią
jest projekt nowej dyrektywy w sprawie rachunkowości, zwanej
dalej Nową Dyrektywą, która zastąpi 4. i 7. Dyrektywę. 4. i 7.
Dyrektywy w ciągu ostatnich ok. 30 lat, które minęły od ich
uchwalenia (był to rok 1978 i 1983), podlegały co prawda licznym zmianom, ale nie zapewniły one wystarczającej porównywalności i przejrzystości sprawozdań finansowych. Co więcej
– zmiany te, w ocenie KE, zwiększyły stopień skomplikowania
rachunkowości oraz spowodowały zwiększenie obciążeń administracyjnych, co w szczególności odczuły małe spółki.
W uzasadnieniu do opublikowanego projektu Nowej Dyrektywy3 Komisja wskazuje na cztery główne cele przyświecające
nowej regulacji. Są to:
● ograniczenie i uproszczenie obciążeń administracyjnych,
głównie małych spółek,
● zwiększenie jasności i porównywalności sprawozdań finansowych spółek wykazujących większą aktywność międzynarodową oraz mających większą liczbę zewnętrznych stron
zainteresowanych ich sprawozdawczością finansową,
● ochrona podstawowych potrzeb użytkowników służąca
zapewnieniu niezbędnych im danych rachunkowych,
● większa przejrzystość płatności dokonywanych na rzecz
administracji rządowej przez przemysł wydobywczy i przedsiębiorstwa zajmujące się wyrębem lasów4.
Zakres podmiotowy Nowej Dyrektywy
Dotychczasowa 4. Dyrektywa dzieli wszystkie spółki objęte
jej zakresem podmiotowym na trzy grupy: spółki małe, średnie
i duże. Zgodnie z tym podziałem Dyrektywa przewiduje okre-

ślone zwolnienia z obowiązków nią ustanowionych dla spółek
małych i średnich. Kryterium podziału na grupy spółek stanowią progi, określające wysokość rocznego obrotu, sumę aktywów oraz liczbę pracowników.
Przekroczenie dwóch z trzech progów przez kolejne dwa lata
decyduje o zakwalifikowaniu spółki do określonej grupy, a w konsekwencji o zakresie obowiązków na niej ciążących. Podobne rozwiązanie zawiera w odniesieniu do grup kapitałowych 7. Dyrektywa. Regulacje te opierają się jednak na zasadzie tzw. minimum
harmonizacji, która oznacza, że ustalone w Dyrektywach progi
określają maksymalny poziom (nie wyżej niż); poszczególne kraje
członkowskie, wdrażając Dyrektywy do prawa krajowego, mogą
ustanowić progi na niższym poziomie. Zastosowanie progów przewidzianych 4. i 7. Dyrektywą i rzeczywiście wiążących kształtuje
się bardzo różnie, od wykorzystania progów maksymalnych (np.
przez Niemcy, Holandię, Luksemburg, Wielką Brytanię, Włochy)
do stosowania znacznie niższych progów (np. przez Francję, Hiszpanię, Portugalię, Słowację, Maltę, Litwę, Irlandię, Polskę).
Innym przejawem stosowania zasady minimum harmonizacji jest to, iż kraje członkowskie są uprawnione a nie zobowiązane do zwolnienia odpowiednio małych lub średnich spółek
z określonych obowiązków przewidzianych w Dyrektywach.
Jednym z podstawowych założeń Nowej Dyrektywy jest zmiana podejścia i zastosowanie tzw. zasady maksimum harmonizacji. Oznacza to, iż – według projektu UE – kraje członkowskie będą
zobowiązane zastosować progi określone w Nowej Dyrektywie
i nie będą mogły ich obniżyć w celu dostosowania do przeciętnej
wielkości i warunków panujących na krajowym rynku.
Przewidziane w projekcie progi dla grup przedsiębiorstw zostały ponadto – w stosunku do obecnych – podniesione o skutki
inflacji liczonej od 2006 r. (data ostatniej aktualizacji progów) do
terminu przewidywanego wejścia w życie Nowej Dyrektywy.
Szczegółowe porównanie obecnie obowiązujących w myśl
Dyrektyw progów, z projektowanymi w Nowej Dyrektywie, zawiera poniższa tabela.
Dla określenia małych (średnich) spółek oraz małych (średnich) grup kapitałowych należy wziąć pod uwagę te same kwoty wyrażone w euro, z tym że w przypadku grup kapitałowych
(dane w euro)
Spółki lub grupy kapitałowe

Spółki mikro

małe

Kryteria

duże

Nowa
Dyrektywa

obecnie

Nowa
Dyrektywa

obecnie

Nowa
Dyrektywa

≤ 4,4 mln

≤ 5 mln

≤ 17,5 mln

≤ 20 mln

> 17,5 mln

> 20 mln

≤ 8,8 mln

≤ 10 mln

≤ 35 mln

≤ 40 mln

> 35 mln

> 40 mln

≤ 50

≤ 50

≤ 250

≤ 250

> 250

> 250

projekt

obecnie

Suma bilansowa

≤ 350 tys.

Przychody

≤ 750 tys.
≤ 10

Średnia liczba pracowników

średnie

Źródło: Opracowanie własne.
Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, powiązanych
sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/index_en.htm .
4
Temat ten, jako dotyczący stosunkowo małej grupy jednostek, nie będzie omawiany.
3
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uwzględnia się dane obejmujące jednostkę dominującą oraz
wszystkie jednostki od niej zależne.
W tabeli tej uwzględniono również progi wyróżniające kolejną grupę spółek – tzw. mikropodmioty. Wyodrębnienie grupy mikropodmiotów ze spółek objętych 4. Dyrektywą wynika
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z odrębnego projektu, który obecnie znajduje się na ostatnim etapie prac legislacyjnych. (Dokładne powiązanie obydwu projektów
aktów prawnych opisano w dalszej części artykułu). Warto jednak
zwrócić uwagę, iż w odróżnieniu od progów dotyczących spółek
dużych, średnich i małych, w odniesieniu do których ma obowiązywać zasada maksimum harmonizacji, przy określeniu progów
dla mikropodmiotów zachowano zasadę minimum harmonizacji.
Oznacza to, iż kraje członkowskie definiując mikropodmioty, będą
mogły określić progi na poziomie równym lub niższym od zaproponowanego w Nowej Dyrektywie.
Przepisy 4. i 7. Dyrektywy wyłączają obecnie możliwość
zastosowania przez kraje członkowskie przewidzianych w nich
uproszczeń do spółek, których papiery wartościowe są przedmiotem obrotu giełdowego. Nakładają również na spółki giełdowe dodatkowy obowiązek zamieszczenia w sprawozdaniu
z działalności (lub w odrębnym sprawozdaniu) oświadczenia
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Projekt Nowej Dyrektywy zakłada, że postanowienia te będą
miały zastosowanie nie tylko do spółek giełdowych, lecz do
wszystkich jednostek zainteresowania publicznego. W kwestii, co
rozumie się przez jednostki zainteresowania publicznego, projekt
odsyła do Dyrektywy o Audycie, która zawiera katalog jednostek
zaliczanych do jednostek zainteresowania publicznego, przy czym
katalog ten może być rozszerzony przez kraje członkowskie5.
Jednak w opublikowanym w listopadzie 2011 r. projekcie
nowelizacji Dyrektywy o Audycie KE6 zaproponowała zmianę
definicji jednostek zainteresowania publicznego. Nowa definicja stanowi zamknięty katalog rodzajów jednostek7.
5
Zgodnie z Dyrektywą o Audycie w obowiązującym obecnie brzmieniu jednostkami zainteresowania publicznego są jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń oraz inne jednostki wyznaczone przez państwo członkowskie jako
jednostki interesu publicznego, np. jednostki o doniosłym znaczeniu publicznym ze
względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników (art. 2 pkt 13).
6
Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę
2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/
docs/reform/directive_pl.pdf .
7
Zgodnie z projektem zmiany Dyrektywy o Audycie jednostkami zainteresowania publicznego są:
a) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, których zbywalne papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich;
b) instytucje kredytowe;
c) zakłady ubezpieczeń;
d) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, które są instytucjami
płatniczymi;
e) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, które są instytucjami
pieniądza elektronicznego;
f) firmy inwestycyjne;
g) alternatywne fundusze inwestycyjne z UE;
h) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
(UCITS);
i) jednostki podlegające prawu państwa członkowskiego, które są centralnymi
depozytami papierów wartościowych;
j) partnerzy centralni (projekt odpowiedniego rozporządzenia).
Dokładne definicje tych instytucji zawiera art. 2 pkt 13 Dyrektywy oraz projekt
jej zmian.
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Zakres sprawozdań finansowych
Dotychczasowe przepisy zawarte w 4. i 7. Dyrektywie regulują zasady sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Uregulowany jest w nich też obowiązek sporządzania
sprawozdania z działalności. Co do zasady zakres obowiązków
sprawozdawczych przewidziany w projekcie Nowej Dyrektywy nie uległ zmianie. A zatem nadal nie nakłada się obowiązku
sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia
zmian w kapitale własnym.
Wprowadzono jednak istotne obostrzenie dotyczące sprawozdań finansowych małych jednostek. Otóż dotychczasowe przepisy
wskazywały na bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową jako niezbędne minimalne elementy spójnego sprawozdania finansowego; zarazem jednak uznawano, iż kraje członkowskie
mogą rozszerzyć ten zestaw sprawozdań o inne elementy (np. rachunek przepływów pieniężnych czy zestawienie zmian w kapitale
własnym). Zasadę tę zachowano w projekcie jedynie w odniesieniu
do dużych i średnich spółek.
Projekt wprowadza natomiast zakaz wymagania przez kraje
członkowskie od małych spółek sporządzania innych elementów
sprawozdania finansowego niż wskazane w Nowej Dyrektywie.
Oznacza to, że małe spółki będą sporządzać rachunek przepływów
pieniężnych czy sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym jedynie wtedy, gdy decyzję taką podejmie kierownik jednostki czy
organy właścicielskie lub na życzenie zewnętrznych odbiorców
sprawozdań finansowych, takich jak kredytodawcy.
Biorąc pod uwagę, iż w chwili obecnej ustawa o rachunkowości (dalej uor) zobowiązuje do sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale
własnym jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu, przy czym progi badania określone w art. 64 uor
są dużo niższe od progów dla małych spółek przewidzianych
w projekcie – można sądzić, że w następstwie przyjęcia Nowej
Dyrektywy do polskiego ustawodawstwa pewna liczba spółek
sporządzających obecnie pełne sprawozdanie finansowe byłaby
z tego obowiązku zwolniona. Dotyczyłoby to również spółek
akcyjnych spełniających kryteria małych spółek.
Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
finansowych
4. Dyrektywa zawiera ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych, przy czym jako podstawową wskazano zasadę, zgodnie z którą sprawozdanie finansowe ma prezentować
rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Jest to zasada nadrzędna, której
spełnienie uzasadnia odstąpienie od innych zasad określonych
Dyrektywą, jeżeli jest to konieczne dla przekazania rzetelnego
i jasnego obrazu sytuacji jednostki. Fakt ten powinien jednak
zostać ujawniony w informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego.
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Inne ogólne zasady zawarte w obecnie obowiązującej Dyrektywie, to: zasada memoriału, zasada ciągłości, w tym powiązania bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia, zasada ostrożności, zasada indywidualnej wyceny, zasada zakazu kompensaty,
założenie kontynuacji działania jednostki.
Projekt Nowej Dyrektywy zachowuje wszystkie wymienione wyżej zasady oraz dodatkowo wprowadza zasadę istotności,
która nie miała do tej pory rangi zasady ogólnej (odniesienie do
istotności zawierały niektóre szczegółowe przepisy, które wobec zaliczenia istotności do zasad ogólnych zostały usunięte).
Dyrektywa wskazuje na konieczność uwzględnienia istotności przy ujmowaniu, wycenie, prezentacji oraz ujawnieniach
poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, jednak ani
nie definiuje istotności, ani nie wyznacza kryteriów jej określania. W uzasadnieniu do projektu KE wskazuje, iż określenie
poziomu istotności będzie należało do jednostki sporządzającej
sprawozdanie.
Obecne przepisy 4. Dyrektywy wspominają o zasadzie
przewagi treści ekonomicznej nad formą transakcji, lecz wprowadzenie tej zasady do krajowego porządku prawnego pozostawiono w gestii państw członkowskich. Większość krajów
wprowadziło już zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą do swojego prawa bilansowego, jednak nie wszystkie się na
to zdecydowały (w dziewięciu krajach nie jest ona nakazana ani
dozwolona, w tym we Francji, Austrii, Szwecji, Danii).
Jak wskazuje KE w uzasadnieniu do projektu – mając na
uwadze konieczność większej harmonizacji i porównywalności
sprawozdań finansowych – zdecydowano się na uwzględnienie
tej zasady w zbiorze obowiązujących ogólnych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przez wszystkie jednostki objęte Nową Dyrektywą zarówno duże, średnie, jak i małe.
Zmiany w proponowanym kształcie ogólnych zasad nie
powinny wpływać na sporządzanie sprawozdań finansowych
przez polskie jednostki, gdyż uor zawiera już zarówno zasadę
istotności, jak i zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą
transakcji.
Wycena pozycji sprawozdania finansowego
Projekt Nowej Dyrektywy nie wprowadza istotnych zmian
merytorycznych do ogólnych, dotychczas obowiązujących, zasad wyceny pozycji sprawozdania finansowego. Jako podstawową zachowano wycenę w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Zachowano też możliwość wyceny aktywów trwałych,
to jest takich, które trwale służą działalności jednostki, w wartości zaktualizowanej, jako alternatywę dla wyceny w koszcie
historycznym, natomiast – aby zapewnić większą harmonizację
podstawy wyceny – wyeliminowano możliwość dopuszczenia
przez państwa członkowskie wyceny aktywów trwałych według
kosztów odtworzenia (jest to odmiana wartości godziwej) oraz
metod uwzględniających inflację.
Bez zmian pozostały postanowienia dotyczące opcji wyceny w wartości godziwej. Tak jak do tej pory kraje członkow-
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skie muszą zezwolić lub nakazać wycenę w wartości godziwej
pewnej części instrumentów finansowych, w tym instrumentów
pochodnych. Natomiast w odniesieniu do innych kategorii aktywów państwa członkowskie mogą zezwolić lub nakazać jednostkom albo pełne stosowanie do wyceny wartości godziwej,
albo tylko do potrzeb konsolidacji.
W odniesieniu do wyceny rozchodu zapasów rzeczowych
aktywów obrotowych projekt Nowej Dyrektywy nie zezwala
już na stosowanie metody LIFO (ostatnie przyszło – pierwsze
wyszło). W ocenie KE zastosowanie tej metody wyceny zapasów nie pozwala na odzwierciedlenie rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Przy istotnej
zwyżce cen nabycia lub kosztów wytworzenia powoduje zawyżenie kosztów rozchodowanych zapasów oraz zaniżenie wartości zapasów wykazywanych w bilansie.
Projekt dopuszcza natomiast nadal stosowanie metody
średniej ważonej (cen przeciętnych), FIFO (pierwsze przyszło
– pierwsze wyszło) lub innej podobnej metody. Skutkiem przyjęcia nowych rozwiązań będzie konieczność wyeliminowania
z uor możliwości stosowania metody LIFO.
Przeredagowano przepisy dotyczące amortyzacji wartości
firmy, co stanowi skutek zmian podejścia do tego zagadnienia.
W dotychczasowych regulacjach przewidziano odpisywanie
wartości firmy w ciągu 5 lat, jednak kraje członkowskie mogły
zezwolić na jej amortyzowanie przez okres dłuższy, pod warunkiem że okres ten nie przekracza okresu ekonomicznej użyteczności wartości firmy.
W projekcie Nowej Dyrektywy zasada odpisywania wartości firmy systematycznie, w ciągu okresu jej ekonomicznej
użyteczności, stanowi zasadę podstawową.
Jeżeli jednak jednostka nie może wiarygodnie ocenić okresu ekonomicznej użyteczności wartości firmy, to wymaga ona
odpisania w czasie nieprzekraczającym 5 lat. Zarówno obecne,
jak i projektowane przepisy przewidują obowiązek ujawnienia
w informacji dodatkowej sposobu amortyzacji wartości firmy
oraz przesłanek jego wyboru.
Nadal brak wyjaśnień:
– czy należy lub można stosować przy wycenie (np. rozrachunków rezerw) dyskonto,
– czy ustalać i jak rozliczać różnice kursowe na niezakończonych rozrachunkach.
Bilans oraz rachunek zysków i strat
Projekt Nowej Dyrektywy ogranicza możliwości wyboru przez
kraje członkowskie wzorów bilansu i rachunku zysków i strat. Dla
osiągnięcia większej porównywalności sprawozdań finansowych
w ramach UE projekt zawiera jedynie jeden wzór bilansu, zamiast
dotychczasowych dwóch oraz dwa wzory rachunku zysków i strat
(kalkulacyjny i porównawczy), zamiast dotychczasowych czterech. Nie będzie to jednak miało znaczenia dla polskich przepisów,
gdyż pominięto wzory, z których polski ustawodawca nie skorzystał wdrażając 4. Dyrektywę, przez wydanie uor.
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Tak jak dotychczas wzory stanowią minimalny zbiór informacji, które mają być zawarte w sprawozdaniu. Mogą one
podlegać uszczegółowieniu czy modyfikacjom dozwolonym
przez Nową Dyrektywę, pod warunkiem że zakres zawartych
w sprawozdaniu finansowym informacji odpowiada co najmniej
informacjom określonym w Nowej Dyrektywie.
Biorąc pod uwagę, iż celem Nowej Dyrektywy jest większa porównywalność sprawozdań finansowych spółek, usunięto część opcji pozwalających dotąd na różne ujmowanie
niektórych pozycji. I tak: zrezygnowano z możliwości aktywowania kosztów organizacji spółki akcyjnej, a także z opcji
prezentacji straty roku obrotowego jako odrębnej pozycji
aktywów bilansu oraz zysku roku obrotowego jako odrębnej pozycji pasywów (poza kapitałami własnymi). W obecnie obowiązujących polskich przepisach uor z tych opcji nie
skorzystano.
W bilansie zwraca uwagę:
– możliwość aktywowania wytworzonych we własnym zakresie praw (np. znaków towarowych), jeżeli na to pozwalają
przepisy krajowe,
– wykazywanie w aktywach (a nie kapitale własnym) własnych akcji i udziałów oraz subskrybowanych, ale niewniesionych wkładów,
– wyodrębnienie aktywów i zobowiązań wobec jednostek
powiązanych (jednostka dominująca i zależne), a oddzielnie –
wobec stowarzyszonych (znaczący inwestor i jednostki stowarzyszone),
– brak obowiązku wyodrębnienia aktywów z tytułu odroczonego podatku (w odniesieniu do rezerwy wymóg taki istnieje).
W rachunku zysków i strat zrezygnowano z wyodrębnienia
zysków i strat nadzwyczajnych. W uzasadnieniu do projektu KE
wskazała, że wyodrębnianie zysków i strat nadzwyczajnych,
a także wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie pozwalało
na neutralną prezentację zdarzeń w sprawozdaniu; obserwowana była tendencja do kwalifikowania dużych kwot kosztów
jako dotyczących zdarzeń nadzwyczajnych, gdy natomiast tego
rodzaju przychody były kwalifikowane do zwyczajnej działalności.
Odchodząc od oddzielnej prezentacji zysków i strat nadzwyczajnych – wyodrębnianych na podstawie oceny rodzaju zdarzeń, w wyniku których one powstały – wprowadzono
w to miejsce obowiązek prezentacji w odrębnej pozycji rachunku zysków i strat (w ramach zwyczajnej działalności) przychodów lub kosztów, charakteryzujących się wyjątkową wysokością lub wyjątkowo występujących w jednostce. Wyjaśnienie
wysokości i rodzaju tych pozycji ma być zamieszczone w informacji dodatkowej.
W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych wszystkie
kraje członkowskie będą zobowiązane umożliwiać małym spółkom wykazywanie w bilansie i rachunku zysków i strat jedynie
pozycji zbiorczych. Polskie przepisy zawierają już takie prawo,
lecz zastosowanie projektowanych progów określających małe
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spółki spowoduje, iż poszerzy się krąg jednostek, które będą
mogły z tego uproszczenia8 skorzystać.
Informacja dodatkowa
Duża część zmian zawartych w projekcie Nowej Dyrektywy dotyczy informacji dodatkowej. Większość przepisów
dotyczących obowiązku ujawniania dodatkowych informacji
została zebrana w jednym miejscu. W porównaniu do obecnie
obowiązujących przepisów zastosowano jednak odmienne podejście, polegające przede wszystkich na określeniu obowiązków małych jednostek w zakresie ujawnień (art. 17 projektu),
a następnie uzupełniających je ujawnień dotyczących średnich
jednostek (art. 18 projektu) oraz ujawnień obowiązkowych jedynie dla dużych spółek (art. 19).
Do tej pory obowiązki dotyczące zamieszczania wyjaśnień
w informacji dodatkowej określały Dyrektywy dla wszystkich
objętych nimi jednostek, natomiast państwa członkowskie mogły zwolnić średnie lub małe spółki z obowiązku ujawniania
określonych informacji.
Do informacji dodatkowej, sporządzanej przez małe spółki, zastosowano zasadę maksimum harmonizacji. Oznacza to,
iż kraje członkowskie będą mogły wymagać od małych spółek
jedynie ujawniania informacji wymienionych w art. 17 projektu Nowej Dyrektywy oraz niektórych informacji wynikających
z innych przepisów Dyrektywy, dotyczących wszystkich rodzajów spółek (np. wspomnianego, wynikającego z art. 15 obowiązku ujawniania informacji na temat szczególnie dużych lub
nietypowych przychodów lub kosztów).
Omówienia przez małe spółki wymagają m.in. przyjęte zasady wyceny, w tym instrumentów finansowych według wartości godziwej; zobowiązania warunkowe, zobowiązania o okresie spłaty dłuższym niż 5 lat i zabezpieczone na aktywach9.
Zakaz wymagania przez kraje członkowskie od małych
spółek ujawniania innych informacji niż wskazane powyżej nie
dotyczy spółek średnich oraz dużych, w stosunku do których
projekt określa jedynie minimum wymaganych informacji, pozostawiając państwom członkowskim swobodę żądania także
innych ujawnień.
Mimo iż głównym celem Nowej Dyrektywy jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych małych spółek, KE zdecydowała o wprowadzeniu dwóch nowych informacji, które mają być
ujawniane także przez małe spółki, a które do tej pory nie były
od nich wymagane. Są to informacje na temat istotnych zdarzeń następujących po dniu bilansowym (art. 17 ust. 1 lit. f) oraz
transakcji ze stronami powiązanymi (art. 17 ust. 1 lit. f). Pozostałe informacje, które były wymagane od spółek odpowiednio
małych, średnich i dużych, zostały uporządkowane, ale ich treść
nie uległa merytorycznie zmianie.
8
Jeżeli scalanie do sprawozdania finansowego sald ujmowanych na oddzielnych kontach (np. kasa i rachunek bankowy albo materiały i wyroby gotowe) stanowi
uproszczenie. Red.
9
Brak jest natomiast wymogu podania kwoty umorzeń środków trwałych, a więc
informacji o przeciętnym stopniu zużycia majątku.
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Zmiany będą musiały nastąpić głównie w tych państwach
członkowskich, które nie wykorzystały wszystkich możliwych
zwolnień małych spółek od podawania informacji dodatkowej.
Prawdopodobnie odpowiednie zmiany będą również konieczne
w polskich przepisach, które w chwili obecnej odnoszą się dość
enigmatycznie (w art. 50 ust. 2 uor) do możliwości odpowiedniego uproszczenia informacji dodatkowej.
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności, jego zadania (obiektywne, dostosowane do wielkości i złożoności jednostki, przedstawienie
i analiza przebiegu działalności, wyników i sytuacji oraz wskazanie istotnych ryzyk i niepewności) i szczegółowa treść nie
uległy zmianie.
W jednostkach zainteresowania publicznego sprawozdanie
z działalności obejmuje dość obszerną informację o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego, a m.in. opis istotnych elementów
systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Państwa członkowskie mogą zwolnić małe spółki od sporządzania tego sprawozdania (w Polsce konieczna byłaby zarówno zmiana uor, jak i Ksh).
Skonsolidowane sprawozdania finansowe
Rozdział 6. projektu Nowej Dyrektywy dotyczy skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zawiera większość przepisów,
zawartych dotychczas w 7. Dyrektywie. Biorąc pod uwagę, iż
Nowa Dyrektywa ma dotyczyć jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (tak jak to przyjęto w uor), część
przepisów 7. Dyrektywy została usunięta i zastąpiona zasadą, iż
przygotowując sprawozdanie skonsolidowane, należy się kierować zasadami rachunkowości określonymi dla sprawozdań jednostkowych, dostosowując je – tam gdzie to konieczne – do specyfiki sprawozdania skonsolidowanego. Państwa członkowskie
mogą jednak nakazać lub zezwolić na stosowanie do konsolidacji
innych metod wyceny (chodzi o MSR).
W przypadku małych grup kapitałowych (por. tabela) projekt zakłada bezwzględne zwolnienie ich z wymogu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (poprzednio
państwa członkowskie miały możliwość zwolnienia ich z tego
obowiązku).
Natomiast w odniesieniu do średnich grup kapitałowych
projekt zachowuje prawo państw członkowskich do zwolnienia
ich z wymogu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań,
pod warunkiem że nie są to jednostki zainteresowania publicznego.
Możliwość zwolnienia z konsolidacji zawarta w 7. Dyrektywie została wykorzystana w uor, choć progi stosowane przy
zwolnieniu – art. 56 uor – przekraczają proponowane w projekcie Nowej Dyrektywy progi określające małe grupy kapitałowe,
a zarazem są niższe od progów przewidzianych dla średnich
grup kapitałowych.
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Pod względem merytorycznym projekt nie zawiera wielu różnic w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów
7. Dyrektywy. Zasadą jest, że konsolidacja będzie wymagana
wtedy, gdy jedna jednostka wywiera dominujący wpływ lub
sprawuje kontrolę nad inną jednostką, lub gdy zarządzanie jednostkami odbywa się według jednolitych zasad (ang. managed
on a unified basis).
Poprzednio państwa członkowskie mogły zdecydować, czy
w takiej sytuacji konieczne jest sporządzanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, czy nie.
Konsolidacja następuje – zależnie od sytuacji – metodą
pełną lub proporcjonalną. Jednostki stowarzyszone włącza się
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą praw
własności.
Cofnięto uprawnienia państw członkowskich do zezwolenia
na dokonywanie połączeń jednostek gospodarczych metodą łączenia udziałów oraz natychmiastowego odpisywania wartości
firmy w ciężar kapitału rezerwowego (odpowiednio art. 20 i 30
7. Dyrektywy), ponieważ były one rzadko wykorzystywane,
a ich usunięcie tworzy – zdaniem KE – bardziej zharmonizowany zestaw zasad konsolidacji.
Zawarte obecnie w 7. Dyrektywie zasady odpisywania
ujemnej wartości firmy na skonsolidowany wynik zostały zastąpione przez ogólne sformułowanie, iż ujemna wartość firmy
może zostać przeniesiona do skonsolidowanego rachunku zysków i strat, jeżeli takie ujęcie jest zgodne z ogólnymi zasadami
sporządzania sprawozdań finansowych.
Badanie sprawozdań finansowych
4. i 7. Dyrektywy zakładają, iż – co do zasady – wszystkie
roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe
podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta,
którym jest osoba uprawniona zgodnie z postanowieniami Dyrektywy o Audycie. Jako odstępstwo od zasady ogólnej 4. Dyrektywa zawiera prawo państw członkowskich do zwolnienia
małych spółek z obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu.
W projekcie Nowej Dyrektywy zastosowano zmienione podejście – wprowadza ona jedynie obowiązek badania sprawozdań finansowych średnich oraz dużych spółek. Przepisy milczą
na temat badania sprawozdań finansowych małych spółek, co
KE uzasadnia zbędnością narzucania obowiązku badania małych spółek; rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawia jednak państwom członkowskim.
Trzeba podkreślić, iż określone w projekcie progi, definiujące małe spółki, są dla wielu krajów bardzo wysokie, w porównaniu do średniej wielkości jednostek w nich działających.
Oznaczałoby to, iż w tych krajach zwolnienia od badania obejmowałyby ogromną większość jednostek. Mogłoby to prowadzić do pogorszenia jakości sprawozdawczości finansowej,
wpływając negatywnie na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz rzetelność obliczania podatków.
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Warto zwrócić uwagę, iż już obecnie większość państw
członkowskich zwolniła część spółek od obowiązku poddania
się audytowi, z tym że w większości przypadków nie były to
wszystkie jednostki spełniające definicję małych spółek w myśl
Dyrektywy. Jedynie 4 kraje nie wprowadziły dla małych spółek
żadnego zwolnienia z badania, są to: Francja, Finlandia, Szwecja i Cypr.
Sprawozdania finansowe mikropodmiotów
W 2009 r. KE opublikowała projekt dyrektywy zmieniającej 4. Dyrektywę, zgodnie z którym kraje członkowskie miałyby prawo zwolnić mikropodmioty z obowiązku sporządzania
sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami wdrażającymi
Dyrektywy UE do porządku prawnego państw członkowskich.
Mikropodmioty zostały zdefiniowane w pierwotnym projekcie
KE jako spółki, które spełniają dwa z trzech poniższych warunków:
– suma bilansowa niższa od 500 tys. euro,
– przychody niższe od 1 mln euro,
– średnie zatrudnienie – mniej niż 10 osób.
Projekt zyskał akceptację Parlamentu Europejskiego (PE),
ale do jego przyjęcia konieczne było wspólne ustalenie tekstu
Dyrektywy przez PE oraz Radę UE, reprezentowaną przez
rządy państw członkowskich. Tymczasem w Radzie UE powstała mniejszość, która uniemożliwiła przyjęcie Dyrektywy
w brzmieniu zaproponowanym przez KE. Impas w negocjacjach został przełamany dopiero w 2011 r.; w trakcie polskiej
prezydencji w UE zakończono negocjacje i uzgodniono treść
dyrektywy dotyczącej mikropodmiotów. Została ona przyjęta
przez PE oraz Radę, a do jej wejścia w życie potrzebna jest jedynie jej ogłoszenie w dzienniku urzędowym UE.
Tekst, będący efektem osiągniętego porozumienia, znacznie
odbiega jednak od pierwotnej propozycji KE. Przede wszystkich została zmodyfikowana definicja mikropodmiotów. Progi
zostały ustalone na poziomie niższym niż wynikało to z pierwotnej propozycji (por. tabela). Nie następuje też całkowite
zwolnienie mikropodmiotów z obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.
Zgodnie z projektem Dyrektywy będą one sporządzały bardzo uproszczone sprawozdanie składające się z bilansu
oraz rachunku zysków i strat (jedynie kilka pozycji w każdym
z elementów), bez obowiązku sporządzania informacji dodatkowej. (Pozostaje jedynie wymóg podania w przypisie do bilansu zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji
oraz informacji o pożyczkach udzielonych członkom organów
spółki). Możliwe będzie również zwolnienie mikropodmiotów
z obowiązku dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, dotyczących ujętej w skróconym rachunku
zysków i strat pozycji pozostałe koszty i przychody.
Dyrektywa dotycząca mikropodmiotów ma stanowić jedynie opcję; to państwa członkowskie będą decydowały, czy z niej
skorzystać i w jakim zakresie.
wydanie reklamowe | rachunkowość

Jak wspomniano, projekt Nowej Dyrektywy, zastępującej 4.
i 7. Dyrektywę, nie zawiera żadnych postanowień dotyczących
mikropodmiotów, gdyż w momencie jego tworzenia trwały negocjacje dotyczące tego zagadnienia. Dlatego do tekstu Nowej
Dyrektywy konieczne będzie włączenie postanowień dotyczących sprawozdawczości mikropodmiotów.
Polski postanowienia poświęcone mikropodmiotom dotyczą
tylko w takim zakresie, w jakim mikropodmioty nie mogą stosować księgi przychodów i rozchodów, a więc przede wszystkim
małych spółek z o.o. oraz spółek osobowych, których wspólnikiem jest osoba prawna.
Dyrektywy Bankowa i Ubezpieczeniowa
Kwestie związane ze sprawozdawczością finansową banków, innych instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli regulują obecnie szczegółowo Dyrektywy – Bankowa i Ubezpieczeniowa. KE nie przedstawiła propozycji weryfikacji tych
Dyrektyw, stwierdzając, iż nie przewiduje zmian w sprawozdawczości finansowej tych jednostek. Niemniej obie specjalistyczne dyrektywy nie stanowią samoistnych regulacji, lecz
w dużej mierze opierają się na 4. i 7. Dyrektywie i wielokrotnie
odwołują się do przepisów w nich zawartych.
Projekt Nowej Dyrektywy zawiera – co prawda – „tabelę
korelacyjną”, porównującą nowe i stare przepisy, lecz odwoływanie się do nowych przepisów za pośrednictwem starych powoduje, iż Dyrektywy Bankowa oraz Ubezpieczeniowa stają się
praktycznie nieczytelne.
Szczegółowa analiza przepisów doprowadza też do wniosku, iż pewne merytoryczne zmiany zostały również wprowadzone dla banków, instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli (dotyczy to m.in. zysków i strat nadzwyczajnych). Dlatego
wydaje się prawdopodobne, że KE będzie musiała wprowadzić
zmiany także w tych dwóch dyrektywach, aby zapewnić jasność
i spójność całego systemu.
MSSF dla MŚP oraz inne niezrealizowane
opcje
W uzasadnieniu do projektu Nowej Dyrektywy KE opisuje również opcje, które – po rozważeniu – zostały odrzucone.
Jedną z nich była propozycja zastosowania w UE Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP). Biorąc jednak
pod uwagę wyniki ankiety na temat ewentualnego zastosowania
tego standardu, jaką przeprowadziła KE – ostatecznie zdecydowano o odrzuceniu tej opcji, gdyż stanowiska przedstawicieli
różnych krajów członkowskich były podzielone, a obowiązkowe wprowadzenie tego standardu nie byłoby spójne z głównym
celem zmian – jakim są uproszczenia i zmniejszenie obciążeń
administracyjnych.
KE zwrócił również uwagę, iż MSSF dla MŚP jest nowym
standardem i na razie brak jest informacji na temat doświadczeń
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w jego stosowaniu. Nadal nie będzie również możliwe stosowanie w całości MSSF dla MŚP przez poszczególne państwa
członkowskie na podstawie ich decyzji. Nie zostały bowiem
wyeliminowane z projektu Nowej Dyrektywy dwie różnice
między prawem UE a MSSF dla MŚP dotyczące prezentacji
nieopłaconego, subskrybowanego kapitału zakładowego oraz
okresu amortyzacji wartości firmy, jeżeli nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie jej okresu ekonomicznej użyteczności.
KE pracując nad projektem Nowej Dyrektywy, rozważała
jeszcze inne opcje, które jednak również zostały odrzucone, jak
np.: opracowanie nowego Europejskiego Standardu Rachunkowości, wprowadzenie obowiązku elektronicznego sporządzania
i udostępniania sprawozdań finansowych w takim formacie, jak
np. XBRL, wprowadzenie obowiązku sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych.
Uwagi końcowe
Nowa Dyrektywa, aby stać się częścią unijnego porządku
prawnego, musi być teraz uchwalona przez Parlament Euro-

pejski oraz Radę UE. Początkiem procedury przyjęcia projektu
przez Radę UE jest przekazanie go Grupie roboczej ds. prawa
spółek, która rozpoczęła prace w grudniu 2011 r. podczas prezydencji polskiej w Radzie UE.
Procedura uchwalania jest skomplikowana i długotrwała,
a w pewnym stopniu zależy od tempa prac narzucanego przez
kraj sprawujący aktualnie prezydencję w Radzie UE. Dla Danii,
sprawującej obecnie prezydencję, uproszczenie sprawozdawczości finansowej jest jedną ze spraw priorytetowych, można
zatem spodziewać się szybkiego tempa prac nad omawianym
projektem. Prezydencja duńska planuje osiągnięcie wstępnego
porozumienia w Radzie, które będzie mogło być podstawą negocjacji z PE, w czerwcu br.
W myśl projektu termin wdrożenia Nowej Dyrektywy do
krajowych porządków prawnych państw członkowskich – to
1 lipca 2014 r. Jest to bardzo optymistycznie ustalona data.
Ostateczny kształt Nowej Dyrektywy, jak i ostateczny termin
wdrożenia jej do porządku prawnego wszystkich krajów UE
będzie w dużej mierze zależał od stanowisk poszczególnych
państw członkowskich oraz PE.

poleca

Vademecum
biur rachunkowych
Redakcja miesięcznika rachunkowość, w porozumieniu z Komisją Biur Rachunkowych przy ZG SKwP, przyprzy
gotowała wydawnictwo pt. Vademecum biur rachunkowych,
rachunkowych
obejmujące szeroki wachlarz zagadnień, z jakimi na co dzień
spotykają się biura rachunkowe.
Są to m.in. takie tematy: jak organizować pracę biura, nana
wiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę,
przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy
informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje ich zasad
rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line,, postępować w razie kontroli podatkowych,
ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.
Czytelnik znajdzie tu wiele ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń o charakterze warsztatowym, zawsze dobrze jest wiedzieć, jak robią to inni, jak rozwiązują różne problemy.
W Vademecum biur rachunkowych zamieszczono też opracowania całościowe, poświęcone
zasadom: prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń z ZUS.
Autorami opracowań zamieszczonych w Vademecum biur rachunkowych są specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim świadczeniu usług księgowych lub współpracy z biurami
rachunkowymi.

www.rachunkowosc.com.pl/sklep
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Rachunek przepływów pieniężnych
– czas na zmiany
MONIKA KARNIEWSKA-MAZUR1

Wprowadzenie

O

rachunku przepływów pieniężnych (rpp) napisano
już wiele artykułów i książek, wydawałoby się więc,
że temat jest wyczerpany. Nic bardziej mylnego. Jest
on ciągle aktualny, a w okresie kryzysu zyskuje na znaczeniu,
gdyż zachowanie płynności finansowej jest kluczowym warunkiem przetrwania trudnych czasów. W czasie kryzysu rośnie bowiem rola gotówki i płynnych środków pieniężnych wobec konieczności zachowania zdolności płatniczej i kredytowej, gdyż
banki i inni pożyczkodawcy ograniczają kredyty, bojąc się, iż
nie odzyskają pożyczonych pieniędzy, a regulacja należności
następuje z opóźnieniami i kłopotami.1
W czasach kryzysu rośnie też tendencja do upiększania
przez jednostki ich sytuacji finansowej, aby sprawić lepsze
wrażenie na czytelnikach sprawozdań finansowych. Jednostki
chcąc się przedstawić w lepszym świetle, wykorzystują zasadę
memoriału, wyceniając np. bardziej optymistycznie należności
lub zapasy, co pozwala uniknąć odpisów aktualizujących, które
pogarszają wynik finansowy. Realizują zyski „na pniu”, np. drogą wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych w wartości godziwej czy uznania za zrealizowanie różnic kursowych na
niezakończonych rozrachunkach.
Dlatego w dzisiejszych trudnych czasach prawidłowo sporządzona informacja o realnych przepływach pieniężnych – dopływach i rozchodach środków – odgrywa często ważniejszą
rolę niż przychody i koszty ustalone według zasad memoriału.
Przecież o upadłości stanowi przede wszystkim niewypłacalność a nie strata księgowa.
Dopiero zasada kasowa, według której sporządzany jest rpp,
pozwala na pokazanie skąd i ile wpływa do jednostki środków
pieniężnych i jak są wydatkowane, nie pozostawiając „pola
manewru” dla kreowania zysków lub strat drogą odpowiedniej
1
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wyceny aktywów (np. zapasów, papierów wartościowych) lub
zobowiązań (np. tworzenia rezerw, dokonywania – lub nie – odpisów aktualizujących).
Reasumując: dziś na znaczeniu nabiera płynność i wiedza,
z jakich źródeł płynie gotówka oraz na co jest ona wydatkowana, dlatego wzrasta także rola rpp – dostawcy tego rodzaju
informacji. Warto więc ponownie zastanowić się nad zawartością i przydatnością wzoru rpp przewidzianego w ustawie
o rachunkowości.
Dla przypomnienia:
●●  IV Dyrektywa UE, w tym także aktualny projekt jej aktualizacji, nie wymaga sporządzania rpp w ramach rocznego sprawozdania finansowego.
●●  MSSF, zarówno właściwe, jak i uproszczony dla małych
i średnich przedsiębiorstw, przewidują że kompletne sprawozdanie finansowe obejmuje rpp.
●●  Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzania rpp jedynie na jednostki, których roczne sprawozdania
finansowe podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłego
rewidenta; zasadom sporządzania rpp poświęcony jest Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, częściowo przyswajający naszej praktyce MSR nr 7
„Rachunek przepływów pieniężnych”.
Miejsce rachunku przepływów pieniężnych
w sprawozdaniu finansowym
Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: w jakim celu jest
sporządzany rpp. Sprawozdanie finansowe każdej jednostki
obejmuje – jak wiadomo – bilans, rachunek zysków i strat oraz
informację dodatkową.
Bilans oraz rachunek zysków i strat wynikają bezpośrednio
z zapisów ksiąg, a przy ustalaniu wysokości poszczególnych
pozycji obowiązuje groszowa dokładność. Zapewnia to wiary-
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godność informacji służących m.in. do rozliczenia się jednostki
z właścicielami i organami podatkowymi czy przekazywanych
bankom i potencjalnym inwestorom.
Pozostałe elementy sprawozdania finansowego: wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, a w przypadku
jednostek objętych obowiązkiem badania ponadto zestawienie
zmian w kapitale własnym i rpp, wzbogacają to sprawozdanie.
Mają one czytelnikowi dostarczyć dodatkowych lub bardziej
szczegółowych informacji na temat określonych danych, wykazanych w bilansie i rachunku zysków i strat.
Rpp – w szczególności – dostarcza informacji o wpływach
(z jakiego tytułu i źródła pochodzą) i wydatkach (na jaki cel)
jednostki oraz o stanie stojących do dyspozycji płynnych środków pieniężnych na początek i koniec okresu. Dla jaśniejszego przedstawienia przepływów pieniężnych wpływy i wydatki
dzieli się na dotyczące działalności bieżącej (operacyjnej), lokacyjnej (inwestycyjnej) i zasilającej (finansowej).
Dla uważnego czytelnika sprawozdań finansowych rpp jest
ważnym źródłem wiedzy, gdyż pokazuje on faktyczne wpływy
i wydatki wolne od wpływu – szacunków (amortyzacji, odpisów
aktualizujących, rezerw) oraz ujętych memoriałowo, a więc niekoniecznie opłaconych, przychodów i kosztów. Cóż z tego, że
jednostka rozwiązała rezerwę lub zlikwidowała odpis aktualizacyjny, zwiększając pozostałe przychody operacyjne, jeśli jest to
zabieg wyłącznie księgowy? Oczywiście wynik finansowy mniej
lub bardziej się poprawi, ale jednostce z tego powodu nie przybędzie ani złotówki. Albo inna sytuacja: zawyżono lub zaniżono
wycenę zapasów lub należności bądź dokonano konwersji (zamiany) zobowiązań w walucie obcej po z góry ustalonym kursie
na udziały w kapitale jednostki. W zależności od wyceny aktywów lub od przyjętego kursu jednostka może odnotować wyższe lub niższe koszty, a w ślad za tym dochody, które mogą całkiem istotnie wpłynąć na wynik wykazany w rachunku zysków
i strat, ale nie towarzyszą im dopływy gotówki.
Aby rpp był źródłem informacji rzeczywiście wzbogacającym wiedzę czytelnika sprawozdania finansowego o jednostce,
musi on nie tylko być sporządzony prawidłowo i zgodnie z zasadami logiki, ale także zawierać przydatne dane: ani nadmiernie szczegółowe, ani zbyt scalone. Oczywiście zawsze gdzieś
przebiega granica między korzyściami i kosztami prawidłowego przygotowania danego elementu sprawozdania finansowego,
a obraz przedstawiany w sprawozdaniu musi być rzetelny. Jeśli
jednak w rpp zaokrąglimy/zagregujemy nieistotne kwotowo
pozycje, to można zaoszczędzić na czasie i kosztach, a jakość
informacji nadal będzie zadowalająca, gdyż nie powoduje zniekształcenia danych istotnych dla czytelnika sprawozdania finansowego.
Podsumowując: rpp jest ważnym i przydatnym źródłem informacji o kondycji finansowej i płynności firmy. Powstaje jednak pytanie, czy obowiązek sporządzania rpp nie powinien być
rozszerzony na wszystkie jednostki, a jednocześnie czy jego zawartość informacyjna nie wymaga rewizji, zaś pracochłonność
sporządzania – zmniejszenia.
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Celem niniejszego artykułu jest zapoczątkowanie dyskusji
na ten temat na tle obecnie obowiązującego wzoru rpp i stosowanych w polskich jednostkach praktyk.
Stan aktualny
Aby ułatwić śledzenie wywodów, celowe wydaje się przypomnienie stanu wyjściowego.
1. Rpp w części dotyczącej przepływów (działy A, B, C)
dzieli się – jak wspomniano – na przepływy działalności operacyjnej, a więc głównej działalności jednostki, działalności inwestycyjnej oraz finansowej.
Przepływy działalności inwestycyjnej i finansowej ustala się
zawsze w wysokości rzeczywistych wpływów i wydatków pieniężnych tych działalności, a więc tzw. metodą bezpośrednią. Natomiast przepływy działalności operacyjnej mogą być ustalane:
– metodą bezpośrednią (wpływy ze sprzedaży i innych przychodów, wydatki poniesione na pokrycie kosztów pieniężnych,
a zatem zakupów materiałów, usług i towarów, wynagrodzeń,
podatków, opłat i składek ZUS oraz innych, ale bez kosztów
niepieniężnych, tj. amortyzacji, odpisów aktualizujących aktywa i rezerw na zobowiązania)
lub
– metodą pośrednią, polegającą na eliminacji z zysku netto kosztów niepieniężnych oraz różnic między memoriałowo
i kasowo ustalonymi przychodami i kosztami, ustalonych jako
przyrost lub ubytek stanu kont korespondujących z przychodami i kosztami (są to zapasy, należności, zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe i rezerwy)2.
W praktyce dominuje ustalanie przepływów działalności
operacyjnej metodą pośrednią.
2. Wiążący – w myśl załącznika nr 1do ustawy o rachunkowości – wzór rpp zawiera:
Działalność
Operacyjna

Liczba pozycji
w myśl ustawy
metoda bezp. 10,
metoda pośrednia 8

Liczba pozycji
w myśl MSR
metoda bezp. 6,
metoda pośrednia 13

Inwestycyjna

22

6

Finansowa

16

5

Zwraca uwagę, że informacje o przepływach głównej, bo
operacyjnej działalności jednostki, które dostarczają większości środków pieniężnych i powodują większość wydatków, są
o wiele bardziej skąpe niż informacje o przepływach pozostałych uzupełniających działalności. Nie jest to racjonalne.
3. W myśl przepisów sprawozdanie finansowe, a więc i rpp,
jest sporządzane raz do roku. Nie są nam znane wyniki badań
na ten temat, ale doświadczenie wskazuje, że rachunek zysków
i strat sporządzany jest przez większość jednostek o wiele częściej, a więc także w ciągu roku – zarówno ze względów za2
Dodatkowo eliminacji podlegają przychody i koszty wykazywane w rachunku
zysków i strat, ale dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej.
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rządczych, jak i dla potrzeb podatkowych (wyliczenia zaliczki
na podatek dochodowy).
Także bilans jest niejednokrotnie sporządzany w ciągu roku.
Rzadko się natomiast słyszy, by rpp był zestawiany w ciągu
roku, a w szczególności przez jednostki nieobjęte obowiązkiem
badania. Częściowo wynika to stąd, że umiejętność korzystania
z rpp jest mała, co m.in. poświadczają podręczniki analizy. Jeżeli już mówi się w nich o analizie rpp, to na ogół nie jest ona
zintegrowana z mającą długoletnią tradycję analizą bilansu oraz
rachunku zysków i strat.
Obowiązek sporządzania rpp
Reprezentujemy pogląd, że rpp potrzebny jest każdej jednostce. Nie należy jednak nikogo uszczęśliwiać na siłę. Wierzymy
w roztropność księgowych. Dlatego wypowiadamy się za zachowaniem dzisiejszego stanu, że obowiązek sporządzania rpp
mają jedynie jednostki podlegające obligatoryjnemu badaniu.
Nie ma przecież przeszkód co do tego, aby pozostałe jednostki
– na podstawie swojej decyzji, dbając o dobrze pojęty interes
własny – sporządzały rpp.
Jak zwiększyć przydatność rpp?
Aby zwiększyć przydatność rpp i spowodować szersze korzystanie z niego, nieodzowna jest większa użyteczność informacji zawartych w rpp, a zarazem ułatwienie jego sporządzania.
Oto propozycje idące w tym kierunku.
Konsekwentne stosowanie metody bezpośredniej
Przede wszystkim wypowiadamy się za stosowaniem metody bezpośredniej do ustalania przepływów pieniężnych działalności operacyjnej (przepływy działalności inwestycyjnej
i finansowej są – jak wiadomo – ustalane wyłącznie metodą
bezpośrednią).
Dziś najczęściej stosowana metoda pośrednia jest nie tylko
zawiła (trzeba wiedzieć, co i kiedy wyłączyć, dodać czy odjąć), ale przede wszystkim jałowa z punktu widzenia informacji
przekazywanych czytelnikowi.
Z wzoru rpp czytelnik dowiaduje się bowiem:
– ile wynosi zysk, odsetki i udziały w zyskach innych jednostek oraz amortyzacja – jest to powtórzenie informacji zawartych w rachunku zysków i strat, a jeżeli jest on sporządzany
w tzw. postaci kalkulacyjnej, to także z informacji dodatkowej
(amortyzacja);
– ile wyniosła zmiana stanu rezerw, zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek), rozliczeń
międzyokresowych – porównując wykazane w bilansie stany na
początek i koniec okresu łatwo dane te samemu wyliczyć;
– ile wynosi zysk/strata na różnicach kursowych – jeśli byłaby to informacja istotna, to jej miejsce powinno być w sporządzanym przez wszystkie jednostki rachunku zysków i strat
a nie w rpp, sporządzanym tylko przez większe jednostki.
wydanie reklamowe | rachunkowość

Natomiast metoda bezpośrednia naocznie (nie na około) –
wprost – przedstawia, jakie były wpływy i wydatki działalności
operacyjnej, co – bez wątpienia – ciekawi czytelnika. Z jaką
szczegółowością miałoby to nastąpić – o tym dalej.
Konsekwentne wykazywanie wpływów i wydatków wszystkich działalności metodą bezpośrednią niewątpliwie wymaga
odpowiedniego dostosowania ewidencji księgowej, która dzisiaj
prawie powszechnie jest prowadzona za pomocą komputerów.
Dlatego warto, aby Ministerstwo Finansów lub Komitet Standardów Rachunkowości, autor KSR nr 1 „Rachunek
przepływów pieniężnych”, skłoniły firmy informatyczne do
uwzględnienia w programach funkcji selekcjonującej obrót pieniężny w przekroju pozycji rpp i zapewniającej dane do jego
sporządzenia. Ułatwiłoby to stosowanie metody bezpośredniej,
a tym samym zwiększyłoby przydatność sprawozdawczości finansowej:
Byłoby to działanie o wiele bardziej pożyteczne aniżeli nałożenie ustawą o rachunkowości wymogu sporządzania dla kontroli
rachunku przepływów działalności operacyjnej metodą pośrednią,
dla udowodnienia poprawności obliczeń metodą bezpośrednią hamuje to tylko upowszechnienie metody pośredniej.
Rozgraniczenie rodzajów działalności
Powszechnie rozgranicza się działalność operacyjną, inwestycyjną, finansową jednostki, co odzwierciedla układ rpp. Jest
to podział sprawdzony i logiczny, którego zachowanie uważamy za zasadne.
Trzeba jednak mieć świadomość, że działalność inwestycyjna i finansowa mają dwojaki charakter.
I tak zakup inwestycji rzeczowych (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych) oraz finansowych w postaci
udziałów zapewniających kontrolę nad jednostkami zależnymi
lub wywieranie znaczącego wpływu na jednostki stowarzyszone służy lub ściśle wiąże się z bieżącą działalnością operacyjną.
Dlatego koszty (wydatki) i przychody (wpływy) z tym związane, jak np. koszty likwidacji i przychody ze sprzedaży środków
trwałych czy dywidendy płynące z jednostek podporządkowanych stanowią – naszym zdaniem – nieodłączny element działalności operacyjnej.
Natomiast inwestycje służące bezpośrednio celom zarobkowym (spekulacyjnym), jak zakup nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych) czy udzielenie pożyczek – to drugie oblicze działalności
inwestycyjnej. Związane z tym koszty (wydatki) i przychody
(wpływy) określają rentowność właściwej działalności inwestycyjnej.
Podobnie ma się sprawa z działalnością finansową. Różnice
kursowe – to głównie skutek działalności operacyjnej; podobnie
odsetki od kredytów obrotowych / w rachunku bieżącym, które
stanowią zamiennik kredytów kupieckich, służących zasileniu
w towary i materiały.
Działalność inwestycyjna i finansowa ma zatem bardziej
złożony charakter niż się powszechnie wydaje; brak głębszej

rachunkowość

13

artykuły / rachunkowość

refleksji nad logiką kwalifikacji zdarzeń gospodarczych do poszczególnych działów rpp, co wynika m.in. z tego, że w praktyce rpp sporządzany jest niezbyt często, na ogół tylko w ramach
rocznej sprawozdawczości, a jego dane nie stanowią przedmiotu analizy (nie są wykorzystywane).
Wszystko to prowadzi do wniosku, że warto by świeżym
okiem spojrzeć na dzisiejsze granice między rodzajami działalności, kierując się ogólną tendencją do przywrócenia działalności operacyjnej jej rzeczywistego zakresu, choć oczywiście bez
pewnych umowności się nie obejdzie.
Przy okazji: podobne stanowisko prezentuje p. prof. dr hab.
E. Śnieżek w swoim komentarzu do KSR nr 1, zamieszczonym
w wydawnictwie „Rachunkowość” Zamknięcie roku 2011.
Szczegółowość sprawozdania z przepływów pieniężnych
Obecnie obowiązujący wzór rpp wydaje się zbyt szczegółowy i nie w pełni dostosowany do potrzeb informacyjnych
czytelników. Być może bardziej przydatny byłby poniżej zaprezentowany układ:
Przepływy działalności operacyjnej (ustalane metodą bezpośrednią):
Wpływy
1. Wpływy brutto (łącznie z VAT) ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
2. Dotacje (do cen lub działalności operacyjnej jednostki)
3. Inne wpływy działalności operacyjnej
4. Razem wpływy (1 + 2 + 3).
Wydatki
5. Zapłata za dostawy towarów, materiałów, energii oraz
usługi (łącznie z VAT)
6. Wypłacone wynagrodzenia i inne pieniężne świadczenia
pracownicze (netto – tzn. po potrąceniach)
7. Zapłata obciążeń publicznoprawnych (ZUS, VAT, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych i inne)
8. Inne wydatki działalności operacyjnej
9. Razem wydatki (5 + 6 + 7 + 8).
Pozycja 1, wpływy ze sprzedaży, koresponduje z odpowiednią pozycją rachunku zysków i strat, choć trzeba pamiętać, że
w rpp wpływy ze sprzedaży obejmują VAT, gdy w rachunku
zysków i strat – nie.
Pozycje 5-8 korespondują z kosztami według rodzaju
(oprócz VAT).
W działalności inwestycyjnej można by wyróżnić następujące wpływy i wydatki:
Wpływy
10. Wpływy ze zbycia aktywów trwałych użytkowanych na
własne potrzeby (środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych)
11. Wpływy ze zbycia udziałów w jednostkach podporządkowanych
12. Wpływy ze zbycia aktywów inwestycyjnych (nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych)
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13. Otrzymane dywidendy/odsetki i spłaty pożyczek długoterminowych
14. Inne wpływy działalności inwestycyjnej
15. Razem wpływy (10 + 11 + 12 + 13 + 14).
Wydatki
16. Nabycie aktywów trwałych użytkowanych na własne
potrzeby (wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, także w budowie, ulepszeń)
17. Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach podporządkowanych
18. Nabycie aktywów inwestycyjnych (nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych) i udzielenie pożyczek długoterminowych
19. Inne wydatki działalności inwestycyjnej
20. Razem wydatki (16 + 17 + 18 + 19).
Jak widać, w podziale na pozycje uwzględniono wydatki
na inwestycje służące działalności operacyjnej – rzeczowe (zakupy, budowa, ulepszenie środków trwałych, zakup wartości
niematerialnych i prawnych) oraz finansowe (zakupy udziałów
w jednostkach zależnych i stowarzyszonych) oraz służące właściwej działalności inwestycyjnej (nieruchomości inwestycyjne, instrumenty finansowe, pożyczki).
Gdyby pozycje 12 lub 18 były znaczące i dotyczyły zarówno inwestycji w nieruchomości, jak i w instrumenty finansowe,
to celowe byłoby pozycje te rozdzielić.
W działalności finansowej wystarczyłoby wyodrębnić następujące pozycje wpływów i wydatków:
Wpływy
21. Zwiększenia kapitału własnego (wkłady pieniężne, dopłaty, zapłata za udziały własne)
22. Otrzymane dotacje celowe
23. Wykorzystanie długoterminowych kredytów, pożyczek,
emisja obligacji
24. Inne wpływy działalności finansowej
25. Razem wpływy (21 + 22 + 23 + 24).
Wydatki
26. Zmniejszenia kapitału własnego (dywidendy, tantiemy,
zwroty dopłat, zakup własnych udziałów)
27. Spłata zaciągniętych długoterminowych kredytów, pożyczek, umów o leasing finansowy, wykup wyemitowanych
obligacji
28. Odsetki zapłacone
29. Inne wydatki działalności finansowej
30. Razem wydatki (26 + 27 + 28 + 29).
Jeżeli określone, niejednorodne pozycje, np. „Inne wpływy/
/Inne wydatki” dotyczące poszczególnych rodzajów działalności
przekraczałaby – przykładowo – 10% łącznych wpływów/wydatków danego rodzaju działalności, a byłoby to spowodowane uzyskaniem wpływów lub poniesieniem wydatków jednego rodzaju,
to wówczas należałoby albo rozszerzyć rpp i wyodrębnić taką
pozycję, albo w dodatkowej informacji i objaśnieniach opisać,
co się głównie składa na „Inne wpływy/Inne wydatki” danego
rodzaju działalności. Wskazane byłoby wówczas zapewnić dane
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porównawcze z roku poprzedzającego lub podać informację, że
dane zdarzenie nie wystąpiło w roku poprzednim.
Proponowane zmiany nie ograniczają radykalnie liczby pozycji
rpp, co jest zrozumiałe – sprawozdanie nie może przecież utracić
wartości poznawczej. Wydaje się jednak, że proponowany układ
pozycji ułatwi analizę, wobec wyraźnego wyodrębnienia z działalności inwestycyjnej i finansowej wpływów i wydatków służących
w istocie działalności operacyjnej oraz wpływów i wydatków służących właściwej działalności finansowej i inwestycyjnej.
Warto wreszcie pamiętać o pewnym ograniczeniu rpp, niezależnym od liczby i szczegółowości pozycji – w przypadku
niespłacenia przez jednostkę zobowiązań, zaległości w regulacji nie znajdą odbicia w rpp. Dlatego analiza rpp powinna by
zawsze następować w powiązaniu z analizą zobowiązań wykazanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.
Istotność przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych
Przy całej swojej ważności i użyteczności rpp – jak na to
wskazywaliśmy – spełnia wyłącznie funkcję informacyjną.
O ile bilans oraz rachunek zysków i strat pełnią funkcję notarialną, stanowiąc podstawę do rozliczeń z właścicielami i kontrahentami, są punktem wyjścia zeznania o podatku dochodowym
i wymagają pełnej dokładności, o tyle rpp – jak zresztą także
zestawienie zmian w kapitale własnym – dostarczają jedynie
dodatkowych informacji i objaśnień do niektórych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Oczywiście – nie mogą one
wprowadzać w błąd, a jednostka odpowiada za wiarygodność
rpp jako czytelnego źródła danych o wpływach i wydatkach
pieniężnych. Nie należy jednak żądać, aby rpp był absolutnie,
w 100% dokładny. Nie jest to do niczego potrzebne a kosztuje,
bo wymaga, by kwalifikowany personel szukał groszy, zamiast
robić coś, co przynosi większy pożytek jednostce.
Trzeba też mieć świadomość, że wątpliwy wymóg groszowej dokładności odstręcza od sporządzania rpp, jeżeli nie ma
takiego obowiązku. Powoduje to oczywistą lukę informacyjną.
W dodatku dzisiejsze realia są takie, iż służby finansowo-księgowe nie są ani szczególnie wprawione w obsługę rpp, ani
nastawione na korzystanie z niego. Zwykle traktują one rpp po
macoszemu jako ćwiczenie, które trzeba wykonać raz do roku,
w ramach sporządzania sprawozdania finansowego. Z drugiej
strony jeszcze nie są wystarczająco spopularyzowane nowoczesne systemy finansowo-księgowe, ułatwiające sporządzanie
rpp. Systemy te oferują dodatkowe funkcje polegające na tym,
iż każdej operacji pieniężnej, już w momencie jej zaistnienia,
można nadać znacznik/licznik (ze zdefiniowanej grupy symboli należy wybrać ten, który oznacza określony rodzaj operacji
pieniężnej, np. zapłata za zakup środka trwałego). Pozwala to
automatycznie, bieżąco, otrzymać informację o przepływach w
potrzebnych, z góry określonych przekrojach. Niedogodność
takiego rozwiązania polega jednak na tym, iż już w momencie księgowania operacji środkami pieniężnymi trzeba określić,
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jaki to jest rodzaj operacji z punktu widzenia rpp, a to wymaga
dodatkowej wiedzy. Nie każdy dekretujący ją posiada.
Korzystanie ze wspomnianych dodatkowych funkcji systemu wiąże się często z dodatkowymi opłatami na rzecz dostawcy
systemu finansowo-księgowego, co – przy ogólnym traktowaniu rpp po macoszemu – powoduje, iż zainteresowanie tymi
programami jest małe. W rezultacie te dodatkowe możliwości,
mimo że przydatne na co dzień a nie tylko raz do roku, są rzadko
wykorzystywane w praktyce. Często w ogóle brakuje wiedzy, iż
systemy finansowo-księgowe oferują takie możliwości,
Wszystko to prowadzi do wniosku, że z jednej strony potrzebna jest większa wiedza o „tajnikach” rpp, a z drugiej łatwiejsze powinno być jego sporządzanie, zaś istniejące możliwości ułatwień – wykorzystywane.
Analiza przepływów pieniężnych
Sporządzanie rpp jest wtedy pożyteczne, gdy poszerza ono
wiedzę jednostki o sobie samej, co z kolei prowadzi do lepszego
rozpoznania stanu aktualnego, a być może także do podejmowania decyzji ulepszających sytuację lub działalność jednostki.
Aby tak się stało nie wystarczy sporządzić rpp, trzeba go także
poddać analizie, a jej wyniki zinterpretować.
Analiza przepływów pieniężnych jest zaś owocna wtedy,
gdy:
– następuje w powiązaniu z analizą bilansu i rachunku zysków i strat (a nie w oderwaniu),
– zostaje poszerzona o identyfikację kierunku przepływów
pieniężnych z poszczególnych działalności. Jak wiadomo3, można wyróżnić osiem wariantów możliwych kombinacji przepływów środków pieniężnych, co ilustruje poniższe zestawienie.
Działalność

Wariant
1

2

3

4

5

6

7

8

Operacyjna

+

+

+

+

–

–

–

–

Inwestycyjna

+

+

–

–

+

+

–

–

Finansowa

+

–

+

–

+

–

+

–

Łącznie

+

–

„+” = nadwyżka wpływów nad wydatkami
„ –” = nadwyżka wydatków nad wpływami.

Najbardziej pożądany jest wariant, gdy działalność operacyjna wypracowuje dodatnie przepływy pieniężne, co starcza
na wypłatę dywidendy i samofinansowanie inwestycji (warianty: 1-4 zestawienia). Wyjątkiem powinna by być sytuacja, właściwa np. firmie powstałej dopiero niedawno i będącej w fazie
rozwoju, że jednostka nie wypracowuje dodatnich przepływów
pieniężnych z działalności operacyjnej i na skutek tego wspomaga się zewnętrznymi źródłami finansowania – kredytami,
pożyczkami itp. (por. wariant 7). W przypadku wariantu 5, 6 i 8
3
Por. E. Śnieżek – Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych – ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie – rozdział 3 „Analiza ośmiu przypadków w praktyce gospodarczej”, Warszawa 2011.
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struktura przepływów środków pieniężnych z poszczególnych
działalności jest zasadniczo niekorzystna.
Jeśli łączne przepływy pieniężne w danym okresie są ujemne, oznacza to wykorzystanie środków pieniężnych, jakie były
do dyspozycji jednostki na początku okresu. Możliwe jest też
zaleganie ze spłatą zobowiązań jednostki, co powoduje wzrost
ich stanu. W sytuacji odwrotnej, tj. jeśli łączne przepływy pieniężne w danym okresie są dodatnie, co oznacza wypracowanie
nadwyżki pieniężnej, nie na potrzeby sięgania po środki pieniężne, które były w posiadaniu jednostki na początku okresu.
W przypadku takim stan zobowiązań jednostki powinien zmaleć
lub stan stojących do dyspozycji środków pieniężnych wzróść.
Każdy z zaprezentowanych wariantów może być niezależny od wyniku księgowego wykazanego w rachunku zysków
i strat (a zatem jednostka może wykazać zysk i ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej lub nawet łącznie bądź na
odwrót), co potwierdza tezę, że faktyczne wpływy i wydatki nie
muszą iść w parze z wynikiem księgowym. Z tego powodu wynik
księgowy dobrze jest rozpatrywać na tle wyników analizy rpp.

––– ✸ –––
Na zakończenie uwaga ogólna: wartość poznawcza rpp jest
w praktyce niedoceniana. Prawdą jest, że rpp prezentuje dane
historyczne, to co było, a nie to co będzie, ale każdej analizie
towarzyszy przecież założenie powtarzalności zdarzeń i operacji gospodarczych, a więc tego, iż przyszłość nie będzie istotnie
odbiegać od przeszłości. Gdyby miało być inaczej, to analiza
stanowiłaby stratę czasu.
Zasada kasowa, „zestawiona” z zasadą kontynuacji działalności leży w praktyce u podstaw zasady memoriałowej
i w dłuższej perspektywie czasowej obie te zasady powinny dać
podobne rezultaty. W krótkim okresie jest jednak inaczej. Dlatego warto rezultatom zastosowania zasady memoriału i kasy –
w połączeniu – bliżej się przyjrzeć.
Mamy nadzieję, że dyskusja nad tezami artykułu, wykrystalizowanie się poglądu na pożądane zmiany rpp oraz podjęte na tej podstawie działania będą z korzyścią dla naszej
gospodarki.
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Podatkowa wartość firmy
EWA HREBIN

1. Wprowadzenie

W

artość firmy pojawiła się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych1 dopiero od
1.01.1992 r. Obecna podatkowa definicja wartości firmy obowiązuje od dnia 1.01.2001 r.
Wartość firmy jest to bardzo szczególny składnik majątku, nie jest bowiem ani rzeczą, ani prawem majątkowym, które mogą stanowić odrębny przedmiot obrotu. Pojawia się ona
wraz z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części (ZCP), drogą zakupu lub przejęcia do odpłatnego korzystania, jeżeli nabywca płaci za to przedsiębiorstwo (ZCP)
więcej, niż wynosi wartość rynkowa wchodzących w skład
tego przedsiębiorstwa (ZCP) składników majątkowych, obejmujących aktywa i powiązane z nimi zobowiązania2. Wartość
firmy odzwierciedla wartość nie wyodrębnionych składników
majątku przedsiębiorstwa, jak np. renoma, sieć sprzedaży i stała
klientela, kontakty gospodarcze, organizacja, tradycja, wiedza
i umiejętności pracowników itp.
1
Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2011 r. nr 74, poz. 347 ze zm.) – dalej updop; powołane w opracowaniu numery
artykułów i ustępów bez bliższego określenia dotyczą updop. Przyjęte w updop zasady
zawiera również ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), dlatego opracowanie dotyczy odpowiednio
zakupu przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną lub spółkę osobową osób fizycznych.
2
Wyjątkowo wartość firmy może stanowić składnik majątku przedsiębiorstwa nabytego w formie aportu lub otrzymanego w wyniku połączenia, kiedy to u zbywcy jest
składnikiem wartości niematerialnych i prawnych wpisanym do podatkowej ewidencji
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; wówczas nabywca stosuje do celów podatkowych zasadę kontynuacji wyceny wartości początkowej przejętych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wnip), a także metod ich
amortyzacji (są one wyceniane w wartości początkowej figurującej w tej ewidencji
i amortyzowane według zasad przyjętych przez zbywcę). Updop nie przewiduje natomiast możliwości ustalania na nowo wartości firmy w razie nabycia przedsiębiorstwa
lub ZCP w drodze połączenia lub aportu. Dla celów podatkowych nabywca wycenia
składniki majątku trwałego nabyte drogą:
● aportu – według zasad określonych w art. 15 ust. 1s, a więc:
– środki trwałe lub wnip – w wartości początkowej określonej w ewidencji
środków trwałych oraz wnip podmiotu wnoszącego wkład z uwzględnieniem dotychczasowej amortyzacji,
– pozostałe składniki – w wartości przyjętej do celów podatkowych i wynikającej na dzień nabycia tych składników majątku z ksiąg podmiotu wnoszącego wkład;
● połączenia – w wartościach figurujących u zbywcy przedsiębiorstwa zgodnie
z art. 16g ust. 9 (nabywca przedsiębiorstwa jest następcą prawnym w myśl art. 93 § 2
ustawy Ordynacja podatkowa).
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W myśl definicji (art. 16g ust. 2) wartość początkowa firmy jest to dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową
składników majątkowych wchodzących w skład kupionego,
przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do
spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo
wniesienia do spółki.
Od 1.01.2007 r. wartości firmy nie ustalają nabywcy przedsiębiorstwa lub ZCP w formie aportu, stąd tekst definicji wydrukowany kursywą stanowi przepis martwy.
Mimo iż updop zawiera definicję wartości firmy w niezmienionym brzmieniu ponad 10 lat, to wciąż rodzi ona wiele
wątpliwości. Mamy nadzieję, że wyjaśnienia artykułu pomogą
przynajmniej część z nich wyjaśnić.
2. Kiedy przedmiotem nabycia jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część

P

odatkową wartość firmy oblicza nabywca na dzień
dokonania transakcji kupna lub przejęcia do odpłatnego korzystania w drodze leasingu przedsiębiorstwa bądź ZCP.
Powstaje w związku z tym pytanie, kiedy przedmiotem
transakcji zakupu (przejęcia) jest zbiór pojedynczych składników majątku, a kiedy uznaje się, że zbiór tych składników
stanowi przedsiębiorstwo lub ZCP? Jest to m.in. dlatego
istotne, że zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP nie podlega opodatkowaniu VAT, gdy natomiast pojedynczych składników
majątku – tak.
Updop określa w art. 4a pkt 3 przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; te
zaś stanowią (art. 551 Kc), że przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych
przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego
wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
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2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki
pieniężne,
5) koncesje, licencje i zezwolenia,
6) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
7) tajemnice przedsiębiorstwa,
8) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jak wynika z definicji przedsiębiorstwa zawartej w Kc
i mającej zastosowanie w updop – jest nim zorganizowany
zespół składników niematerialnych i materialnych. Powstaje
pytanie, co to znaczy zorganizowany zespół składników i czy
powinien obejmować on zobowiązania, które z reguły występują w nabywanym przedsiębiorstwie?
Biorąc pod uwagę, że organizować można ludzi a nie rzeczy,
cechą przedsiębiorstwa (ZCP) jest – naszym zdaniem – jego przejęcie wraz z załogą, choć z przepisów to bezpośrednio nie wynika.
Zawarta w Kc definicja przedsiębiorstwa jest niefunkcjonalna, gdyż
nie obejmuje expressis verbis zobowiązań (długów), bez których
realistycznie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo (ZCP).
W praktyce podatkowej mankament ten jest przezwyciężany
bądź przez powołanie na stanowiące część definicji określenie
„w szczególności”, poprzedzające wykaz składników przedsiębiorstwa i wskazujące, że nie jest to wykaz zamknięty, bądź
przez wyraźne wskazanie w art. 4a pkt 4, zawierającym definicję ZCP, że składniki materialne i niematerialne obejmują także zobowiązania. Przeczyłoby zaś logice, gdyby część całości
przedsiębiorstwa – ZCP mogła obejmować więcej niż całość
(przedsiębiorstwo).
Stosując podatkową definicję przedsiębiorstwa, odwołującą się do art. 551 Kc, nie sposób pominąć zapisu art. 552
Kc, który stanowi, iż czynność prawna, mająca za przedmiot
przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład
przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności
prawnej albo z przepisów szczególnych. (…) Jakkolwiek strony – w świetle art. 552 Kc – mają pozostawioną swobodę co do
tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć
przedmiotem czynności prawnej, to swoboda w wyłączaniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres
wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa. Dlatego też zbycie
przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo
(…). Czynnikiem „konstytuującym” przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 Kc) jest występowanie elementu
organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego
składników umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa jako
pewnej całości (…)3.
3
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Wyrok SN z 25.11.2010 r. sygn. akt I CSK 703/09.

Zatem zarówno zbycie przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniami, jak i ich wyłączenie z tej transakcji nie stanowi przeszkody do uznania, że przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo.
Jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 28.04.2011 r. sygn.
akt III SA/Wa 1766/10:
(…) Pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji
określonych zadań gospodarczych, bez względu na to czy obejmuje
on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu (…)
Przejęcie aktywów, z których wyłączone są zobowiązania, może
być uznane za przejęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (…). Przy czym należy zauważyć, iż definicja przedsiębiorstwa zawarta w tym przepisie zmieniła się z dniem 1.01.2003 r.
Poprzednia definicja zawierała także zobowiązania.
W obecnym stanie prawnym ustawodawca nie wymienia już zobowiązań. Zatem zmiana wskazuje, że bez przeniesienia zobowiązań można mówić dalej o transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Z kolei wymienione wyżej składniki
przedsiębiorstwa zostały wskazane w sposób przykładowy
a nie enumeratywny, czego dowodzi użyty w przepisie zwrot
„w szczególności”.
Z przywołanej definicji wynika istotna cecha wskazanego zespołu składników – muszą one stanowić zorganizowany
kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia określonej
działalności. Poszczególne składniki majątkowe nie stanowią
przypadkowego zbioru rzeczy i praw, lecz pozostają ze sobą
w relacjach funkcjonalnych i organizacyjnych, które czynią
z nich całość zdolną do realizacji określonej działalności
(…).
Podatkowo składniki materialne i niematerialne, w skrócie
składniki majątkowe, to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie
zostały uwzględnione w cenie nabycia (art. 4a pkt 2).
Jak z tego wynika, dla celów podatku dochodowego składnikiem majątku są również zobowiązania.
W myśl ustawy o rachunkowości przez aktywa rozumie się
– zgodnie z jej art. 3 ust. 1 pkt 12 – kontrolowane przez jednostkę
(podatnika) zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują
w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
W zbywanym przedsiębiorstwie mogą nie występować zobowiązania, jeżeli zbywca uregulował wszystkie zobowiązania
przed dokonaniem transakcji.
SN w uchwale z 25.06.2008 r. sygn. akt III CZP 45/08 wyraził pogląd, że: (…) Przeniesienie przedsiębiorstwa uno actu
(jednym nieprzerwanym działaniem) obejmuje jedynie przejście
aktywów; przejęcie zobowiązań i innych obciążeń związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa wymaga zachowania rygorów wymaganych przez ustawę (Kc) dla zmiany stron stosunku
zobowiązaniowego (art. 519 i nast. Kc) (…).
Wyłączenie części lub wszystkich zobowiązań bądź aktywów ze zbywanego przedsiębiorstwa nie przesądza – naszym
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zdaniem – o charakterze transakcji; decydujące jest, czy przedmiot transakcji stanowi zorganizowany zespół składników majątku zdolny do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych, czy nie.
Podkreśla to WSA w powołanym wyżej wyroku z 28.04.
2011 r.: (…) Aby można było mówić o czynności, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, przedmiotem czynności muszą
być objęte bezwzględnie te elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej (…).
Podobnie WSA w Krakowie w wyroku z 23.04.2010 r. sygn.
akt I SA/Kr 332/10 stwierdza: (…) Nawet gdy zespół składników
materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych nie zawiera praw do nieruchomości, ale może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie
wykonujące postawione przed nim zadania, to spełnia ono pojęcie
przedsiębiorstwa określone w Kodeksie cywilnym (…). Nawet brak
jakiegokolwiek tytułu prawnego do nieruchomości nie może stanowić uzasadnienia do uznania, iż zorganizowana część majątkowa
nie ma przymiotu przedsiębiorstwa (…).
Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to z kolei,
zgodnie z art. 4a pkt 4, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych
do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem
mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Składniki tworzące ZCP muszą zatem stanowić razem taki
zespół, który po wydzieleniu z macierzystego przedsiębiorstwa
spełnia cechy niezależnego przedsiębiorstwa, zdolnego samodzielnie realizować zadania gospodarcze.
Posiłkując się oznaczeniem „przedsiębiorstwa” w rozumieniu Kc, w skład ZCP powinny wchodzić co najmniej tzw.
elementy konieczne, pozwalające spełnić definicję przedsiębiorstwa. Poza materialnymi i niematerialnymi składnikami
(własnymi lub używanymi na podstawie umów cywilnoprawnych), niemniej ważna jest również „dusza” tej części przedsiębiorstwa. Miarodajnym kryterium oceny przejęcia przez ZCP
funkcji spełnianych przez przedsiębiorstwo, z którego zostało
wydzielone, jest również przeniesienie tzw. korzystnych sytuacji faktycznych, jak np. klientów, zawartych umów (np. najmu,
zarządzania, dostawy, mediów i innych związanych z tą częścią
przedsiębiorstwa), renomy, tajemnicy produkcyjnej czy handlowej, organizacji firmy, a także pracowników.
Aby zatem uznać nabyte składniki za ZCP, to oprócz aktywów i pasywów ujętych w księgach zbywcy, powinny być
wniesione także „dobra niematerialne”, indywidualizujące
tę część przedsiębiorstwa (wskazane korzystne sytuacje faktyczne) – zapewniając nabywcy ZCP jako całość możliwość
kontynuacji działalności gospodarczej – samodzielnie i niezależnie.
ZCP ma być zespołem składników wyodrębnionych organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie. (…) O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić,
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gdy ZCP stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze
tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu,
regulaminu lub aktu o podobnym charakterze.
Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na
przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP, a ściślej do realizowanych przez
nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego
pojęcia z pełną samodzielnością finansową (…)4.
IS w Warszawie w późniejszym piśmie wyjaśniła5, iż: (…)
Wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi
stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy
niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.
Kolejną cechą ZCP jest zdolność do bycia niezależnym
przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa
mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona –
obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do
funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład ZCP muszą
zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej
w ramach odrębnego przedsiębiorstwa (…).
Nie jest możliwe wskazanie uniwersalnej reguły pozwalającej
ustalić, jakie składniki majątku muszą być zbyte, aby można uznać,
że przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo. Każdy przypadek
wymaga indywidualnej oceny. Podobnie dzieje się w razie transakcji zbycia ZCP. W przypadku gdy chociażby jeden z wierzycieli nie
wyraził zgody na przeniesienie swojej wierzytelności na nabywcę
przedsiębiorstwa, to fakt ten nie dyskwalifikowałby uznania, że
przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa.
3. Obliczanie wartości firmy

W

artość firmy jest odrębnym składnikiem aktywów
zaliczanym do wnip (art. 16b ust. 2 pkt 2 i art. 16c
pkt 4) i wpływa na ustalenie łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wnip stanowiącej podstawę
naliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych (art. 16g
ust. 10).
Podatkowo uznawana jest wyłącznie dodatnia wartość
firmy, występująca wówczas, gdy cena nabycia lub przejęcia
przedsiębiorstwa bądź ZCP przewyższa wyrażoną w cenach
rynkowych z dnia zakupu wartość kupionych/przejętych do odpłatnego korzystania składników majątkowych – środków trwałych oraz wnip i pozostałych aktywów wycenionych również
w cenach rynkowych skorygowaną o saldo zobowiązań
Ujemna wartość firmy podatkowo nie występuje. Gdyby
bowiem wartość firmy miała być ujemna, to wartością po4
5

Pismo IS w Warszawie z 12.11.2010 r. nr IPPB5/423-711/10-2/MB.
Pismo IS w Warszawie z 2.02.2011 r. nr IPPB5/423-811/10-4/MB.
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czątkową środków trwałych i wnip jest różnica między ceną
nabycia przedsiębiorstwa (ZCP) a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wnip (pozostałych
aktywów pomniejszonych o przejęte zobowiązania).
Przedmiotem dalszych rozważań będzie każdy element definicji wartości firmy wpływający na jej wysokość, a w szczególności – ograniczenia przedmiotowe.
Zakres
Obliczając wartość firmy – jak wskazano – pod uwagę bierze się:
a) cenę nabycia przedsiębiorstwa (ZCP), a więc cenę, za
którą go kupiono.
Ceną nabycia jest, zgodnie z art. 16g ust. 3, kwota należna
zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem, a w szczególności o opłaty notarialne, skarbowe (PCC) i inne, odsetki
i prowizje. Cena nabycia nie obejmuje VAT, zgodnie bowiem
z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT do transakcji zbycia przedsiębiorstwa (ZCP) nie stosuje się przepisów ustawy o VAT.
Gdyby konieczna była korekta ceny nabycia, to w przypadku wystąpienia wartości firmy korekta wpływa jedynie na jej
wysokość, nie powodując zmiany wartości początkowej środków trwałych, wnip i innych składników majątkowych6;
b) aktualną wartość rynkową7 składników majątkowych –
zarówno środków trwałych oraz wnip (jest to wartość „netto”
uwzględniająca ich stan i stopień zużycia), jak i pozostałych
aktywów oraz zobowiązań. Aktualna wartość rynkowa wynika
z wyceny dokonanej na dzień nabycia przedsiębiorstwa (ZCP).
Ustalając wartość aktywów, pod uwagę bierze się wszystkie
nabyte składniki majątku, a więc i te, których wartość księgowa
u sprzedającego/przekazującego wynosiła „0”, ale nadal mają
swoją wartość rynkową (często w wykazie przejętego majątku
brak tych składników); są to np. środki trwałe lub wnip w pełni
zamortyzowane, lecz nadal gospodarczo czynne, a także przedmioty o cenie nieprzekraczającej 3500 zł, jednorazowo odpisane w koszty, ale zdatne do użytku.
(…) Sposób określania wartości rynkowej reguluje art. 14
updop. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu wartość rynkową rzeczy
lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych
stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu
i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Oznacza to, że ustalając wartość początkową poszczególnych składników majątku, należy mieć na uwadze ich wartość rynkową.
Wartość początkową określa podatnik samodzielnie, przy czym
dokonując takiej wyceny, należy kierować się regułami ustalania wartości rynkowej podanymi wyżej (…)8.
W przypadku gdy nie występuje wartość firmy – korekta ceny nabycia powoduje
zmianę wartości początkowej środków trwałych i wnip od momentu ich przyjęcia do
używania.
7
Dla celów bilansowych składniki aktywów wycenia się w wartości godziwej;
biorąc jednak pod uwagę, że wartość godziwa jest to rzeczywista lub przypuszczalna
wartość rynkowa składnika aktywów i zobowiązań, wartości te dla celów podatkowych i bilansowych powinny by być zbieżne.
8
IS w Warszawie z 21.11.2008 r. nr IPPB3/423-1012/08-2/MK.
6
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Powstaje pytanie, czy uwzględnienia wymagają wnip stanowiące element zbywanego przedsiębiorstwa, lecz niefigurujące
u zbywcy w jego ewidencji podatkowej i rachunkowej, gdyż
nie zostały przez niego nabyte, lecz wytworzone we własnym
zakresie. Są to m.in. znaki towarowe w postaci praw autorskich
lub prawa ochronne do znaku towarowego.
Znaki towarowe „wytworzone przez zbywcę” – zarówno
w myśl ustawy podatkowej, jak i ustawy o rachunkowości – nie
mogły być przez zbywcę uznane za wnip, ale bezsprzecznie stanowią zasób majątkowy, który może być przedmiotem obrotu.
Potwierdza to orzecznictwo9, jak i KIP10 dotyczące przypadków, gdy znaki towarowe w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.
2010 r. wnoszone były wraz z przedsiębiorstwem w formie aportu11. Interpretacje i orzecznictwo akceptowały zdolność zbywczą
(w tym przypadku zdolność aportową) tego typu składników
majątku i ich wycenę w wartości rynkowej, jeżeli wraz z nabyciem przedsiębiorstwa w formie aportu powstała dodatnia
wartość firmy.
Skoro zatem przy wycenie wartości firmy uprzednio
uwzględniane były znaki towarowe wytworzone przez zbywcę,
to nie budzi wątpliwości, że identycznie być powinno w przypadku zakupu przedsiębiorstwa (ZCP).
Trzeba jednak pamiętać, iż przedmiotem obrotu może być tylko
autorskie prawo majątkowe do znaku graficznego, prawo ochronne
udzielone przez Urząd Patentowy bądź prawo do znaku towarowego zgłoszone do rejestracji przez Urząd Patentowy12.
Amortyzacji podatkowej podlega jedynie:
– znak towarowy, na który zostało udzielone ochronne prawo przez Urząd Patentowy,
(…) W myśl art. 16b ust. 1 pkt 6 updop przedmiotem amortyzacji podatkowej nie może być znak towarowy i korzystanie ze
znaku towarowego, na który nie zostało udzielone prawo ochronne w rozumieniu ustawy z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.) (…)13
oraz (…) Prawo do znaku towarowego podlega amortyzacji od
momentu jego rejestracji w Urzędzie Patentowym, co potwierdza decyzja wydana przez ten urząd. Nie podlega amortyzacji
prawo do znaku towarowego, który nie jest zarejestrowany14,
– autorskie prawo majątkowe do znaku towarowego.
(…) Od niezarejestrowanych znaków towarowych wniesionych do spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części można naliczać odpisy amortyzacyjne, gdy
Spółka nabyła prawo autorskie do tego znaku (…)15.
Natomiast nie uwzględnia się tych składników majątkowych, które nie mają wartości rynkowej (zbywczej) i dlatego
Wyrok NSA z 28.08.2009 r. sygn. akt II FSK 412/08.
IS w Katowicach z 28.11.2011 r. nr IBPBI/2/423-1080/11/MO.
Obecnie dla celów podatkowych aport w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP
wycenia się w wartości wykazanej w księgach wnoszącego; niemniej poprzednie interpretacje i wyroki nie straciły aktualności, jeżeli dotyczą odpłatnego nabycia przedsiębiorstwa (ZCP).
12
IS w Warszawie z 2.05.2011 r. nr IPPB3/423-221/11-3/PKI.
13
Wyrok NSA z 19.11.2010 r. sygn. akt II FSK 1290/09.
14
Wyrok NSA z 11.10.2011 r. sygn. akt II FSK 694/10.
15
IS w Warszawie z 2.05.2011 r. nr IPPB3/423-221/11-3/PK1.
9
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nie mogą stanowić przedmiotu obrotu bądź nie stanowią własności nabywanego przedsiębiorstwa.
Są to m.in.:
● czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
(…) wartości wykazywane jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, pomimo iż stanowią aktywa w rozumieniu ustawy
o rachunkowości, co do zasady nie mogą być przedmiotem obrotu, nie mogą też stanowić wkładu niepieniężnego. Nabywca
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie może więc,
przy ustalaniu łącznej wartości początkowej środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, uwzględniać takich
składników majątkowych, których nie będzie mógł wykazać
w swoich aktywach (…)16,
● należności z tytułu VAT, ZUS, ceł itp., nabywca przedsiębiorstwa (ZCP) nie jest bowiem w myśl Ordynacji podatkowej
sukcesorem podatkowym zbywanego przedsiębiorstwa17,
● środki pieniężne i należności kasy zapomogowo-pożyczkowej (pokryte drugostronnie zobowiązaniem wobec
członków kasy),
● środki pieniężne i należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pokryte drugostronnie przejętym
ZFŚS).
Jak orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku z 22.03.
2011 r. sygn. akt I SA/Rz 106/11: (…) W przypadku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawca jest jedynie
jego administratorem i nie pozostaje on pod pełną kontrolą pracodawcy. Środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym ZFŚS znajdują się pod kontrolą reprezentacji
pracowników i mogą być dochodzone przed sądami pracy, na
co wskazuje przepis art. 8 ust. 3 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (…).
Wyrok ten dotyczy odpowiednio aktywów kasy zapomogowo-pożyczkowej.
Wycena w wartości rynkowej dotyczy wszystkich składników
stanowiących integralną część przedsiębiorstwa i mogących być
przedmiotem obrotu (mających wartość zbywczą), a zatem zapasów i należności. W przypadku należności mogą być zbyte tylko
te, które nie są przedawnione, nieściągalne bądź sporne lub których
nieściągalność została uprawdopodobniona. Wycena przejętych
należności nastąpi w kwocie wymaganej zapłaty.
Wycena
Wycena składników majątku w wartości rynkowej sprawia,
iż kupującego nie obchodzi, w jakiej wartości środki trwałe
i wnip figurowały w ewidencji zbywcy, według jakiej metody
i stawki podlegały amortyzacji, czy były ulepszane, czy nie.
Najlepiej zadanie wyceny środków trwałych zlecić specjalistom – rzeczoznawcom posiadającym uprawnienia do wyceny
majątku. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest uregulowany
Pismo Ministerstwa Finansów z 8.09.2004 r. nr PB2/MW-068-0234-1121/03.
Sukcesja podatkowa dotyczy jednak nabywcy przedsiębiorstwa państwowego,
który je nabył lub przejął w leasing prywatyzacyjny na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
16
17
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w ustawie z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami18,
a prawo wykonywania działalności zawodowej oraz używania
tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy” mają osoby
wpisane do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych,
który obecnie prowadzi Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej.
Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego
określają standardy zawodowe (jest ich obecnie 18) uchwalane
przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a wśród nich Standard III.1. „Wartość rynkowa jako
podstawa wyceny”, Standard III.2. „Koszt odtworzenia pomniejszony o zużycie jako podstawa wyceny” oraz Standard
VII.1 dotyczący zasad sporządzania operatu szacunkowego.
Niestety – wycena dokonana przez rzeczoznawcę nie stanowi jeszcze gwarancji, że organy podatkowe nie zakwestionują
ustalonej przez niego wartości początkowej środków trwałych
lub wnip. Możliwość taką daje art. 16g ust. 12 odwołujący się
do art. 14 określającego procedurę weryfikacji ceny (w tym
przypadku wartości początkowej).
Potwierdzają to wyroki sądów. Np. w wyroku NSA z 8.02.
2011 r. sygn. akt II FSK 1769/09 orzeczono: (…) Opiniom sporządzonym na zlecenie strony nie można przypisać waloru dowodu z opinii biegłego, nawet jeśli sporządzone zostały przez osoby
posiadające wiedzę fachową. Sąd Najwyższy, na tle analogicznego uregulowania dowodu z opinii biegłego w Kodeksie postępowania cywilnego, przyjął, że opinie sporządzone na zlecenie
strony traktować należy jedynie jako wyjaśnienia stanowiące
poparcie stanowiska strony, choć z uwzględnieniem wiadomości
specjalnych. (…) Opiniom takim wprawdzie przyznaje się walor
dokumentów prywatnych, to jednak należy odróżnić tego rodzaju opinie od dowodu z opinii biegłych w rozumieniu powołanych
przepisów. Jeżeli zatem w sprawie wymagane są wiadomości
specjalne, dowód z opinii biegłego nie może być zastąpiony dowodem z prywatnej opinii. Rozróżnianie tych opinii rzutuje też na
ocenę stopnia ich bezstronności i wiarygodności (…).
Oczywiście niebezpieczeństwo zakwestionowania zleconej
przez nabywcę przedsiębiorstwa wyceny rzeczoznawcy istnieje
tylko wtedy, gdy wycena będzie znacznie różniła się od wartości rynkowej, co w razie jej rzetelnego dokonania nie powinno
mieć miejsca;
c) przejęte zobowiązania/długi funkcjonalnie związane
z działalnością gospodarczą zbytego przedsiębiorstwa (ZCP),
o ile zobowiązania te (długi) nie zostały uwzględnione w cenie nabycia19; updop nie określa pojęcia „długów funkcjonalnie
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą” ani nie
każe ustalać, czy cena nabycia została pomniejszona o wysokość przejętych zobowiązań.
Jak stwierdziła IS w Bydgoszczy20: (…) pojęcie „funkcjonalny” należy utożsamiać z określeniem spełniający swoją rolę,
odpowiadający potrzebom, mający funkcję użytkową, użyteczny,
Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.
Dla celów bilansowych do ustalenia wartości firmy przyjmuje się zobowiązania przyjęte do spłaty, a więc ich katalog jest szerszy.
20
Pismo IS w Bydgoszczy z 18.03.2008 r. nr ITPB3/423-43/08/DK.
18
19
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przydatny (Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl). W związku
z tym należałoby uznać, że zobowiązania funkcjonalnie związane
z działalnością gospodarczą to zobowiązania, które odpowiadają potrzebom tej działalności, są zgodne z jej rodzajem, specyfiką, a ich zaciągnięcie było co najmniej wskazane w kontekście
należytego jej prowadzenia (M. Pniewski, R. Szymkowiak, Wartość początkowa firmy, „Monitor Podatkowy” 6/2004, s. 32).
(…).
Natomiast IS w Warszawie21 wyjaśniła, że: (…) dług
musi spełniać dwa warunki, aby mógł być uwzględniony
w składnikach majątkowych – winien być funkcjonalnie
związany z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy
oraz nie może być uwzględniony w cenie nabycia, o której
mowa w art. 16g ust. 3 updop. Zastrzeżenie to zapobiega
sytuacjom, w których przejmowane długi wpływałyby podwójnie na koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to takiego przypadku, w którym kwota należna zbywcy podwyższona zostanie o wartość przejętych do spłaty długów zbywcy,
jako elementu ceny nabycia (cena nabycia obejmuje wartość
tych długów). W tej sytuacji przejęte długi nie mogą ponownie pomniejszać wartości składników majątkowych przy
ustalaniu wartości firmy. Natomiast jeżeli na cenę nabycia
wpływały przejmowane długi, tj. nie zostały uwzględnione
w cenie nabycia (cena nabycia nie obejmuje tych długów),
można o kwotę tych długów pomniejszyć aktywa nabytego
przedsiębiorstwa zgodnie z art. 4a pkt 2 updop (…).
Z kolei Ministerstwo Finansów w piśmie z 8.09.2004 r. (znak:
PB2/MW-068-0234-1121/03) skierowanym do wszystkich Dyrektorów IS zajęło stanowisko co do wykładni definicji „składników
majątkowych”, a w szczególności sformułowania dotyczącego
uwzględnienia długów w cenie nabycia przedsiębiorstwa. Kluczowe w omawianym zakresie jest stwierdzenie, że: (…)22 jeżeli umowa nie stanowi wprost o przejęciu przez nabywcę długów zbywcy,
a cena nabycia przedsiębiorstwa jest odpowiednio niższa od wartości przejętych aktywów (zaznaczenie autorki), oznacza to, iż na
wynegocjowaną cenę mogły mieć wpływ przejmowane długi (nie
zostały uwzględnione w cenie nabycia). W takim przypadku, przy
ustalaniu łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz
wnip, kwotę aktywów niebędących środkami trwałymi ani wnip należy pomniejszyć o kwotę przejętych długów, których nabywca nie
uwzględnił w cenie nabycia23.
Przejęte wraz z nabytym przedsiębiorstwem zobowiązania,
integralnie związane z działalnością gospodarczą prowadzoną
przez zbywcę, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie nabycia
przedsiębiorstwa (ZCP), stanowią ujemne składniki majątkowe.
Jeżeli natomiast zobowiązania zostały uwzględnione w cenie
nabycia przedsiębiorstwa, a nabywca zobowiązał się do ich uregulowania (niezależnie od płatności z tytułu nabycia przedsiębiorstwa) – to zobowiązania te zwiększają cenę nabycia24.
Pismo IS w Warszawie z 8.05.2008 r. nr IP-PB3-423-269/08-2/MB.
Pismo IS w Rzeszowie z 14.07.2005 r. nr IS.I/3-4231/2/05
Pismo IS w Warszawie z 13.02.2008 r. nr IP-PB3-423-470-2/MB; potwierdza to
również pismo IS w Katowicach z 9.02.2009 r. nr IBPBI/2/423-1157/08/CzP.
24
Pismo IS w Bydgoszczy z 18.03.2008 r. nr ITPB3/423-43/08/DK.
21
22
23

22

A zatem: gdy przejęte długi nie zostały uwzględnione
w cenie nabycia przedsiębiorstwa (ZCP), to ustalając wartość
firmy, uwzględnia się zobowiązania wobec kontrahentów
z tytułu dostaw i usług, wobec pracowników oraz z tytułu umów pożyczek i kredytów, związanych z prowadzeniem działalności sprzedającego (zobowiązania finansowe
wymagające zapłaty innym jednostkom znane co do kwoty
i osoby wierzyciela).
Pozostaje jeszcze do uściślenia, które z zobowiązań
uwzględnia się ustalając wartość firmy i zalicza do długów
funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez zbyte przedsiębiorstwo25.
Zawarte w updop odwołanie do ustawy o rachunkowości dotyczy tylko definicji aktywów, nie zaś pojęcia „długu”. (…) Oznacza
to, iż ustawodawcy nie chodziło o całą grupę pasywów określanych
w bilansie jako „zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”, ale
o długi, tj. zobowiązania finansowe należne (wymagające zapłaty)
innym jednostkom. Długi te stanowią kapitał obcy i finansują część
majątku (aktywów) przedsiębiorstwa (…)26.
Zobowiązanie to – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy
o rachunkowości – wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub
przyszłych aktywów jednostki. Natomiast z art. 353 § 1 Kc
wynika, iż zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może
żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
Nie są więc zobowiązaniem (długiem) rezerwy, w tym
także bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, tworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, gdyż termin ich wymagalności lub kwota nie są pewne (art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy
o rachunkowości).
(…) rezerwy na zobowiązania nie mieszczą się pod pojęciem
długów w rozumieniu zarówno ustawy o rachunkowości, jak i ustawy – Kodeks cywilny, a stanowią jedynie szacunek kwot przyszłych
zobowiązań. W konsekwencji przejęcie przez Spółkę rezerw na
zobowiązania przejmowanego przedsiębiorstwa nie musi skutkować koniecznością ich faktycznego wykonania. W odniesieniu do
przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż rezerwy
na zobowiązania, w tym rezerwy na zobowiązania wobec pracowników, nie pomniejszają wartości składników majątkowych, o których mowa w art. 4a pkt 2 updop (…)27.
Dla potrzeb ustalenia podatkowej wartości firmy mogą być
zatem uwzględnione wyłącznie te wielkości, które wynikają
i są ustalane w myśl przepisów ustaw podatkowych. Natomiast
rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są
25
Jak stwierdził NSA w wyroku z 25.08.2010 r. sygn. II FSK 627/09 (...) Jeżeli bowiem przepis prawa podatkowego stanowi, jak (na przykład) powoływany
art. 4a ust. 2, o długu czy też działalności gospodarczej, podatkowa interioryzacja
w tym zakresie odpowiednich przepisów z obszaru prawa cywilnego albo gospodarczego (o działalności gospodarczej, prawa spółek handlowych itp.), będzie niezbędna,
ponieważ wymienione pojęcia prawa niepodatkowego uczestniczą twórczo w ukształtowaniu i odczytaniu unormowania prawnopodatkowego (...).
26
Pismo IS w Poznaniu z 2.02.2011 r. nr ILPB4/423-284/10-2/MC.
27
Pismo IS w Bydgoszczy z 12.06.2008 r. nr ITPB3/423-199/08/DK.
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kategoriami prawa podatkowego, a odpisy na nie nie są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1; przeciwnie
– rezerwy tworzone na mocy ustawy o rachunkowości są z tych
kosztów wyłączane zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 27.
Do przejętych długów, uwzględnianych przy ustalaniu wartości firmy, nie zalicza się również:
● zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż
działalność socjalna nie jest działalnością gospodarczą (por. definicję działalności gospodarczej – art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej)28. Jednocześnie jednak – jak wspomniano – nie zalicza
się do objętych ceną nabycia składników majątku przedsiębiorstwa aktywów tego funduszu;
● zobowiązań z tytułu programu lojalnościowego skierowanego do kontrahentów, gdyż w istocie jest to rezerwa
(…) Zgodnie z tym programem kontrahent (uczestnik programu), który osiągnął określony wolumen sprzedaży, otrzymywał
punkty. Punkty mogą być wymieniane na nagrody (…) lub (…)
uczestnik może przekazać zdobyte przez siebie punkty innemu
uczestnikowi programu (…). (…) przejęte wraz z nabyciem
przedsiębiorstwa (…) zobowiązanie z tytułu programu lojalnościowego nie stanowi długu w rozumieniu cywilistycznym. Sam
fakt nabycia punktów nie oznacza, że w rzeczywistości zostaną
one zrealizowane (…)29;
● zaliczek otrzymanych przez zbywcę przedsiębiorstwa;
Jak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 9.12.2010 r.
sygn. akt III SA/Wa 2610/10: (…) wskazane pojęcie długu
obejmuje wszelkie obowiązki ciążące na dłużniku w ramach danego zobowiązania, w tym również zobowiązanie do spełnienia
świadczeń o charakterze niepieniężnym. (…) Zaliczki stanowią
część wynagrodzenia wypłaconego z góry z tytułu świadczenia.
Jednakże zaliczki co do zasady stanowią wartość dodatnią jako
aktywa pieniężne spółki i brak jest podstaw do określania ich
jako ,,dług’’ w rozumieniu art. 353 Kc.
W przypadku zaliczek uprawnione byłoby określenie ich
jako mieszczące się w pojęciu ,,długu’’ jedynie w sytuacji,
gdy zobowiązanie nie zostanie spełnione przez skarżącą, co
rodzi wówczas obowiązek zwrotu kontrahentom otrzymanych od nich zaliczek (podkreślenie autorki). (…) Zdaniem
składu orzekającego przedmiotowe zaliczki nie mieszczą się
w pojęciu ,,długu”, o którym mowa w art. 4a pkt 2 updop,
a tym samym brak jest podstaw do pomniejszenia wartości
składników majątkowych o wartość wniesionych aportem
zaliczek przy obliczaniu wartości początkowej firmy zgodnie
z art. 16g ust. 2 updop (…);
● zobowiązań wobec budżetu – analogicznie jak należności budżetowe30;
● przychodów przyszłych okresów, odpowiadających
wartości dotacji otrzymanych na zakup środków trwałych
przez przedsiębiorstwo będące przedmiotem zbycia, o ile
sprzedaż tych składników majątku jest możliwa;
Pismo IS w Katowicach z 28.02.2011 r. nr IBPBI/2/423-1705/10/SD.
Pismo IS w Poznaniu z 12.11.2009 r. nr ILPB3/423-675/09-2/MM.
30
Por. wyrok NSA z 5.04.2011 r. sygn. akt II FSK 2041/09.
28
29
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● zobowiązań wobec członków kasy zapomogowo-pożyczkowej31;
● zobowiązań wobec właściciela przedsiębiorstwa32.
4. Przykłady ustalania wartości firmy
Przykład 1
Spółka z o.o. „X” kupiła przedsiębiorstwo spółki z o.o. „Y”
za 16 000 tys. zł. Cena nabycia nie uwzględnia przejętych zobowiązań.
Składniki majątku nabytego przedsiębiorstwa obejmują:
(w tys. zł)

A. Aktywa wycenione w wartości rynkowej33		 18 470
1. Środki trwałe		 15 000
2. Wartości niematerialne i prawne		
2 000
3. Udziały w spółce z o.o. „B”		
250
4. Zapasy		
450
5. Należności		
600
w tym:
a) należności od US
50
b) należności od pracowników z tytułu
pożyczek z ZFŚS
30
6. Środki pieniężne		
150
w tym:
a) środki ZFŚS
40
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
20
B. Zobowiązania		
1. Zobowiązania wobec dostawców		
2. Zobowiązania z tytułu kredytów
(kredyt na bieżącą działalność gospodarczą)		
3. Zobowiązania wobec US i ZUS		
4. Rezerwy na zobowiązania		
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
6. Rozliczenia międzyokresowe		
w tym:
dotacja na zakup środków trwałych		

5 420
1 500
3 000
550
100
70
200
200.

Wycena wartości firmy:
– cena nabycia		 16 000
– składniki majątku
w tym:
– aktywa
18 330
18 470 – (50/5a/ + 30/5b/+ 40/6a/ + 20/7/)
– przejęte długi funkcjonalnie związane
z działalnością gospodarczą zbywcy
–4 500 13 830
5420 – (550/3/ + 100 /4/ + 70 /5/ + 200/6/)
– wartość firmy (16 000 – (18 330 – 4500))		
2 170.

Gdy zgodnie z umową kupna/sprzedaży cena nabycia przedsiębiorstwa uwzględnia przejęte długi, a nabywca zobowiązał
się do ich uregulowania – to ustalenie wartości firmy przebiega
następująco:
31
Por. wyrok WSA w Rzeszowie z 22.03.2011 r. sygn. akt I SA/Rz 106/11.
W wyroku tym sąd orzekł : (…) Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika,
że określenie wszystkich składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa powiązane jest z treścią czynności prawnej, będącej podstawą jego zbycia, a także w swoisty
sposób ograniczone przepisami prawa. Powołane wyżej regulacje Ordynacji podatkowej i odsyłające do niej normy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi
lex specialis, który stanowi takie ograniczenie, wyłączając tym samy swobodę umów
w tym zakresie (…).
32
Por. wyrok NSA z 25.08.2010 r. sygn. akt II FSK 627/09.
33
Wyceną rynkową nie obejmuje się składników zaznaczonych pochyłym drukiem.
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Przykład 2

(w tys. zł)

Cena nabycia przedsiębiorstwa
w tym:
– zobowiązanie na rzecz zbywcy
– przejęte zobowiązania wobec kontrahentów zbywcy
Aktywa wycenione w wartości rynkowej
(po uwzględnieniu wyłączeń jak wyżej)
Wartość firmy (20 500 – 18 330)

20 500
16 000
4 500

18 330
2 170.

Jak z przykładów wynika, podatkowa wartość firmy może
różnić się od bilansowej wartości firmy. Wymaga to nie tylko
odrębnej ewidencji podatkowej wartości firmy, ale i utrwalenia
sposobu jej ustalenia.
5. Amortyzacja wartości firmy

P

odatkowa wartość firmy, powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa w drodze kupna, podlega jako
wnip amortyzacji podatkowej (art. 16b ust. 2 pkt 2).
Jak z poprzednich wywodów wynika, może ona różnić się od
wartości firmy ustalonej dla celów bilansowych. Podobnie jak

każdy inny składnik majątku trwałego wartość firmy wpisuje
się do ewidencji środków trwałych oraz wnip najpóźniej w miesiącu przyjęcia przedsiębiorstwa do używania do działalności
gospodarczej.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu wpisania do ewidencji. Stawka
amortyzacji podatkowej, zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 4, nie
może być wyższa niż 20% (wówczas amortyzacji dokonuje się
przez 60 miesięcy), może być jednak niższa, co wydłuża okres
amortyzacji (np. przy stawce 5% okres amortyzacji wynosi
20 lat).
Radzimy dokonać wyboru stawki rozważnie, przed rozpoczęciem odpisów amortyzacyjnych, bowiem wybrana stawka obowiązuje przez cały okres amortyzacji. W toku amortyzowania nie
można bowiem podwyższyć lub obniżyć wybranej stawki amortyzacyjnej (art. 16m ust. 3), tak jak to jest możliwe w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą liniową (art. 16i
ust. 4 i 5). Jest to niewątpliwie krzywdzące, ponieważ różnicuje prawa podatnika w zależności od rodzaju składnika majątku
i ogranicza jego swobodę przy podejmowaniu decyzji.

poleca

TEMATY EGZAMINACYJNE

dla kandydatów na biegłych rewidentów, w których zamieszczono:
● obowiązkowe zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów,
● wymagania kwalifikacyjne i szczegółowy zakres tematyczny egzaminów,
● przykładowe pytania tekstowe i zadania sytuacyjne z przeprowadzonych egzaminów
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Podatkowe skutki
wniesienia składników majatku
aportem do spółki kapitałowej
ZBIGNIEW PRZYBYCIEŃ

I. Wstęp

O

II. Aport zorganizowany2

d 1.01.2011 r. weszły w życie zmiany ustawy z 15.02.
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej
updop)1 dotyczące wyceny, amortyzacji i sprzedaży rzeczy i praw
wniesionych jako wkład rzeczowy (aport). Uzasadnia to usystematyzowanie przepisów updop dotyczących aportów wniesionych do spółek kapitałowych, gdyż problematyka przez nie regulowana nie jest ani prosta, ani jednoznaczna, a przepisy, mimo
zmian, jak to wykażemy – nie są kompletne.
Z updop wynika, że zasady wyceny, a w przypadku środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dalej wnip)
także ustalania podstawy amortyzacji zostały oddzielnie uregulowane dla przypadku, gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (ZCP) – nazwijmy go
aportem zorganizowanym oraz dla przypadku, gdy przedmiotem aportu są pojedyncze składniki majątkowe – nazwijmy go
aportem niezorganizowanym.
Dla przypomnienia: w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej aportu zorganizowanego u wnoszącego nie powstaje
przychód. Przychód powstaje dopiero w razie zbycia udziałów/
akcji uzyskanych w zamian za wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub ZCP. Wniesienie aportu zorganizowanego nie jest
objęte ustawą o VAT.
Natomiast wniesienie do spółki kapitałowej, w ramach
aportu niezorganizowanego, składników majątkowych powoduje u wnoszącego powstanie przychodu (i dochodu bądź
straty), o ile wartość nominalna objętych udziałów przekroczy cenę/koszt nabycia tych składników, a wniesione aportem składniki majątkowe traktuje się dla potrzeb VAT jako
dostawę.
1

Powoływane dalej artykuły bez bliższego określenia dotyczą updop.
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1. Przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
Pojęcie przedsiębiorstwa i ZCP zostały wprowadzone do
updop (art. 4a pkt. 3 i 4) z mocą od 1 stycznia 2003 r.
Przedsiębiorstwo w rozumieniu updop oznacza przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego (dalej
Kc). Jest nim zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności: nazwę, własność
nieruchomości i ruchomości, prawa wynikające z umów najmu
i dzierżawy, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych
i środki pieniężne, koncesje, licencje majątkowe, prawa autorskie, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty.
Z kolei ZCP oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników
materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który
mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
Przedstawione definicje charakteryzują się przede wszystkim tym, że Kc nie wymienia jako składników przedsiębiorstwa zobowiązań, gdy natomiast definicja ZCP jednoznacznie
wymienia zobowiązania.
Faktem jest, że od 25.09.2003 r., od kiedy to obowiązuje
zmienione brzmienie art. 55¹ Kc, wyłączono z przykładowych
2
Aport przedsiębiorstwa został w przepisach updop potraktowany jako kontynuacja działalności, a więc szczególna sukcesja określonych w tej ustawie praw i obowiązków (nie jest to jednak sukcesja prawna w rozumieniu Ordynacji podatkowej).
Z uwagi na kontynuację konieczna jest analiza skutków wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie tylko u przyjmującego aport, ale i u wnoszącego. Sukcesję ogólną
(prawa i obowiązki następców prawnych) regulują przepisy Ordynacji podatkowej
(art. 93–106) i wynika z nich, że jedynie w wypadku nabycia lub przejęcia przedsiębiorstw państwowych oraz spółek na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ma miejsce następstwo prawne (sukcesja)
w rozumieniu Ordynacji.

rachunkowość

25

artykuły / podatki

składników przedsiębiorstwa zobowiązania (długi) a pozostawiono jedynie aktywa.
W uzasadnieniu zmian do art. 55¹ Kc podano, że: „Wszelkie umowy dotyczące przeniesienia przedsiębiorstwa przenoszą
na nabywcę właśnie jego aktywa. Zobowiązania natomiast obciążają te aktywa i przejść na nabywcę bez zgody wierzyciela nie mogą. Odpowiedzialność za pasywa zarówno związane
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa rolnego
reguluje art. 526 Kc”. Po uchyleniu art. 526 Kc odpowiedzialność tę reguluje art. 554 Kc, zgodnie z którym nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia
nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do
wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według
stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia
wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć3.
Wynika stąd wniosek, że przeniesienie zobowiązań ze skutkiem zwalniającym z ich spłaty zbywcę (wnoszącego) a nakładającym taki obowiązek na nabywcę przedsiębiorstwa wymaga
odrębnej umowy4.
W ewidencji przyjmującego aport oddzielnie wycenia się
poszczególne pozycje aktywów i oddzielnie zobowiązań przedsiębiorstwa względnie ZCP.
Zakres aktywów i pasywów przejmowanych przez nabywcę
przedsiębiorstwa (ZCP) wpływa na podatkową wartość firmy,
która w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub
ZCP nie powstaje, oraz dopuszczalność późniejszego powstania
kosztów uzyskania przychodu.
Niekiedy organy skarbowe uważają, że wobec objęcia zobowiązań definicją ZCP, bez zobowiązań nie ma ZCP. Stanowisko
takie zostało odrzucone przez NSA w wyroku z 12.12.2011 r.
sygn. II FSK 2222/09. Zdaniem NSA podstawowym wymogiem jest, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych
i niematerialnych, w tym zobowiązań. Gdy zbywca wykazuje
wolę przekazania zobowiązań wraz z pozostałą częścią przedsiębiorstwa, a na przeszkodzie skutecznej transakcji stoi jedynie
brak zgody wierzycieli na zmianę dłużnika, to fakt ten nie powinien mieć wpływu na ocenę, czy mamy do czynienia z ZCP,
czy nie.
Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku
z 28.04.2011 r. II SA/Wa/1766/10, w którym stwierdził, że brak
jednego elementu definicji (np. zobowiązań) nie przekreśla
funkcjonalności ZCP, która decyduje o jego charakterze.
Komentarz do art. 551 Kc – Stanisław Rudnicki, LexPolonica.
Bez względu na to, czy zawarto jedną, czy dwie umowy – naszym zdaniem –
wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, stanowiący pokrycie objętych przez
wnoszącego udziałów/akcji w spółce, stanowi saldo wniesionych aktywów i zobowiązań, wchodzących w skład majątku tego przedsiębiorstwa. W praktyce gospodarczej
– a od niej nie może abstrahować ani Kodeks cywilny, ani prawo gospodarcze lub
podatkowe – wartość przedsiębiorstwa liczy się metodami dochodowymi, w relacji do
aktywów netto przedsiębiorstwa, a więc różnicy między aktywami i zobowiązaniami a
nie do sumy pozycji aktywów. Red.
3
4
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Co się tyczy wyodrębnienia ZCP, zwłaszcza finansowego,
trafne stanowisko zajął Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 12.05.2008 r. nr IPPB3-423-282/08-2/PS, w której czytamy: „Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności
finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję
zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.
W dalszej części artykułu ilekroć będzie mowa o przedsiębiorstwie, rozumie się przez to również ZCP.
Nim przystąpimy do omawiania kwestii szczegółowych
związanych z podatkową wyceną składników majątkowych
przejmowanych w ramach aportu zorganizowanego przypomnijmy, że wycena ta następuje tylko na potrzeby ustalenia
podstawy obliczenia kosztów uzyskania przychodu. Wycena
podatkowa zazwyczaj nie będzie pokrywać się z wyceną dokonaną w myśl Ksh dla potrzeb ustalenia wartości obejmowanych/
/nabywanych udziałów/akcji. Inne zasady wyceny aportu zorganizowanego wynikają też z przepisów ustawy o rachunkowości (w myśl której wycena następuje w cenach rynkowych lub
inaczej ustalonej wartości godziwej). Odrębność ta wymusza
prowadzenie w tym zakresie „podwójnej księgowości”.
Przepisy podatkowe nie dają żadnej możliwości wyboru
– nie ma możliwości rezygnacji z zasady kontynuacji wyceny
i zastąpienia jej np. wyceną aportu zorganizowanego w wartości
rynkowej/godziwej z jednoczesnym wykazaniem dochodu (straty) u wnoszącego aport, jak to ma miejsce w przypadku wniesienia aportu niezorganizowanego czy sprzedaży przedsiębiorstwa.
Być może podatnik wnoszący aportem przedsiębiorstwo (ZCP)
składające się ze starych składników majątku (np. nieruchomości
o wartości rynkowej znacznie wyższej od ceny nabycia), chciałby
mieć możliwość wyboru sposobu opodatkowania aportu przedsiębiorstwa: albo na zasadach dotyczących aportu niezorganizowanego, co pozwala zaktualizować wycenę składników majątku
u nabywcy, ale powoduje powstanie obowiązku podatkowego
w CIT, albo na zasadach dotyczących aportu przedsiębiorstwa
(ZCP), kiedy to nieruchomości nabyte w dalekiej przeszłości
wnoszone są w wartości, odbiegającej od rynkowej.
Przepisy podatkowe nie przewidują jednak możliwości wyboru sposobu opodatkowania aportu przedsiębiorstwa. Podatnik
może jednak – zamiast wnosić aportem przedsiębiorstwo (ZCP)
– sprzedać je i skonwertować wierzytelność przysługującą mu
z tytułu tej sprzedaży na kapitał spółki. Skutek w postaci nabycia udziałów/akcji będzie identyczny jak w przypadku wniesienia aportu, a spółka nabywca przedsiębiorstwa (ZCP) nabędzie
prawo wykazania i amortyzacji podatkowej wartości firmy.
U wnoszącego może powstać jednak wymagający opodatkowania dochód.
Sprzedaż i wniesienie aportem przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o VAT. Z kolei na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy
o PCC od 1 stycznia 2009 r. (nowelizacja) nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych wniesienie do spółki
kapitałowej, w zamian za jej udziały/akcje, oddziału spółki

rachunkowość

rachunkowość | wydanie reklamowe

podatki

kapitałowej. A co z opodatkowaniem PCC aportu w postaci
przedsiębiorstwa?
Słuszny wydaje się tu pogląd, że: „nieracjonalnym byłoby
nieobejmowanie podatkiem PCC czynności aportu do spółki
oddziału innej spółki, czyli części jej przedsiębiorstwa, a opodatkowanie tym podatkiem czynności wniesienia do spółki całego jej przedsiębiorstwa” (Janusz Zubrzycki – Leksykon VAT
2012, Unimex 2012, str. 763).
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
W przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa wartość
początkową wchodzących w jego skład środków trwałych oraz
wnip ustala się w wysokości wartości początkowej, a więc w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia powiększonych o ulepszenia,
figurującej w ewidencji środków trwałych i wnip podmiotu wnoszącego aport (art. 16 ust. 9). Również wysokość dotychczasowej
amortyzacji ustala się w wysokości, w jakiej figurowała w ewidencji wnoszącego.
Spółka, do której wniesiono w ramach aportu zorganizowanego środki trwałe lub wnip5, amortyzuje je – w myśl art. 16h
ust. 3 – za pomocą stawek oraz metody amortyzacji stosowanej
dotychczas przez wnoszącego wkład.
Kontynuacja wyceny skutkuje tym, że u wnoszącego wkład
niedokonane przez niego odpisy amortyzacyjne (niejako przyjęte przez spółkę przyjmującą aport) nie będą stanowiły kosztów
uzyskania przychodu.
Tylko w przypadku aportu niezorganizowanego zbywca
ma prawo i obowiązek, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, wyprowadzenia wyniku (dochodu lub straty) na wniesieniu
aportu. Strata u zbywcy pojawia się wtedy, gdy wartość netto
przedmiotu aportu jest wyższa od wartości nominalnej przejętych w zamian udziałów/akcji6. Strata ta kompensowana jest
zakazem zaliczania u nabywcy do kosztów uzyskania amortyzacji przypadającej od wartości wkładu niepokrytej kapitałem
zakładowym (agio – art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d).
Kolejne pytanie – na tle przepisu art. 16h ust. 3 – czy spółkę,
do której w ramach aportu zorganizowanego wniesiono środki
trwałe, dotyczy wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ograniczenie, w myśl którego nie zalicza się do kosztów uzyskania
wartości przedmiotu aportu przekraczającej wartość nominalną
przyjętych w zamian udziałów (chodzi o tzw. agio)?
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) nie
stanowi kosztu uzyskania amortyzacja środków trwałych wniesionych jako wkład niepieniężny, od tej części ich wartości, która nie stanowiła pokrycia nowo utworzonego lub podwyższonego kapitału zakładowego spółki kapitałowej (chodzi zatem
o amortyzację tej części wkładu, która – jako agio – zwiększa
kapitał zapasowy).
Wykładnia literalna (gramatyczna) tego przepisu prowadzi
do wniosku, że ograniczenie wynikające z tego przepisu stosuje
5
Dla skrócenia tekstu w dalszych rozważaniach pomija się wnip; wyjaśnienia
poświęcone środkom trwałym dotyczą odpowiednio wnip.
6
Ilekroć dalej mowa o udziałach rozumie się przez to również akcje.
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się do wkładu niepieniężnego w każdej formie, bez względu na
to, czy ma on charakter aportu zorganizowanego (jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub ZCP), czy niezorganizowanego (jego przedmiotem są pojedyncze środki trwałe lub wnip).
Przykładowo: w ramach aportu zorganizowanego, którego
przedmiotem jest przedsiębiorstwo, wniesiono w myśl umowy
spółki:
– środki trwałe o wartości początkowej
1000
– i dotychczasowej amortyzacji (umorzeniu) 200
800
– zapasy		 150
– należności		
50
razem		 1000
(innych składników majątku nie ma)
– wartość nominalna wydanych w zamian
za aport udziałów
900
Pokrycie środków trwałych netto kapitałem zakładowym
(800 : 1000) × 900 = 720.
Na tym tle pojawia się pierwsza wątpliwość: czy stopień pokrycia należy odnieść do wartości środka trwałego wynikającej
z umowy spółki, a więc do wartości rynkowej, czy do ewidencyjnej? W przypadku aportu niezorganizowanego stopień pokrycia liczy się przez odniesienie do wartości aportu wynikającej z umowy spółki.
Zgodnie z wyliczeniem i przy założeniu, że wspomniane
ograniczenie ma zastosowanie kosztem uzyskania przychodu –
rozłożonym w czasie – powinna być suma odpisów amortyzacyjnych do kwoty 720 (a nie 800).
Kolejne pytanie: czy przepis art. 16h ust. 3 mówiący, że
nabywca aportu dokonuje odpisów amortyzacyjnych, uwzględniając dotychczasową metodę, stawkę i kwotę już naliczonej
amortyzacji, należy traktować jako przepis szczególny, czy też
takim przepisem szczególnym jest art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d),
mówiący, że nie jest kosztem podatkowym amortyzacja tej części wartości środka trwałego, która stanowi agio?
Trafny wydaje się pogląd, że przepisem szczególnym jest
art. 16h ust. 3, który wymaga tu zastosowania, natomiast nie ma
zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d).
Co prawda można by powoływać się na nadrzędność wykładni gramatycznej przepisów prawa i dowodzić, że jeśli agio
nie stanowi przychodu podatkowego (art. 12 ust. 4 pkt 11), to
amortyzacja nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu
(art. 7 ust. 3). Dowodzenie to można jednak odeprzeć argumentami wykładni celowościowej, systemowej. Sądy wielokrotnie
podkreślały, że wyniki wykładni gramatycznej nie mogą być
oczywiście sprzeczne z wynikami wykładni celowościowej,
systemowej, a zwłaszcza z wewnętrzną logiką aktu prawnego.
W przypadku aportu zorganizowanego w postaci przedsiębiorstwa nie powinno się stosować ograniczenia z art. 16 ust. 1
pkt 63 lit. d), gdyż doprowadziłoby to do tego, że „aport niezorganizowany” w postaci pojedynczych środków trwałych, dający zbywcy prawo wykazania straty podatkowej (w wysokości
agia), jest znacznie korzystniejszy dla stron od aportu zorganizowanego, w przypadku którego zbywca nie wykazuje ani
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przychodów, ani kosztów uzyskania, ani straty z tytułu aportu.
A z pewnością nie jest zamiarem ustawodawcy, aby aport w postaci przedsiębiorstwa, co sprzyja przeobrażeniom w gospodarce, nie korzystał z żadnego uprzywilejowania.
Teza, że w razie wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie
stosuje się do amortyzacji ograniczenia wynikającego z art. 16
ust. 1 pkt 63 lit. d), znalazła potwierdzenie w interpretacji IS
w Warszawie z 30.09.2011 r. nr IPPB5/423-705/11-3/JC.
Gdyby spółka, do której wniesiono środek trwały nabyty
w ramach aportu zorganizowanego, dokonała jego ulepszenia,
cały koszt tego ulepszenia – zwiększający wartość początkową
środka trwałego – mógłby być odniesiony w koszty uzyskania
poprzez odpisy amortyzacyjne bez jakichkolwiek ograniczeń.
3. Zapasy
Zasady podatkowej wyceny składników majątku wniesionych w ramach aportu, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo, reguluje nowo wprowadzony art. 15 ust. 1s.
Przepis ten określa nie tylko sposób wyceny środków
trwałych wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa
(powtarzając treść art. 16g ust. 9), ale również sposób wyceny pozostałych składników majątku. Te pozostałe składniki
powinny być wycenione w wysokości przyjętej dla celów
podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia. O jakie składniki
może tu chodzić? Definicję składników majątkowych (a nie
składników majątku) zawiera art. 4a pkt 2, zgodnie z którym należy przez nie rozumieć aktywa w rozumieniu ustawy
o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia,
o której mowa w art. 16g ust. 3.
Pierwotnie definicja ta miała służyć wyjaśnieniu pojęcia
składników majątkowych zawartym w definicji wartości firmy
(art. 16g ust. 2), na co wskazuje uwzględnianie długów w cenie
nabycia. W przypadku aportu nie występuje oczywiście cena nabycia, więc nie można mówić o uwzględnianiu długów w cenie
(por. dalej). Przeznaczenie definicji składników majątkowych
wydaje się jednoznaczne – stosuje się ją przy wyliczaniu wartości firmy. Jednak pierwsza jej część – aktywa (a więc składniki
majątkowe) w rozumieniu ustawy o rachunkowości – nie różnią
się zakresem od pojęcia „składniki majątku” i z tego względu
można przytoczoną definicję, w zakresie ograniczonym do aktywów, akceptować dla potrzeb określenia składników majątku
przywołanych w art. 15 ust. 1s.
Z pewnością chodzi o zapasy – materiały, produkty i towary
handlowe oraz inne aktywa.
Materiały mogły być u wnoszącego aport objęte ewidencją zapasów (nie obciążając kosztów) albo być przekazane do
zużycia (np. materiały przekazane na plac budowy i niewbudowane) i obciążać koszty. Włączenie tych drugich materiałów
do majątku, wchodzącego w skład wnoszonego aportem przedsiębiorstwa, czego skutkiem jest wykazanie ich w ewidencji
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przyjmującego aport w wartości wyższej od zera, wymagałoby
ich aktywowania na podstawie inwentaryzacji niewbudowanych materiałów znajdujących się na placu budowy – przesądza
o tym definicja składników majątku, a więc zmniejszenia poprzednio naliczonych kosztów uzyskania.
W jednym i drugim przypadku ich wniesienie w ramach
aportu zorganizowanego nie prowadzi do powstania przychodu,
dlatego wydatek na nabycie tych materiałów nie może stanowić u przyjmującego aport kosztu uzyskania. Inaczej wygląda
sprawa w przypadku tzw. niskocennych środków trwałych,
np. narzędzi, mebli. Koszty uzyskania powstały w momencie
ich przekazania do używania i fakt wniesienia ich w ramach
aportu nie wymusza żadnej korekty kosztów, gdyż przyjmuje
się umownie, że zostały w 100% „zamortyzowane”. Mają one
zerową wartość podatkową u nabywającego aport. Oczywiście
przeważnie przedstawiają one określoną wartość użytkową
i mogą być uwzględnione przy ustalaniu wartości aportu dla celów wyceny udziałów.
Kolejny problem – jak postąpić w razie zużycia lub zbycia
zapasów wniesionych w ramach aportu zorganizowanego?
Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodu w razie
zbycia składników majątkowych, uprzednio objętych aportem
mającym postać przedsiębiorstwa, uregulował ustawodawca
w art. 15 ust. 1u. Brak natomiast określenia sposobu ich wyceny dla potrzeb ustalenia kosztów zużycia. Logika wskazuje
jednak, że ustalając koszty uzyskania z tytułu zużycia takich
materiałów na potrzeby wewnętrzne, sposób wyceny powinien
być identyczny, jak przy ustalaniu kosztów uzyskania zbytych
składników majątku.
W myśl zaś art. 15 ust. 1u kosztem uzyskania przychodu
przy zbyciu jest wartość przyjęta dla celów podatkowych,
wynikająca z ksiąg wnoszącego wkład w postaci przedsiębiorstwa.
W przypadku materiałów i towarów handlowych powinny
być one wycenione w kwocie wydatków poniesionych na ich
nabycie. Jeśli chodzi o produkty (wyroby gotowe i półfabrykaty), to powinien to być koszt wytworzenia, a więc bez kosztów ogólnych zarządu, choć nie wynika to wprost z przepisów,
a jedynie z rozumowania: skoro koszty ogólnego zarządu zaliczane są do tak zwanych podatkowych kosztów pośrednich, to
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu u wnoszącego wkład i dlatego nie powinny pojawić się u przyjmującego
wkład po raz drugi jako koszty podatkowe.
4. Wierzytelności
W skład przedsiębiorstwa wniesionego jako aport mogą
również wchodzić należności (wierzytelności). Ich zdolność
aportową potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 2.03.1993 r.
nr III CZP 123/92 oraz z 26.03.1993 r. nr III CZP 20/93, uznając, że możliwe jest wniesienie aportem zarówno wierzytelności
wobec osoby trzeciej, jak i wobec spółki, do której wnoszony
jest aport. Także ten drugi przypadek (nazywany konwersją,
a więc zamianą na kapitał) jest powszechnie akceptowany
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w doktrynie prawa, choć niekiedy podkreśla się, że w przypadku konwersji wierzytelności na kapitał brak jest realnego,
bezpośredniego pokrycia kapitału wkładem i w spółkach niewypłacalnych może to powodować zaciemnienie funkcji zabezpieczającej i informacyjnej kapitału zakładowego. W spółce
wypłacalnej konwersja zwalnia środki, które musiałyby być
przeznaczone na spłatę zobowiązania.
Jako pierwszy rozpatrzmy przypadek, gdy wnoszone są należności (wierzytelności) od osoby trzeciej (a nie od przyjmującego aport); jak przyjmujący aport je wycenia i jakie skutki wywoła
u niego umorzenie, zbycie ze stratą lub uznanie za nieściągalną
takiej wierzytelności. Sprawa dodatkowo komplikuje się, jeśli
byłyby to należności, od których wnoszący aport dokonał odpisu
aktualizacyjnego. Natomiast należności nieściągalne i przedawnione nie mogą być uznane za aktywa i wchodzić w skład majątku
przedsiębiorstwa wnoszonego aportem. Wierzytelności niemające realnej wartości ekonomicznej (a są nimi na pewno należności
nieściągalne i przedawnione) nie mają zdolności aportowej; taki
wniosek wynika z przywołanych uchwał SN.
Należności o uprawdopodobnionej nieściągalności, a więc
takie, co do których istnieje tylko prawdopodobieństwo, że nie
zostaną spłacone, mogą mieć zdolność aportową, a ocena tej
zdolności zależy – teoretycznie – od sądu rejestrującego umowę
spółki lub jej zmianę. Przy wycenie wkładów przyjmujący aport
powinien brać pod uwagę realną (rynkową) wartość takich niepewnych wierzytelności; może ona znacznie odbiegać od ich
wartości nominalnej. Generalnie jednak wniesienie aportem takich wierzytelności jest możliwe.
Jeżeli chodzi o należności, od których wnoszący aport dokonał wcześniej odpisu aktualizującego w ciężar kosztów podatkowych, zbadania wymaga, czy przepisy updop określają jakiś sposób postępowania u wnoszącego je aportem, którym jest
przedsiębiorstwo, na dzień wniesienia tych należności. Wniesienie aportem przedsiębiorstwa (mimo że jest to forma zbycia)
nie powoduje u wnoszącego aport – jak wiadomo – powstania
przychodu (art. 12 ust. 1 pkt 7), a więc i odpis aktualizujący nie
zostanie zneutralizowany przychodem (art. 12 ust. 1 pkt 4d nie
przewiduje takiego przypadku).
Czy jednak na dzień wniesienia aportu7, który jak wiadomo
nie powoduje powstania przychodu, odpis aktualizujący może
pozostać w kosztach wnoszącego aport?
Pamiętajmy, że odpis aktualizacyjny ma cechy rezerwy,
a więc kosztu przejściowego, który trzeba rozliczyć. To nie to
samo co koszt z tytułu odpisu amortyzacyjnego. Dzień zbycia
(aportu) wymaga takiego rozliczenia odpisu.
Dość szeroka interpretacja art. 7 ust. 3 pkt 3, mówiącego, że
przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się kosztów uzyskania
przychodu dotyczących przychodów ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
albo są wolne od tego podatku, wskazywałaby na konieczność
7
Na mocy art. 551 Kc należności, jako aktywa, wchodzą w skład przedsiębiorstwa, a więc samo zbycie przedsiębiorstwa pociąga za sobą przejście należności na
nabywcę przedsiębiorstwa. Moim zdaniem nie jest w tym przypadku wymagana oddzielna umowa przelewu wierzytelności, o której mowa w art. 509 Kc.
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wyeliminowania z kosztów uzyskania odpisu aktualizującego,
dokonanego przez wnoszącego aportem przedsiębiorstwo.
Z kolei przyjmujący aport w postaci przedsiębiorstwa,
a w jego ramach omawianą wierzytelność, wyceniałby ją w wartości nominalnej. Jeżeli przyjąć, że nie zachodzi kontynuacja, to
trzeba by uznać – zważywszy, iż wierzytelność nie stanowiła
przychodu należnego u przyjmującego – że ani dokonane na
nowo odpisy aktualizujące albo stwierdzenie jej nieściągalności (art. 16 ust. 1 pkt 25) lub zbycie ze stratą (art. 16 ust. 1
pkt 39) nie powodują powstania kosztów uzyskania.
Prawdą jest, że wniesienie aportem przedsiębiorstwa stanowi szczególny przypadek, kiedy to przyjmujący aport jest
swoistym kontynuatorem działalności tego przedsiębiorstwa.
Świadczy o tym zakaz aktualizacji wyceny składników majątku
i nakaz kontynuowania dotychczasowej amortyzacji, ale – jak
wskazano na wstępie – sukcesja w znaczeniu przepisów Ordynacji podatkowej nie zachodzi. Niemniej logika przemawia za
tym, aby przyznać mu takie prawa przy zaliczaniu do kosztów
odpisów aktualizacyjnych, zbywaniu lub uznaniu za nieściągalne przejętych wierzytelności, jakie przysługiwałyby wnoszącemu aport przedsiębiorstwa, albo nie eliminować dokonanych
uprzednio odpisów aktualizujących. Niestety nie znajduje to
potwierdzenia w przepisach.
W przypadku uregulowania należności na rzecz przyjmującego aport nie pojawi się u niego przychód, mimo
otrzymania pieniędzy (art. 12 ust. 1 pkt 1); przychód należny wykazał już wnoszący aport, a otrzymanie pieniędzy odzwierciedla jedynie kasowy wpływ przychodu wykazanego
memoriałowo.
Gdyby przyjmujący aport zdecydował się zbyć przejętą
wierzytelność, to ma prawo do policzenia kosztów uzyskania
w wysokości przyjętej do jej wyceny, ale nie wyższej niż wynosi przychód z tego zbycia; jak wskazano wyżej strata ze zbycia
wierzytelności nie może być u przyjmującego aport kosztem
uzyskania8.
Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy objęta aportem
w postaci przedsiębiorstwa należność stanowi wierzytelność
wobec spółki przyjmującej aport.
Należność ta wygasa, gdyż wnoszący aport w miejsce wierzytelności nabywa prawo do udziałów, a dłużnik (spółka, która
nie może w stosunku do siebie samej być wierzycielem) wygasza swoje zobowiązanie. U wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa (wraz z wchodzącymi w jego skład należnościami)
pojawi się pytanie: czy ma on prawo do wykazania kosztów
uzyskania z tytułu umorzenia wierzytelności, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 pkt 44?
Zdaniem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w piśmie
z 8.02.1996 r. nr PO 3/722-80/95, postanowienia art. 16 ust. 1
pkt 44 mogą mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy wierzyciel
zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik to zwolnienie przyjmuje
(art. 508 Kc). Stanowisko to nie zawiera zastrzeżenia, że zwol8
Jak widać zasada kontynuacji działa tylko wtedy, gdy jest to korzystne dla fiskusa. Red.
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nienie to nie może nastąpić pod tytułem darmym (wszak darowizny i ofiary nie stanowią kosztu uzyskania przychodu).
W tym przypadku wnoszący aport, u którego wierzytelność
wygasa, nie nabywa prawa do kosztów uzyskania, ponieważ
nie zachodzi zwolnienie z długu9. Wierzytelność wygasła nie
powodując trwałego uszczerbku w majątku podatnika; wręcz
przeciwnie – nabył on nowy element majątku w postaci udziałów, które to nabycie nie stanowi przychodu.
Znaczenie pojęcia „umorzenie wierzytelności” bywa rozumiane bardziej ogólnie w interpretacjach IS – np. w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z 25.08.2011 r. nr IPBPI/2/423-638/11/SD przyjęto, że pojęcie umorzenie należy rozumieć
w znaczeniu potocznym, potwierdzonym w różnych wersjach
słownika języka polskiego, jako zrezygnowanie ze ściągnięcia
jakichś należności pieniężnych na skutek zrzeczenia się należności przez wierzyciela.
Umorzenie należności, jako element kosztów uzyskania,
wymaga jednak rozpatrzenia w ramach ogólnych zasad zaliczania wydatków do kosztów uzyskania. Natomiast umorzenie
zobowiązania, które w sensie cywilistycznym jest skutkiem
umorzenia wierzytelności, wymaga rozpatrzenia w ramach
ogólnych zasad zaliczania do przychodów. Tak więc podatkowe kryteria definiowania umorzenia wierzytelności i umorzenia
zobowiązania nie pokrywają się. Na nic zdadzą się tu poszukiwania oderwanej definicji pojęcia umorzenie.
Jeśli chodzi o przyjmującą aport spółkę, to u niej nastąpi
wygaśnięcie zobowiązania. Nie należałoby go jednak kojarzyć
z przychodami z tytułu umorzenia zobowiązań (z wyjątkami,
które w przypadku aportu nie mają zastosowania) wymienionymi w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a.
W piśmiennictwie10 przeważa pogląd, że przepis art. 12
ust. 1 pkt 3 lit. a dotyczy tylko takiego umorzenia zobowiązań,
które wiąże się z realnym, darmym przysporzeniem majątkowym, wynikającym z umowy zwolnienia z długu (art. 508
Kc). Można by dodać, że każde wygaśnięcie zobowiązania, mające charakter darmego przysporzenia, stanowi przychód, gdyż
katalog przychodów jest otwarty.
Organy podatkowe prezentują niekiedy inne stanowisko,
przyjmując, że niezależnie od sposobu umorzenia zobowiązania, np. na skutek potrącenia (art. 498 Kc) lub odnowienia
(art. 506 Kc), wartość umorzonego zobowiązania jest zawsze
przychodem (tak na przykład Ministerstwo Finansów w piśmie
z 15.05.1995 nr PO 3-MD-722-290/95).
W nowszych interpretacjach nastąpiła zmiana podejścia do
tego problemu. I tak z interpretacji Dyrektora IS w Warszawie
z 28.01.2011 r. nr IPPB3/423-798/10-2/AG oraz Dyrektora IS
9
Również w przypadku aportu niezorganizowanego. W razie konwersji wierzytelności własnej na udział w kapitale dłużnika u wnoszącego aport nie powstanie
koszt uzyskania, gdyż na mocy art. 15 ust. 1j pkt 3 kosztami takimi mogą być tylko
wydatki na nabycie wierzytelności, niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania.
Wierzytelność własna nie została nabyta w sposób niepowodujący powstania kosztów
uzyskania. Powstała w wyniku spełnienia świadczenia, szerzej na ten temat w punkcie
aport niezorganizowany – wierzytelności.
10
Stanowisko takie zaprezentowano na przykład w pracy zbiorowej pod red.
J. Marciniuka, Podatek dochodowy od osób prawnych, C.H. Beck, 2009, s. 233.
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w Katowicach z 25.08.2011 r. nr IBPBI/2423-638/11/SD wynika, że wygaśnięcie zobowiązania w wyniku konfuzji (połączenia w jednej osobie obu stron), powstałego wcześniej stosunku zobowiązaniowego, nie stanowi umorzenia zobowiązania,
o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3.
5. Zobowiązania przejmowane wraz z aportem zorganizowanym
Z obowiązania – jako takie – nie posiadają zdolności aportowej. Zgodnie z aktualną definicją (art. 551 Kc) zobowiązania nie
są wymieniane jako składniki przedsiębiorstwa. Jednak, jak to
wyjaśniono na wstępie, dla celów podatkowych zobowiązania,
zgodnie z realiami, są zaliczane do składników przedsiębiorstwa.
W praktyce także sądy rejestrowe akceptują składane przez
wspólników oświadczenia, że przy wycenie wkładów uwzględniono wielkość przejmowanych oddzielną umową zobowiązań.
Inną kwestią jest skuteczność takiej czynności wobec
wierzyciela i osób trzecich w razie niewyrażenia przez wierzyciela zgody na przeniesienie jego należności (art. 392 oraz
519–525 Kc). Zgodnie z art. 519 Kc do przejęcia długu przez
osobę trzecią, zwalniającego dłużnika z długu, wymagana
jest umowa między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą
dłużnika albo umowa między dłużnikiem a osobą trzecią za
zgodą wierzyciela.
Sama umowa spółki przewidująca wniesienie zobowiązania
w ramach aportu przedsiębiorstwa nie powoduje wygaśnięcia
długu u zbywającego. Tak więc skuteczne wyzbycie się długu
– w ramach wnoszonego aportem przedsiębiorstwa – doprowadzające do jego umorzenia, wymaga oddzielnego zawarcia jednej z umów przewidzianych w art. 519 Kc.
Na tym tle rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy skuteczne
wygaśnięcie długu u wnoszącego w ramach aportu przedsiębiorstwo, w którego skład wchodzą także zobowiązania, spowoduje u niego obowiązek wykazania przychodu z mocy art. 12
ust. 1 pkt 3 lit. a, przewidującego, że przychodem jest wartość
umorzonych i przedawnionych zobowiązań.
Katalog przychodów zawarty w updop – jak wspomniano – jest otwarty (art. 12 podaje tylko przykłady przychodów) i dlatego każde nieodpłatne przysporzenie majątkowe
(wzrost aktywów, zmniejszenie pasywów) stanowi przychód, jeśli tylko przepis szczególny nie wyłącza go z katalogu przychodów.
U wnoszącego aport dochodzi do umorzenia zobowiązania,
ale ceną tego umorzenia jest wkalkulowanie tych zobowiązań –
jako zmniejszenia – do wartości objętych przez niego udziałów.
Wnoszący aport wyzbywa się zobowiązania, maleją jego pasywa, ale za cenę niższej wartości objętych udziałów stanowiących jego aktywa. Nie nastąpiło zatem nieodpłatne umorzenie
zobowiązań.
Powstaje pytanie: czy spółka, która przejęła zobowiązanie
od wnoszącego aport, ma prawo do uznania wydatku poniesionego na spłatę tego zobowiązania za koszt uzyskania?
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Nie, zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. b wydatki na
spłatę zobowiązań nie stanowią kosztu uzyskania.
Tak więc przejęcie, w ramach wniesionego aportem przedsiębiorstwa, jego zobowiązań i późniejsza ich spłata nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w przychodach i kosztach spółki przyjmującej aport.
Dodajmy zarazem, że u wnoszącego aport przekazane wraz
z nim zobowiązania nie powinny być uznane za bezpłatnie
umorzone, jak bowiem wspomniano, wobec wyzbycia się zobowiązania, wnoszący aport otrzymał udziały, reprezentujące
konkretne prawa majątkowe, o mniejszej wartości nominalnej. Umorzenie zobowiązania, o którym mowa w art. 12 ust. 1
pkt 3 – naszym zdaniem – stanowi u wnoszącego aport przychód tylko wtedy, gdy jest darme.
Przeprowadzony wywód, mający udowodnić, że przekazanie wraz z aportem zorganizowanym zobowiązania nie rodzi
skutków podatkowych ani u przejmującego aport, ani u wnoszącego aport, potwierdza założenie kontynuacji w razie wniesienia aportem przedsiębiorstwa.
6. Wartość firmy
W artość firmy zgodnie z updop (art. 16g ust. 2) to dodatnia
różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa albo nominalną
wartością wydanych udziałów w zamian za wkład niepieniężny
a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących
w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo
wniesionego do spółki przedsiębiorstwa.
Wartość firmy może być podatkowo amortyzowana tylko
w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze:
– kupna,
– leasingu finansowego,
– wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
Znak wartości firmy (dodatnia bądź ujemna) rozstrzyga
o sposobie wyceny majątku u nabywcy przedsiębiorstwa
w przypadku kupna i leasingu finansowego (art. 16g ust. 10).
Powstaje pytanie: czy w spółce przyjmującej aport w postaci przedsiębiorstwa możliwe jest ustalanie podatkowej, a więc
podlegającej amortyzacji wartości firmy?
Otóż w jednym tylko przypadku – wniesienia aportem
przedsiębiorstwa do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego (art.
16b ust. 2 pkt 2). Tylko w tym przypadku istnieje możliwość
podatkowej amortyzacji wartości firmy.
W pozostałych przypadkach, przy wnoszeniu aportem
przedsiębiorstwa, nie ustala się wartości firmy, stąd jej znak
(dodatnia, ujemna) nie wpływa na wycenę przejętego majątku
trwałego. W przypadku aportu zorganizowanego ustawodawca wymaga wyceny przedsiębiorstwa przy zachowaniu zasady kontynuacji działalności, a więc w kwotach wykazanych
w księgach wnoszącego aport i nie zezwala na jakąkolwiek formę aktualizacji wartości majątku, ani kreowanie aktywów niefigurujących w księgach wnoszącego.
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III. Aport niezorganizowany
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
W przypadku gdy jako aport wnoszony jest pojedynczy środek trwały lub ich grupa (bądź wnip) wycena następuje według ich
wartości na dzień wniesienia wkładu, ustalonej w umowie spółki,
nie wyższej od ich wartości rynkowej (art. 16g ust. 1 pkt 4).
Z Ksh wynika zarazem, że wartość wkładu nie może być
niższa od wartości nominalnej udziałów objętych za ten wkład.
Mimo prawa do wyceny wartości początkowej wniesionych
jako wkład środków trwałych i do przyjęcia jej za podstawę
obliczania odpisów amortyzacyjnych, działa tu ograniczenie
wynikające z omówionego już art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d. Przypomnijmy, że przewiduje ono, iż nie stanowi kosztów uzyskania
amortyzacja przypadająca od tej części wartości środka trwałego, która nie służyła utworzeniu lub podwyższeniu kapitału
zakładowego (zasiliła ona kapitał zapasowy jako agio).
A zatem zawsze, gdy wartość środka trwałego stanowiąca przedmiot aportu przewyższa wartość nominalną objętych
w zamian udziałów, odpisy amortyzacyjne od agia nie mogą
być zaliczane do kosztów uzyskania. Ograniczenie to doprowadza do tego, że wycena środka trwałego dla celów amortyzacji podatkowej jest ograniczona wartością nominalną objętych
w zamian udziałów.
Przykład
Wartość środka trwałego (netto) wniesionego
aportem zgodnie z umową spółki
1000
Wartość nominalna przejętych w zamian udziałów
700
Suma odpisów amortyzacyjnych, które mogą
być uznane za koszt uzyskania
700
Rzeczywista kwota podatkowych odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania – stawka z ustawy
× (700 : 1000).
Ustawodawca nie przewidział szczególnego przepisu regulującego sposób ustalania kosztu przychodu w razie zbycia
przez spółkę kapitałową środków trwałych wniesionych aportem niezorganizowanym.
Przepis taki ustawodawca przewidział jedynie, w razie gdy
zbywającym jest spółka osobowa, utworzona z udziałem podatnika pdop (np. spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o.
– art. 15 ust. 1t).
Stosuje się zatem przepis ogólny (art. 16h ust. 1 pkt 1), zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych
kosztem uzyskania przychodu jest wydatek na ich nabycie, pomniejszony o sumę (księgowych) odpisów amortyzacyjnych,
a więc łącznie z odpisami niezaliczonymi do kosztów uzyskania
przychodu.
Przepis ten posługuje się pojęciem wydatki na nabycie.
W rozpatrywanym przypadku za wydatek na nabycie trzeba
uznać wartość nominalną udziałów pokrytych wkładem w postaci zbywanego środka trwałego.
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Na przykład: przedmiotem sprzedaży, po 50% zamortyzowaniu, jest środek trwały (tak jak w poprzednim przykładzie,
tzn. o wartości, w myśl umowy spółki – 1000), za który wydano
udziały o wartości nominalnej 700; środek ten został zamortyzowany w międzyczasie w 50%, koszty uzyskania przychodu
stanowiłyby:
700 – (50% × 1000) = 200.
2. Zapasy
Przedmiotem aportu niezorganizowanego może być każdy
składnik majątku obrotowego.
Ustawodawca w updop nie przewidział, czy w razie zużycia bądź zbycia wniesionych jako aport towarów lub materiałów (lub innych składników majątku obrotowego), w spółce, do
której wniesiono aport, powstają koszty uzyskania przychodu?
Nie przewidział również zasad ich wyceny dla potrzeb podatkowych przez nabywającą spółkę.
Z punktu widzenia przepisów podatkowych istotną jest
jednak tylko kwestia wartości, po jakiej te składniki majątku
można zaliczyć do kosztów uzyskania w razie ich zbycia lub
zużycia. Wcześniej jednak podatnik musi dokonać ich wyceny.
Na zasadzie analogii do środków trwałych (a zwłaszcza
do przepisu ograniczającego zaliczanie do kosztów uzyskania
amortyzacji przypadającej na te części wartości środków, która nie pokrywa kapitału zakładowego) można by dowodzić, że
kosztem tym powinna by być wartość nabycia towarów lub materiałów, w części odpowiadającej wartości nominalnej wydanych w zamian udziałów.
Stosowanie analogii w prawie podatkowym dopuszczalne
jest jednak tylko wtedy, gdy jest to z korzyścią dla podatnika.
W danym przypadku tak by nie było. Dlatego nie działa tu ograniczenie stosowane do amortyzacji.
U wnoszącego aportem niezorganizowanym składnik rzeczowego majątku, niebędący środkiem trwałym, powstaje przychód (art. 12 ust. 1 pkt 7) w wysokości wartości nominalnej
objętych w zamian udziałów a kosztem jego uzyskania, zgodnie
z art. 15 ust. 1j pkt 3, są wydatki faktycznie poniesione na jego
nabycie, jeżeli uprzednio nie były zaliczone do kosztów uzyskania.
Kolejna wątpliwość: czy brzmienie przywołanego przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 3 prowadzi do wniosku, że jeśli przedmiotem
aportu niezorganizowanego są wytworzone przez wnoszącego
aport wyroby, to spółka, do której wniesiono te wyroby, również
nie ma prawa wykazać kosztów uzyskania, gdyż nie poniosła wydatków na ich nabycie niezaliczonych do kosztów uzyskania?
Dlaczego ustawodawca, w przytoczonym wyżej art. 15
ust. 1j pkt 3, mówiąc o kosztach uzyskania związanych z wkładem rzeczowym nie wymienił wydatków na wytworzenie,
a ograniczył się jedynie do wydatków poniesionych na nabycie
i to jeszcze niezaliczonych do kosztów uzyskania? Domniemanie racjonalności działania ustawodawcy każe przyjąć, że wydatki na wytworzenie mieszczą się w zakresie pojęcia „nabycie”,
a ponieważ koszt wyrobów niesprzedanych nie stanowił kosz-
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tu uzyskania, można również przyjąć, że koszt wytworzenia
wyrobów wniesionych aportem staje się kosztem uzyskania
w momencie wykazania przychodu z tytułu sprzedaży składników tego aportu. Bezpieczniej byłoby jednak uzyskać potwierdzenia słuszności tego stanowiska przez Ministra Finansów.
3. Wierzytelności
Przedmiotem aportu mogą być wierzytelności (należności),
które pierwotnie, u wnoszącego aport, stanowiły przychody, np.
ze sprzedaży, jak i takie, które wnoszący aport nabył wcześniej
od osoby trzeciej. Przedmiotem aportu może być także wierzytelność wobec spółki, do której wnoszony jest aport (konwersja
wierzytelności na kapitał).
Przypomnijmy też, że wniesienie aportu wywołuje takie
same skutki w przypadku podwyższenia kapitału w drodze
ustanowienia nowych udziałów, jak i podwyższenia wartości
nominalnej dotychczasowych udziałów.
W spółce przyjmującej wniesienie aportu niezorganizowanego w postaci wierzytelności wywołuje, w przypadku dokonania od nich odpisu aktualizującego, umorzenia bądź odpisania
na straty identyczne skutki, jak opisane wyżej, w przypadku
wniesienia wierzytelności w ramach aportu zorganizowanego.
Wierzytelność w spółce przyjmującej aport nie może stanowić
kosztu uzyskania, gdyż nie była przychodem należnym.
Dla wnoszącego wniesienie aportem wierzytelności powoduje powstanie przychodu (art. 12 ust. 1 pkt 7) w wysokości
wartości nominalnej objętych w zamian udziałów, niezależnie
od sposobu, w jaki wierzytelność ta powstała (własna czy nabyta). Jeśli chodzi o możliwość wykazania kosztu uzyskania tego
przychodu, to zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 kosztem będzie
wydatek poniesiony na nabycie tej wierzytelności niezaliczony
uprzednio do kosztów uzyskania. Oznacza to, że jeżeli przedmiotem wkładu jest wierzytelność własna, to podatnik nie
nabywa prawa do jej wykazania jako kosztu uzyskania,
ponieważ wydatki na jej nabycie były zaliczone do kosztów
uzyskania w postaci towarów, kosztów wytworzenia wyrobów
lub usług. Takie stanowisko zajął np. Dyrektor IS w Warszawie
w interpretacji z 22.06.2010 r. nr IPPB3/423-209/10-2/AG oraz
NSA w wyroku z 14.12.2004 r. sygn. FSK 1408/0411.
Szczególny przypadek stanowi wierzytelność własna
z tytułu udzielonej spółce pożyczki. Jak wynika z interpretacji
Dyrektora IS w Katowicach z 28.04.2010 r. nr IBPBI/2/423-204/10/CzP, w przypadku wniesienia aportem takiej wierzytelności, wnoszący aport nabywa prawo do policzenia z tego
tytułu kosztów uzyskania, gdyż udzielając pożyczki, poniósł
wydatek niezaliczony do kosztów uzyskania, czyli spełnił warunek przewidziany w art. 15 ust. 1j pkt 3.
11
Nie ulega wątpliwości, że jest to – merytorycznie – pogląd błędny. Brak bowiem przesłanek do odmiennego traktowania środków trwałych, zapasów i wierzytelności wniesionych jako aport. Gdyby wnoszący aportem wierzytelność odczekał na
jej zapłatę i zamiast wierzytelności wniósł środki pieniężne, to w ogóle nie powstałby
przychód ani koszty uzyskania. Intencją ograniczającego zapisu jest uniemożliwienie
potraktowania jako kosztów uzyskania wartości uprzednio odpisanych środków trwałych, np. w 100% zamortyzowanych o cenie jednostkowej nieprzekraczającej 3500 zł.
Intencja słuszna, ale skutki nieprzewidziane. Red.
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Strata na otrzymanej jako aport wierzytelności, uprzednio nabytej od osoby trzeciej przez wnoszącego aport, nie
jest kosztem uzyskania.
Jeśli bowiem wniesienie wierzytelności jako aportu jest formą odpłatnego zbycia, to zastosowanie będzie miał przepis art.
16 ust. 1 pkt 39, zgodnie z którym strata z tytułu odpłatnego
zbycia wierzytelności jest kosztem uzyskania tylko wtedy, gdy
wcześniej wierzytelność ta była przychodem należnym. Gdy zatem przedmiotem aportu jest wierzytelność wcześniej nabyta od
osoby trzeciej, to ewentualna strata na tym aporcie nie będzie
stanowiła dla spółki, do której wierzytelność wniesiono jako
aport, kosztu uzyskania. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo
Finansów w piśmie z 24.12.2002 r. PB4/AK-060-985-433/02.
I wreszcie przypadek, gdy następuje potrącenie przewidzianej w umowie spółki należnej od wspólnika wpłaty na kapitał
z wierzytelności tego wspólnika wobec spółki, zamiast wniesienia aportem wierzytelności.
W myśl art. 14 § 4 Ksh możliwe jest umowne potrącenie
wierzytelności wspólnika wobec spółki z wierzytelności spółki
względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów/akcji.
NSA w wyroku z 14.12.2004 r. (sygn. FSK 1408/04) uznał,
że o tym, czy konwersję (zamianę) wierzytelności wspólnika
wobec spółki na udziały/kapitał uznaje się za wkład pieniężny
lub niepieniężny decyduje uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego. Jeśli zatem uchwała wspólników o podwyższeniu kapitału stanowi, że wkład będzie miał charakter pieniężny,
a następnie spółka zawrze umowę ze wspólnikiem o kompensatę wierzytelności wspólnika wobec spółki z wierzytelnością
spółki względem wspólnika z tytułu wpłaty na poczet udziałów,
to mimo że nie nastąpiło przekazanie środków pieniężnych ma
miejsce wkład pieniężny a nie aport wierzytelności.
Na skutek tego u wspólnika – właściciela wierzytelności nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1
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pkt 7. Wkład pieniężny jest zaś w momencie jego dokonywania
podatkowo obojętny. Stanowisko NSA potwierdzają interpretacje dyrektorów IS (np. Dyrektora IS w Poznaniu z 21.01.2010 r.
nr ILPB3/423-933/09-6/ŁM).
Podsumowanie

J

ak z rozważań wynika, updop zawiera luki dotyczące
zagadnień wyceny, amortyzacji czy zbywania elementów majątku wniesionych aportem.
Zawarte w artykule sugestie rozwiązań stanowią jedynie
propozycje autora. Zajęcie w tej sprawie stanowiska przez Ministerstwo Finansów byłoby wielce wskazane.
Warta zastanowienia jest analiza podatkowej opłacalności
zastąpienia aportu zorganizowanego w postaci przedsiębiorstwa
jego sprzedażą z jednoczesną konwersją wierzytelności z tytułu
tej sprzedaży na kapitał zakładowy, w przypadku gdy aport służy
podwyższeniu kapitału. Może się okazać, że niekiedy sprzedaż
taka daje większe korzyści niż wniesienie aportu zorganizowanego. U wnoszącego powstaje dochód do opodatkowania – jest
to 19%, ale za to majątek spółki w ujęciu podatkowym może
być wyższy, podatkowa wycena aktywów i amortyzacji zostaje
urealniona, a podatkowa wartość firmy nie zostaje zagubiona.
Wybór tego rodzaju czynności prawnej dla uzyskania udziału
w spółce – zdaniem autora– nie powinno być traktowane jako
omijanie prawa podatkowego (art.199a Ordynacji).
I jeszcze jedna uwaga. Celem niniejszego opracowania nie
była analiza zagadnienia, jak najkorzystniej wnieść aport do
spółki kapitałowej, a jedynie wskazanie na prawno-podatkowe, głównie w świetle updop, warunki takiego działania. Także omawianie księgowych skutków wniesienia aportem bądź
sprzedaży przedsiębiorstwa (ZPC) lub jego składników nie
było celem opracowania, zwłaszcza że skutków podatkowych
nie można utożsamiać ze skutkami bilansowymi.

www.rachunkowosc.com.pl/sklep

W naszej księgarni internetowej możecie Państwo zamówić
zeszyty „Rachunkowości” z poprzednich miesięcy,
jak również wydane przez nas zeszyty specjalne.
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Korekta VAT odliczonego
przy zakupie środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
Artur Hałub

I. Wprowadzenie

W

deklaracji VAT za styczeń (przy rozliczeniu miesięcznym) albo za pierwszy kwartał roku (przy
rozliczeniu kwartalnym) niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywania tzw. rocznej korekty VAT. Dotyczy ona podatku odliczonego przy zakupach towarów i usług
wiążących się zarówno ze sprzedażą dającą prawo do odliczenia VAT naliczonego, jak i niedającą takiego prawa, których nie
udało się przyporządkować wyłącznie jednemu z tych rodzajów sprzedaży. Podatek od takich zakupów może być odliczony
jedynie proporcjonalnie, tj. w proporcji, w jakiej pozostają do
siebie sprzedaż opodatkowana do sprzedaży opodatkowanej
i zwolnionej ogółem.
Pierwotne odliczenie w momencie zakupu następuje za pomocą współczynnika proporcji wstępnej, która jest proporcją za
ubiegły rok, a następnie, po zakończeniu roku kalendarzowego1, podlega korekcie z uwzględnieniem rzeczywistej proporcji
sprzedaży ustalonej dla danego, zakończonego roku. Dla większości zakupów korekta następuje jednorazowo. Wyjątek dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(dalej: wnip), zwanych łącznie majątkiem trwałym.
VAT odliczony przy ich zakupie jest korygowany przez
5 bądź 10 lat (w zależności od rodzaju składnika majątkowego).
Jest to korekta pierwszego rodzaju, przy czym, czy składniki
majątku trwałego podlegają kilkakrotnej korekcie (cząstkowej)
zależy od ich wartości, a także daty nabycia. W odniesieniu do
1
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Dla celów VAT rokiem podatkowym jest zawsze rok kalendarzowy.

nich zasady zmieniały się kilkakrotnie; trzeba też uwzględnić
przepisy przejściowe.
Obowiązek korekty VAT odliczonego przy nabyciu składników majątku trwałego wiąże się nie tylko z zakończeniem roku
podatkowego i ustaleniem rzeczywistego współczynnika sprzedaży. Korekta może być konieczna także wtedy, gdy w ciągu
roku (w tzw. okresie korekty) dojdzie do sprzedaży, wniesienia
aportem czy zmiany przeznaczenia środka trwałego bądź wnip
(np. tylko do działalności zwolnionej z VAT).
Obowiązek dokonywania korekty drugiego rodzaju mają
przy tym nie tylko podatnicy, u których następuje sprzedaż
„mieszana” (dająca prawo do odliczenia, jak i niedająca takiego
prawa), na co dzień stosujący przy odliczeniu VAT proporcję
sprzedaży, ale także ci, których cała działalność jest opodatkowana VAT, lecz nastąpiła u nich sprzedaż środka trwałego (nieruchomości bądź używanego samochodu osobowego) objęta
zwolnieniem z VAT.
Trzeci rodzaj korekty odliczonego VAT wiąże podatników,
którzy należącą do przedsiębiorstwa nieruchomość oddają do
nieodpłatnego użytku pracownikom, członkom zarządu bądź
innym osobom na ich cele prywatne. Podatek naliczony od
wydatków związanych z tą nieruchomością podlega odliczeniu
wyłącznie do wysokości udziału procentowego, w jakim nieruchomość została wykorzystana do celów działalności podatnika. W każdym okresie rozliczeniowym (czyli co miesiąc lub co
kwartał), przez cały 10-letni okres korekty, należy badać, czy
nie nastąpiła zmiana stopnia wykorzystania nieruchomości, co
powoduje konieczność skorygowania odliczenia.
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Zasady korekty VAT odliczonego przy nabyciu środka trwałego lub wnip
Rodzaj środka trwałego

Data nabycia*
przed
1.05.2004 r.

1.05.2004 r.
– 31.05.2005 r.

od 1.06.2005 r.

Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości początkowej do 15 000 zł

x

j

j

Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu o wartości początkowej powyżej 15 000 zł

x

j

w (10)

Pozostałe nieruchomości** o wartości początkowej do 3500 zł

x

j

j

Pozostałe nieruchomości** o wartości początkowej powyżej 3500 zł do 15 000 zł

x

w (10)

j

Pozostałe nieruchomości** o wartości początkowej powyżej 15 000 zł

x

w (10)

w (10)

Inne środki trwałe oraz wnip o wartości początkowej do 3500 zł

x

j

j

Inne środki trwałe oraz wnip o wartości początkowej powyżej 3500 zł do 15 000 zł

x

w (5)

j

Inne środki trwałe oraz wnip o wartości początkowej powyżej 15 000 zł

x

w (5)

w (5)

* W wypadku środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie – data przyjęcia do używania.
** W tym ulepszenia nieruchomości, a według niektórych interpretacji organów podatkowych także inwestycje w obcych lokalach/budynkach, budowlach.
Legenda:
x – nie podlega korekcie,
j – korekta jednorazowa,
w – korekta wieloletnia (cząstkowa),
(5) – 5-letni okres korekty, liczony od roku, w którym środek trwały został oddany do użytkowania,
(10) – 10-letni okres korekty, liczony od roku, w którym środek trwały został oddany do użytkowania.
Kolorem szarym zaznaczono te składniki majątku trwałego, w odniesieniu do których nie powstanie obowiązek korekty (rocznej za 2011 r., z powodu sprzedaży albo zmiany
przeznaczenia) ze względu na upływ okresu korekty.

Niestety przepisy ustawy o VAT2 dotyczące wszystkich
trzech rodzajów korekt VAT nie są jednoznaczne, stąd w praktyce pojawia się wiele wątpliwości.
Celem niniejszego opracowania jest pomoc w dokonaniu
prawidłowej rocznej korekty VAT naliczonego przy zakupie
składników majątku trwałego.
Zasady pierwszego rodzaju korekty ilustruje tabela powyżej.
Jest to jednak ujęcie schematyczne, za którym kryją się –
jak to zwykle w przepisach podatkowych – liczne, wymagające uwzględnienia, szczegóły. Zachęcamy do zapoznania się
z nimi.
W następnym numerze „Rachunkowości” omówimy zasady korekty odliczonego VAT w razie zbycia lub zmiany przeznaczenia składników majątku trwałego, a także w razie udostępnienia nieruchomości na cele prywatne (korekty drugiego
i trzeciego rodzaju).

Zasady ogólne
Przedsiębiorca, który nabywa/wytwarza środek trwały lub
wnip wyłącznie w celu wykonywania „czynności, w związku
z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego” (np. do działalności opodatkowanej VAT w Polsce),
może – co do zasady – odliczyć cały podatek naliczony przy

jego zakupie lub zakupie części do jego wytworzenia3. Jeśli
wykonuje on „czynności, w związku z którymi nie przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego” (np. działalność
zwolnioną z VAT), a nabywany składnik majątkowy ma służyć
wyłącznie tej działalności, nie skorzysta z odliczenia.
Przy zakupach składników majątkowych służących jednocześnie obu tym rodzajom działalności, których nie da się jednoznacznie przyporządkować danej działalności, przysługuje
jedynie częściowe odliczenie VAT – według proporcji, w jakiej
pozostaje do siebie sprzedaż dająca prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i niedająca takiego prawa. Tak wynika
z art. 90 ust. 2.
Prowadząc taką „mieszaną” działalność i nie będąc w stanie
dokładnie określić, jakie kwoty VAT naliczonego wiążą się z poszczególnymi rodzajami sprzedaży, przedsiębiorca odlicza podatek w chwili zakupu4, stosując tzw. proporcję wstępną (obliczoną
na podstawie obrotu z roku ubiegłego bądź uzgodnioną z urzędem
skarbowym). Następnie ma obowiązek skorygować to odliczenie.
Dla większości zakupów korekta ta następuje po zakończeniu danego roku podatkowego, po ustaleniu rzeczywistej proporcji sprzedaży dla tego minionego roku (por. art. 91 ust. 1).
Ponieważ jednak składniki majątku trwałego są wykorzystywane w przedsiębiorstwie przez długi okres (kilku, kilkunastu lat) i w tym czasie proporcja sprzedaży – a co za tym
idzie stopień wykorzystania do działalności dającej prawo do
odliczenia – może ulegać zmianom, ustawodawca w ślad za dy-

Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U.
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Przytaczane dalej numery artykułów bez powołania
na ustawę dotyczą artykułów ustawy o VAT.

3
Wyjątki określa art. 88 (np. zakup samochodu osobowego uprawnia jedynie
do odliczenia 60% VAT naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł).
4
W rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał fakturę zakupu, lub
jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

II. Korekta roczna
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rektywą UE przewidział, że nie wystarczy jednorazowa korekta
po zakończeniu roku, w którym doszło do zakupu (bądź zakupu
części do ich wytworzenia), lecz powinna być ona rozłożona
w czasie (w tzw. okresie korekty) – na 10 (nieruchomości) bądź 5
(pozostałe składniki majątku trwałego) kolejnych lat, licząc od
roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta
dotyczy części – odpowiednio 1/10 i 1/5 – kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu (art. 91 ust. 2).
Rocznej korekty VAT dokonuje się w deklaracji VAT składanej za pierwszy okres rozliczeniowy po zakończeniu roku
podatkowego, za który następuje korekta (art. 91 ust. 3). Zatem
roczna korekta za 2011 r. nastąpi w deklaracji VAT za styczeń
2012 r. składanej do 25.02.2012 r. (lub za I kwartał 2012 r. składanej
w terminie do 25.04.2012 r. – jeżeli VAT rozlicza się kwartalnie)5.
Zanim przejdziemy do omówienia reguł korekty VAT odliczonego dotyczącego składników majątku trwałego, przypomnijmy pokrótce ogólne zasady liczenia (współczynnika) proporcji sprzedaży.
Obliczenie współczynnika proporcji sprzedaży
Roczna korekta VAT polega na porównaniu kwoty podatku
do odliczenia obliczonej przy zastosowaniu proporcji wstępnej z kwotą obliczoną przy zastosowaniu proporcji ostatecznej
ustalonej dla danego roku podatkowego (2011)6.
W tym celu, zgodnie z art. 90 ust. 3, ustala się, jaki był
udział rocznego obrotu z tytułu czynności dających prawo do
odliczenia w całkowitym obrocie (uzyskanym z tytułu czynności dających prawo do odliczenia VAT oraz niedających takiego
prawa).
Wyrażony w procencie wskaźnik proporcji (P) można
przedstawić jako ułamek, w którego liczniku figuruje obrót dający prawo do odliczenia (o), a w mianowniku – suma obrotu
dającego prawo do odliczenia (o) i obrotu niedającego takiego
prawa (on):
o
P=
× 100
o + on

Ustalając proporcję obrotu dla 2011 r., pod uwagę bierze się
obrót, który w rozumieniu ustawy o VAT nastąpił w roku kalendarzowym 2011. Decyduje tu moment powstania obowiązku
podatkowego a nie moment wykonania czynności podlegającej
opodatkowaniu czy np. wystawienia faktury (choć będzie się on
z reguły pokrywał z momentem powstania obowiązku podatkowego). Potwierdza to wyrok ETS7 z 26.05.2005 r. (C-536/03),
zgodnie z którym przyjęcie dla obliczenia proporcji takiego
„obrotu”, w odniesieniu do którego obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał, byłoby sprzeczne z zasadami systemu VAT.
W świetle tego wyroku trzeba natomiast uwzględnić obrót z tytułu otrzymania płatności rodzącej obowiązek podatkowy (choć
sama czynność, z którą wiąże się ta zapłata, nie została jeszcze
wykonana).
Przykład
W grudniu 2011 r. spółka X otrzymała zaliczkę na poczet
dostawy (sprzedaży), która nastąpi w 2012 r., co dokumentowała
faktura. Kwotę zaliczki uwzględnia się we współczynniku proporcji ustalonym za 2011 r., zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2,
gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest
również kwota tych zaliczek, pomniejszona o przypadającą
od nich kwotę podatku. W 2012 r. obrotem uwzględnianym we
współczynniku proporcji będzie tylko pozostała, niepokryta
zaliczką, część należności (bez VAT) za towar lub usługę.

Zarówno w liczniku, jak i mianowniku tego ułamka uwzględnia się tylko te kwoty, które są obrotem w rozumieniu ustawy
o VAT, tj. zgodnie z art. 29 ust. 1, kwoty:
– należne z tytułu sprzedaży, bez VAT należnego,
– pobrane zadatki, zaliczki, przedpłaty oraz raty, pomniejszone o kwotę podatku należnego,
– otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym
charakterze, jeżeli mają one bezpośredni wpływ na cenę (kwotę
należną) dostarczanych towarów lub świadczonych usług (pomniejszone o kwotę należnego podatku).
W myśl art. 6 pkt 1 przepisów ustawy o VAT nie stosuje się
do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustalając proporcję, nie wlicza się do obrotu wartości importu usług oraz importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów (WNT), mimo że w deklaracjach VAT są one wykazywane jako podstawa opodatkowania. Są to bowiem zakupy,
a przy obliczaniu proporcji bierze się pod uwagę sprzedaż.
Jak zauważył Drugi Mazowiecki US8 w Warszawie w piśmie
z 14.07.2006 r. (1472/RPP1/443-405/2006/PS): (…) dla potrzeb
art. 90–91 ustawodawca nie stworzył odrębnej definicji obrotu.
(...) Pojęcie to należy rozumieć tak, jak to zostało zdefiniowane
w art. 29 ust. 1, zgodnie z którym obrotem jest kwota należna
z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
Z kolei przez sprzedaż – w myśl art. 2 ust. 22 – należy rozumieć
odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową
dostawę towarów.
W 2011 r. wątpliwości może budzić sprzedaż krajowa (np.
złomu), dla której podatnikiem jest nabywca. Również ona
nie mieści się w definicji obrotu ani sprzedaży (podatek rozlicza kupujący), więc – moim zdaniem – nie powinno się jej
uwzględniać przy liczeniu proporcji.
Definicja sprzedaży nie wymienia też czynności, które podlegają VAT za granicą, ale w związku z którymi w Polsce przysługuje prawo do odliczenia VAT. Są to np. usługi świadczone
przez polskie firmy podmiotom zagranicznym – opodatkowa-

5
W poz. 53 lub 54 obowiązującego wzoru deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D
w zależności od tego, czy korekta dotyczy środków trwałych, czy pozostałych nabyć.
6
Proporcja ostateczna – dla zakończonego roku – staje się jednocześnie proporcją wstępną dla roku następnego.

7
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwany popularnie Europejskim
Trybunałem Sprawiedliwości (ETS).
8
Urząd Skarbowy.
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ne w państwie, gdzie siedzibę ma nabywca usługi. Można by
z tego wyciągnąć wniosek, że sprzedaży opodatkowanej VAT
poza Polską nie uwzględnia się przy obliczaniu współczynnika
proporcji. Powodowałoby to jednak zniekształcenie proporcji,
bo ustawa o VAT wyraźnie przyznaje prawo do odliczenia VAT
naliczonego przy zakupach dotyczących takiej sprzedaży, jeżeli
kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium Polski.
Dlatego organy podatkowe stoją na stanowisku, że ustalając proporcję, uwzględnia się również sprzedaż opodatkowaną
VAT poza Polską (np. Drugi Mazowiecki US w Warszawie
w piśmie z 28.02.2006 r., 1472/RPP1/443-131/06/AW, US
w Giżycku w piśmie z 13.01.2006 r., US-I-2/44345/05). Jeśli
będzie to sprzedaż dająca prawo do odliczenia, uwzględnia się
ją zarówno w mianowniku, jak i w liczniku współczynnika proporcji. Jeśli nie daje takiego prawa – to tylko w mianowniku.
Przykład
Spółka Y w 2011 r. przekazywała klientom materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości oraz próbki, przy zakupie których przysługiwało jej odliczenie VAT.
Wartości tych towarów nie uwzględnia przy liczeniu proporcji
sprzedaży. Pod uwagę bierze się bowiem jedynie obrót,
czyli kwotę należną z tytułu sprzedaży (już zrealizowanej
lub na poczet której otrzymano zaliczkę). Co prawda niektóre czynności nieodpłatne zostały zrównane z czynnościami
odpłatnymi podlegającymi VAT, zgodnie jednak z art. 7
ust. 3 nie dotyczy to drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Nie jest to
więc obrót uwzględniany przy obliczaniu proporcji.

W art. 90 ust. 5 i 6 ustawodawca wymienił natomiast czynności, które – co prawda – są obrotem w rozumieniu ustawy
o VAT, lecz których nie uwzględnia się przy obliczaniu proporcji (zarówno gdy są opodatkowane, jak i zwolnione z VAT –
czyli ani w liczniku, ani w mianowniku proporcji). Są to:
●●  sporadyczne transakcje finansowe (wymienione w art. 43
ust. 1 pkt. 37–41, m.in. pożyczki, poręczenia, gwarancje),
●●  sporadyczne transakcje dotyczące nieruchomości,
a także
●●  dostawy towarów lub usług zaliczanych na podstawie
przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych oraz
wnip podlegających amortyzacji,
●●  dostawy gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych,
o ile wymienione składniki majątku trwałego były używane
przez podatnika na potrzeby jego działalności.
Przepis wyłączający z obrotu uwzględnianego przy wyliczaniu proporcji obrót z tytułu dostawy środków trwałych/wnip
podlegających amortyzacji, odwołuje się do przepisów o podatku dochodowym, tymczasem może być tak, że działalność podatnika VAT nie podlega ustawie o podatku dochodowym. Tak
jest w wypadku działalności rolniczej (innej niż działy specjalne
wydanie reklamowe | rachunkowość

produkcji rolnej). Czy taki podatnik powinien brać pod uwagę
przy wyliczaniu współczynnika sprzedaży sprzedaż samochodu czy ciągnika służącego działalności rolniczej (zaliczonego
do środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości)?
IS9 w Katowicach w interpretacji z 11.06.2011 r. (śIBPP1/443221/10/AZb) stwierdziła, że nie. Przekonał ją argument podatnika, że gdyby podlegał w zakresie działalności rolniczej regulacjom przepisów ustawy o podatku dochodowym, to sprzedane
dobra stanowiłyby środki trwałe podlegające amortyzacji.
Wiele wątpliwości budzi to, czy przy wyliczaniu proporcji uwzględnia się czynności niepodlegające w ogóle przepisom o VAT. Liczne wyroki sądów administracyjnych (NSA10 z 8.01.2010 r., I FSK, 1605/08 i z 30.06.
2009 r., I FSK 903/08, WSA11 w Olsztynie z 8.09.2010 r.,
I SA/Ol 365/10, WSA w Białymstoku z 8.03.2011 r., I SA/
/Bk 18/11), a także orzecznictwo ETS (np. wyrok z 29.04.
2004 r., C-77/01) wskazywały, że nie. Niemniej organy podatkowe nie dawały za wygraną. Problem rozstrzyga uchwała
7 sędziów NSA z 24.10.2011 r. (I FSK 2102/09), który orzekł,
że: (…) w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2
ustawy o VAT czynności niepodlegające opodatkowaniu (...) nie
mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3.
Zaokrąglenia i uproszczenia
Gdy wyliczony drogą podzielenia licznika przez mianownik
i pomnożenia przez 100 współczynnik proporcji nie jest liczbą całkowitą, zaokrągla się go w górę do najbliższej liczby całkowitej.
(Jeśli np. wyniesie on 88,02%, to zaokrągla się go do 89%).
Uwaga: Począwszy od korekt za 2011 r. nie obowiązuje już
zasada, że nie dokonuje się korekty, gdy różnica między proporcją wstępną, obliczoną na podstawie obrotu za rok poprzedzający rok podatkowy, a rzeczywistą proporcją, obliczoną dla
zakończonego roku podatkowego, nie przekracza 2 punktów
procentowych12.
Sprawiała ona kłopot zwłaszcza w przypadku wieloletnich
korekt VAT od środków trwałych i wnip. Były wątpliwości, czy
z rzeczywistą proporcją należy porównywać proporcję wstępną przyjętą do odliczenia VAT przy zakupie towarów i usług
zużytych do wytworzenia środka trwałego czy – jak wynikało
z literalnego brzmienia art. 91 ust. 1, który odwoływał się w tym
zakresie do art. 90 ust. 4 – proporcję z roku poprzedniego13.
Zmieniły się też reguły korekty w przypadku, gdy tylko znikoma część obrotu podatnika pochodziła z działalności
zwolnionej, a zdecydowanie przeważał obrót opodatkowany.
Począwszy od korekty za 2011 r. zmodyfikowano zasadę, wyniIzba Skarbowa.
Naczelny Sąd Administracyjny.
Wojewódzki Sąd Administracyjny.
12
Zob. art. 8 ustawy z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. nr 64, poz. 332).
13
IS w Warszawie w interpretacji z 14.03.2011 r. (IPPP3/443-1/11-2/JF) potwierdziła, że prawidłowy jest drugi pogląd – porównuje się rzeczywistą proporcję
z proporcją z roku poprzedniego. Tak też IS w Poznaniu w piśmie z 30.07.2008 r.
(ILPP1/443-456/08-2/BD).
9

10
11
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kającą dawniej z art. 90 ust. 10, że jeżeli proporcja przekroczyła
98%, to podatnik ma prawo uznać, że wynosi ona 100% i odliczyć cały podatek naliczony.
Teraz jest to możliwe tylko w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu była w skali roku niższa niż 500 zł. Jeżeli była równa lub wyższa, trzeba skorygować
odliczenie, stosując rzeczywistą proporcję ustaloną dla danego
roku. Pogarsza to sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność zwolnioną w znikomym zakresie.
Skorzystają natomiast ci, u których przeważa obrót zwolniony z VAT – nie stosuje się już bowiem obligatoryjnie zasady,
że jeżeli proporcja nie przekracza 2%, to podatnik nie ma prawa
do odliczenia VAT. Teraz ustawodawca wprowadził prawo (nie
obowiązek) uznania takiej proporcji za wynoszącą 0%. Przedsiębiorcy są więc uprawnieni do odliczenia VAT zgodnie z rzeczywistą strukturą sprzedaży, nawet gdy współczynnik wynosi
mniej niż 2%.
Przepisy przejściowe
Po wyliczeniu proporcji sprzedaży w 2011 r. ustala się, które
odliczenia dotyczące składników majątku trwałego, służących
działalności „mieszanej”, podlegają korekcie oraz czy jest to
korekta jednorazowa, czy wieloletnia. W tym celu nie wystarczy sięgnąć do aktualnego brzmienia przepisów ustawy o VAT,
regulujących zasady korekty rocznej; trzeba także uwzględnić
wszystkie ich zmiany i regulacje przejściowe. Mają one istotne
znaczenie nie tylko przy dokonywaniu korekty rocznej, ale także korekty spowodowanej sprzedażą czy zmianą przeznaczenia
środka trwałego bądź wnip (o czym będzie mowa dalej).
Przypomnijmy, że obowiązek korekty został wprowadzony
od 1.05.2004 r., z chwilą wejścia w życie obecnej ustawy o VAT.
Stara ustawa o VAT z 1993 r. nie zawierała podobnej regulacji.
Na mocy art. 163 ust. 2 ustawy o VAT z 2004 r., w stosunku do
środków trwałych oraz wnip nabytych przed 1.05.2004 r., stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy z 1993 r., co w praktyce
oznacza, że nie podlegają one zasadom rocznej korekty VAT,
przewidzianym w aktualnej ustawie o VAT. Co istotne, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, decyduje tu data nabycia
składnika majątku trwałego (a nie oddania do używania).
W okresie od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r. zgodnie z obowiązującym wówczas brzmieniem art. 91 ust. 2 obowiązek wieloletniej (cząstkowej) korekty dotyczył: „(…) towarów i usług,
które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wnip podlegających amortyzacji z wyłączeniem tych, w odniesieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogą być
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów”. Okres korekty
wynosił 5 lat, a w przypadku nieruchomości – 10 lat, począwszy
od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.
Roczna korekta dotyczyła odpowiednio 1/5 bądź 1/10 kwoty
podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu składników
majątku. Do „(…) środków trwałych oraz wnip, w odniesieniu
do których wydatki poniesione na ich nabycie mogą być jedno-
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razowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów”, stosowało się odpowiednio art. 91 ust. 1, co oznaczało, że podlegały
one jednorazowej korekcie.
Na mocy art. 6 ust. 2 ustawy z 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. nr 90, poz. 756) do środków trwałych oraz
wnip nabytych po 30.04.2004 r., lecz przed 1.06.2005 r. nadal
mają zastosowanie reguły korekty obowiązujące w tamtym czasie (art. 91 ust. 2 w ówczesnym brzmieniu). Oznacza to, że:
●●  obowiązkiem wieloletniej korekty nie są objęte grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów nabyte między
1.05.2004 r. a 31.05.2005 r., gdyż korekta dotyczyła jedynie
„środków trwałych oraz wnip podlegających amortyzacji”;
VAT od wspomnianych gruntów i prawa ich wieczystego użytkowania podlegał jednorazowej korekcie bez względu na ich
wartość,
●●  korekta wieloletnia (5- lub 10-letnia) jest konieczna, jeśli
wartość składnika majątku trwałego nabytego w tamtym czasie
przekracza 3500 zł. Zgodnie bowiem z przepisami o podatku
dochodowym wydatek może być jednorazowo zaliczony do
kosztów uzyskania przychodów, jeśli nie przekracza kwoty
3500 zł (art. 22d updof14, art. 16d updop15)16.
Od 1.06.2005 r. w drodze wspomnianej nowelizacji
z 21.04.2005 r. dodano, że:
●●  wieloletnia korekta dotyczy także gruntów i prawa ich
wieczystego użytkowania, jeżeli zostały zaliczone do środków
trwałych i wnip podatnika (nabytych od tego dnia),
●●  VAT odliczony z faktury dokumentującej nabycie środków trwałych oraz wnip jest korygowany wciągu 5 lub 10 lat
tylko wtedy, gdy ich wartość początkowa przekracza 15 000 zł.
W przeciwnym razie wystarczy korekta jednorazowa po zakończeniu roku.
Od 1.12.2008 r. nastąpiła kolejna zmiana art. 91 ust. 2. Przez
wszystkie poprzednie lata z literalnego jego brzmienia wynikało, że 10-letni okres korekty dotyczy „nieruchomości” (pozostałe środki trwałe podlegały korekcie 5-letniej). W wyniku
nowelizacji obok nieruchomości dodano również „prawo wieczystego użytkowania gruntów”. Nie wprowadzono przy tym
żadnych przepisów przejściowych.
Może pojawić się pytanie, jak zastosować przedstawione tu
przepisy przejściowe w przypadku inwestycji prowadzonych
przez wiele lat (środków trwałych w budowie). Jak zauważył
Pomorski US w piśmie z 20.07.2006 r. (VI/443-121/06/JW),
odnoszą się one jedynie do nabytych a nie wytworzonych środków trwałych oraz wnip. Do wytworzonych składników majątku trwałego mają zaś zastosowanie przepisy ustawy o VAT
w brzmieniu obowiązującym w dniu oddania ich do używania.
14
Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).
15
Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
16
Ponieważ 5-letni okres korekty dla środków trwałych nabytych w 2005 r. już
wygasł, może mieć to praktyczne znaczenie jedynie przy nieruchomościach i ich ulepszeniach, podlegających korekcie 10-letniej.
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Korekta wieloletnia bądź jednorazowa
Pamiętając o wskazanych wyżej przepisach przejściowych,
rozpatrzmy aktualne brzmienie art. 91 ust. 2. Zgodnie z nim
obowiązek wieloletniej korekty dotyczy:
●●  towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku
dochodowym są przez podatnika zaliczane do środków trwałych, oraz wnip podlegających amortyzacji,
●●  gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeśli
zostały zaliczone do środków trwałych i wnip nabywcy,
z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł.
Korekty, o której tu mowa, dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku,
w którym oddano je do użytkowania. Roczna korekta dotyczy
odpowiednio 1/5 bądź 1/10 kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu składników majątku trwałego. Jeśli wartość początkowa środków trwałych bądź wnip nie przekracza
15 000 zł, korekty dokonuje się jednorazowo – po zakończeniu
roku, w którym oddano je do użytkowania.
Korekta dotyczy zarówno nabytych (zakupionych, przyjętych w leasing finansowy) składników majątku trwałego, jak
i wytworzonych we własnym zakresie.
Po raz pierwszy przeprowadza się ją za rok, w którym składnik majątku trwałego został przyjęty do używania. Nie ma znaczenia, kiedy został on kupiony albo kiedy poniesiono nakłady
na jego budowę lub montaż; ważne jest, kiedy rozpoczęto jego
użytkowanie. VAT od inwestycji w toku (środków trwałych
w budowie) nie podlega korekcie.
Korekta jednorazowa odliczonego VAT, dotyczącego środków trwałych i wnip o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł,
też jest przeprowadzana dopiero po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.
Przykład
W 2010 r. spółka rozpoczęła inwestycję budowlaną (budowa budynku biurowego). Ma być ona zakończona i oddana
do użytku w 2012 r. VAT od nakładów (towarów i usług) poniesionych na budowę w latach 2010 i 2011 spółka odliczała
według proporcji wstępnej ustalonej dla tych lat.
Jeśli budynek zostanie oddany do używania w terminie, to
pierwsza korekta odliczenia nastąpi po zakończeniu 2012 r.
Spółka skoryguje wówczas 1/10 VAT naliczonego przy zakupie
ogółu nakładów inwestycyjnych, a więc w latach 2010 i 2011,
według rzeczywistej proporcji sprzedaży ustalonej dla 2012 r.

Przykład
W grudniu 2011 r. spółka X otrzymała fakturę dokumentującą
zakup maszyny produkcyjnej. W deklaracji VAT-7 za grudzień
2011 r. odliczyła VAT z tej faktury według proporcji wstępnej
(z 2010 r.). Maszyna wymagała montażu i została przyjęta do
używania w styczniu 2012 r.
Jej wartość początkowa nie przekroczyła 15 000 zł. Po
zakończeniu 2011 r. nie koryguje się VAT naliczonego przy
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nabyciu maszyny, według rzeczywistej proporcji ustalonej dla
2011 r., gdyż w tym roku maszyna nie została jeszcze oddana do
używania. Jednorazowej korekty spółka dokona po zakończeniu
2012 r., bo dopiero w tym roku maszynę przyjęto do używania.
Do rozliczenia odliczonego VAT przyjmie rzeczywistą proporcję
ustaloną dla 2012 r.

Ustalając, czy próg 15 000 zł został przekroczony i składnik
majątku trwałego podlega wieloletniej (cząstkowej) korekcie,
pod uwagę bierze się jego wartość początkową w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym, czyli cenę nabycia bądź
koszt wytworzenia17.
Definicję ceny nabycia zawiera art. 16g ust. 3 updop i odpowiednio art. 22g ust. 3 updof. Jest to kwota należna zbywcy:
●●  powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do
dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia
w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz
systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych
i innych, odsetek, prowizji oraz
●●  pomniejszona o VAT z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek ten nie stanowi podatku
naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty
należnego VAT o podatek naliczony, albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT.
W przypadku importowanych składników majątku cena
nabycia obejmuje także cło i podatek akcyzowy od importu.
Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia
przekazania środka trwałego do używania (art. 16g ust. 5 updop
i art. 22g ust. 5 updof).
Z kolei koszt wytworzenia to, zgodnie z art. 16g ust. 4 updop
i art. 22g ust. 4 updof, wartość w cenie nabycia:
●●  zużytych do wytworzenia środka trwałego rzeczowych
składników majątku,
●●  wykorzystanych usług obcych
oraz
●●  koszty wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi,
●●  inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonego środka trwałego, z wyjątkiem: kosztów ogólnych zarządu,
kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji
naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania,
a u podatników pdof także wartości własnej pracy podatnika,
jego małżonka i małoletnich dzieci.
Koszt wytworzenia koryguje się o ewentualne różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 16g ust. 5 updop i art. 22g ust. 5 updof).
Jak z tego wynika, w wartości początkowej środka trwałego nie uwzględnia się tylko tej części VAT, która podlega odli17
Z przepisów o VAT wprost to nie wynika, niemniej taki wniosek jest uprawniony, skoro odwołują się one do pojęcia środka trwałego i wnip w rozumieniu przepisów
o podatkach dochodowych, a w tych przepisach pojęcie wartości początkowej zostało
zdefiniowane.
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czeniu. U podatników, u których występuje sprzedaż mieszana,
chodzi – moim zdaniem – o kwotę VAT do odliczenia ustaloną
w momencie zakupu środka trwałego bądź jego elementów
według wstępnej proporcji. Późniejsza korekta wielkości odliczonego podatku nie wpływa bowiem na wartość początkową
środka trwałego (o czym będzie mowa dalej).
Obliczenie kwoty korekty
Sposób korekty 1/5 lub 1/10 VAT odliczonego obrazuje
przykład.
Przykład
W 2011 r. spółka kupiła nieruchomość za 400 000 zł +
92 000 zł VAT. Współczynnik wstępnej proporcji sprzedaży
wynosił w tym roku 90%. Po otrzymaniu faktury spółka
odliczyła 82 800 zł VAT. Nieruchomość oddano do użytku
w 2011 r., stąd spółka dokona pierwsza korekty po zakończeniu
roku 2011. Współczynnik rzeczywistej proporcji – obliczony po
zakończeniu roku 2011 – wyniósł 92%. Załóżmy, że w kolejnych
9 latach współczynnik ten wyniósł:
Za rok
2012
2013
2014
2015–2020

%
95
85
90
100

Co roku korygowana będzie 1/10 kwoty VAT naliczonego
przy zakupie nieruchomości, czyli 9200 zł (92 000 : 10). Kwotę
tę mnoży się przez współczynnik rzeczywistej proporcji ustalony dla danego roku i porównuje z 1/10 kwoty faktycznie odliczonej w 2011 r., czyli 8280 zł (82 800 : 10). Jeśli kwota do
odliczenia na dany rok będzie wyższa niż 8280 zł, to nadwyżka
ta zwiększy VAT naliczony do odliczenia, jeśli niższa – to odliczenie VAT naliczonego pomniejsza się.
Wyliczenie kwoty korekty po zakończeniu kolejnych lat:
2011 r. : 9200 zł × 92% = 8464 zł; 8464 zł – 8280 zł = 184 zł;
o tyle zwiększy się VAT do odliczenia.
Uwaga: Od 2011 r. nie obowiązuje już zasada, że nie
dokonuje się korekty, gdy różnica między proporcją wstępną
a rzeczywistą nie przekracza 2 punktów procentowych;
2012 r.: 9200 zł × 95% = 8740 zł; 8740 zł – 8280 zł = 460 zł;
o tyle zwiększy się VAT do odliczenia;
2013 r.: 9200 zł × 85% =7820 zł; 7820 zł – 8280 zł = -460 zł;
o tyle zmniejszy się VAT do odliczenia;
2014 r.: wskaźnik proporcji za ten rok (90%) wynosi tyle
samo co przyjęty w 2011 r. do wstępnego odliczenia, dlatego
korekty nie dokonuje się;
2015–2020 r.: 9200 zł × 100% = 9200 zł; 9200 zł – 8280 zł =
920 zł; o tyle zwiększy się VAT do odliczenia.

Ulepszenia i remonty
Z przepisów ustawy o VAT, mówiących o obowiązku korekty VAT od środków trwałych oraz wnip, nie wynika, aby korekta
na takich zasadach miała dotyczyć również podatku odliczonego od nakładów na ulepszenie środków trwałych.
Organy podatkowe konsekwentnie stoją jednak na stanowisku, że do ulepszeń stosuje się zasady analogiczne, jak do
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środków trwałych. Potwierdza to interpretacja IS w Poznaniu
z 16.08.2010 r. (ILPP1/443-192/10-4/AW): (…) wobec braku
regulacji, która wprost rozstrzygałaby kwestię korekty podatku naliczonego w związku z ulepszeniem środków trwałych,
w ocenie tut. organu, należy zastosować zasady wynikające
z art. 91 ust. 1 i ust. 2. Ulepszenie środka trwałego należy zatem traktować dla celów VAT tak jak zakup odrębnego środka
trwałego.
Przypomnijmy, że w świetle ustaw o podatkach dochodowych (art. 22g ust. 17 updof oraz art. 16g ust. 13 updop) ulepszenie – zwiększające wartość początkową środka trwałego –
ma miejsce, gdy spełnione są łącznie 2 warunki:
●●  podatnik ponosi wydatki na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego (także
na zakup części składowych lub peryferyjnych), których jednostkowa cena przekracza w skali roku 3500 zł,
●●  wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości użytkowej z dnia przyjęcia środka trwałego do
używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą
ulepszonego środka trwałego i kosztami ich eksploatacji.
Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych dla
celów korekty VAT ulepszenie uznaje się za równoważne
z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, a odliczenie
VAT od nakładów na ulepszenie podlega odrębnej korekcie.
Jeśli ulepszeń było kilka (w różnych latach podatkowych), to
tak jakby zakupiono kilka środków trwałych podlegających
odrębnej korekcie.
Na tym tle pojawia się pytanie o okres korekty dla ulepszeń. Przeważyło stanowisko, że w przypadku ulepszeń nieruchomości jest to 10 lat, a przy ulepszeniach innych środków
trwałych – 5 lat. Taki pogląd wyraziły m.in. IS w Warszawie
w interpretacji z 25.05.2009 r. (IPPP1-443-213/09-3/JL),
IS w Bydgoszczy w interpretacji z 2.02.2009 r. (ITPP2/443-982/08/AW) oraz IS w Poznaniu w interpretacji z 16.08.
2011 r. (ILPP1/443-722/11-4/MS).
Nie jest to do końca konsekwentne, zważywszy że ulepszenie ma być – zdaniem organów podatkowych – traktowane „jak
zakup odrębnego środka trwałego”, tymczasem choć korekcie
podlega VAT od towarów i usług zużytych do ulepszenia nieruchomości, uznaje się, że korekta dotyczy nieruchomości.
Kolejne pytanie – od kiedy w przypadku ulepszeń liczyć
okres korekty? Moim zdaniem – przez analogię do środków
trwałych – od momentu oddania ulepszenia do używania. Wtedy zwiększają one wartość początkową środka trwałego dla
celów podatku dochodowego (choć z przepisów ustaw o podatkach dochodowych wprost to nie wynika).
Potwierdza to ostatnie ze wskazanych pism: „Wnioskodawczyni powinna dokonywać korekt z uwzględnieniem 10-letniego
okresu, licząc od roku, w którym nakłady (traktowane jako odrębny środek trwały) zostały oddane do użytkowania. Korekta
roczna dotyczy – w przypadku nieruchomości – 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu”.
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Ale uwaga: korekta wieloletnia od 1.06.2005 r. następuje tylko wtedy, gdy wartość początkowa środka trwałego
przekracza 15 000 zł – analogicznie więc także, gdy nakłady na
ulepszenie przekraczają 15 000 zł. Jeśli nakłady na ulepszenie
nie przekraczają 15 000 zł, korekta następuje jednorazowo.
Ustalając, czy nakłady na ulepszenie podlegają korekcie
jednorazowej, czy wieloletniej, pod uwagę bierze się wyłącznie
koszty samego ulepszenia a nie wartość początkową ulepszanego środka trwałego (przed bądź po ulepszeniu).
Przykład
Spółka rozpoczęła w grudniu 2011 r. modernizację lokalu biurowego (nieruchomość). Poniosła wydatki w kwocie 14
000 zł. W styczniu 2012 r. wydano na ten cel dodatkowe 12 000 zł
i zakończono ulepszenie.
Choć nakłady poniesione w poszczególnych latach nie
przekroczyły 15 000 zł, to jednak należy rozpatrywać je łącznie,
było to bowiem jedno ulepszenie. Dlatego VAT od nakładów na
ulepszenie podlega 10-letniej korekcie.
Pierwsza korekta odliczenia nastąpi po zakończeniu
2012 r. Spółka skoryguje wówczas 1/10 VAT naliczonego od
ogółu nakładów na ulepszenie według rzeczywistej proporcji
sprzedaży ustalonej dla 2012 r.

Przykład
Spółka posiada środek trwały (urządzenie) zakupione w 2009 r. o wartości początkowej 14 000 zł. Używa go
jednocześnie do działalności zwolnionej i opodatkowanej VAT.
W 2011 r. poniosła wydatki na jego ulepszenie w kwocie 4000 zł.
Zwiększyły one wartość początkową urządzenia do 18 000 zł.
Ani VAT naliczony przy zakupie urządzenia, ani VAT od
nakładów na ulepszenie nie podlegają 5-letniej korekcie.
Wartość początkowa środka trwałego (przed ulepszeniem)
i koszt ulepszenia nie przekroczyły bowiem 15 000 zł. Spółka
skoryguje VAT naliczony od nakładów na ulepszenie jednorazowo, po zakończeniu 2011 r. (w deklaracji za pierwszy okres
rozliczeniowy 2012 r.).

Biorąc pod uwagę przywołane wyżej przepisy przejściowe,
limit 15 000 zł nie ma zastosowania do nakładów na ulepszenie
poczynionych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r. Korektą (odpowiednio przez 5 lub 10 lat) objęty jest podatek naliczony od wszystkich nakładów na ulepszenia zwiększających
wartość początkową środków trwałych18, poczynionych w tym
okresie (tak wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z nowelizującej ustawę
o VAT z 21.04.2005 r.).
Korekta za 2011 r. będzie dotyczyć jedynie VAT od ulepszeń
nieruchomości, gdyż dla ulepszeń pozostałych środków trwałych 5-letni okres korekty już minął.
Natomiast VAT od nakładów na ulepszenie wykonane
przed 1.05.2004 r. – na mocy art. 163 ust. 2 – w ogóle nie podlega korekcie. Potwierdza to interpretacja Ministra Finansów
z 31.03.2011 r. (PT8/033/5/SBA/11/PT-460).
18

A więc w praktyce tych, których wartość przekracza 3500 zł.
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O tym, które przepisy będą mieć w danym wypadku zastosowanie, powinna – moim zdaniem – decydować data oddania
tych ulepszeń do używania a nie moment poniesienia nakładów
(analogicznie do środków trwałych w budowie).
Od wydatków na ulepszenie środków trwałych należy odróżnić remonty, które nie powodują wzrostu wartości użytkowej środka trwałego, lecz zmierzają jedynie do jej zachowania
(podtrzymania) dzięki przywróceniu stanu pierwotnego. Koszty
remontów, bez względu na ich wysokość, nie zwiększają wartości początkowej składnika majątku. Nawet jeśli koszt remontu przekroczy 15 000 zł, VAT naliczony od tych wydatków nie
podlega korekcie wieloletniej (cząstkowej), lecz jednorazowej,
następującej po zakończeniu roku, w którym wydatki te poniesiono.
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie przewidują
możliwości ulepszenia wnip, dlatego – moim zdaniem – VAT od
nakładów na wnip nie podlega wieloletniej korekcie.
Przykład
W 2000 r. spółka prowadząca działalność „mieszaną”
(opodatkowaną i zwolnioną z VAT) nabyła spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu użytkowego, które jest wnip
w rozumieniu updop.
W 2011 r. poniosła nakłady ma modernizację tego lokalu
w kwocie 50 000 zł. Nie zwiększają one wartości początkowej
prawa do lokalu. VAT od tych nakładów nie podlega więc wieloletniej korekcie, tylko jednorazowej, po zakończeniu 2011 r.

Użytkowanie wieczyste gruntu i spółdzielcze prawa do
lokali
Do 30.11.2008 r. z ustawy o VAT wynikało, że 10-letni okres
korekty dotyczy nieruchomości. W odniesieniu do prawa wieczystego użytkowania gruntu można było spotkać się z poglądem, że okres korekty powinien wynosić 5 lat, gdyż – w myśl
Kodeksu cywilnego – nie jest to nieruchomość, a ustawa o VAT
nie zawiera własnej definicji nieruchomości. Za 10-letnim okresem korekty przemawiało to, że jest to prawo do nieruchomości
(prawo rzeczowe), zbliżone do prawa własności, zaś przeniesienie tego prawa wywierało zgodnie z ustawą o VAT identyczne
skutki jak sprzedaż gruntu.
Od 1.12.2008 r. z art. 91 ust. 2 wynika wyraźnie, że korekty w ciągu 10 lat dokonuje się „w przypadku nieruchomości
i praw wieczystego użytkowania gruntów”. Z zastrzeżeniem
ust. 2a tego artykułu, który stanowi, że obowiązek korekt
w ciągu 10 lat nie dotyczy „opłat rocznych pobieranych z tytułu
oddania gruntu w użytkowanie wieczyste”. W przypadku tych
opłat korekta ma charakter jednorazowy.
A zatem VAT naliczony od pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa wieczystego użytkowania koryguje się przez
10 lat (o ile jest ona wyższa niż 15 000 zł). Korekta VAT od
opłat rocznych (bez względu na ich wysokość) następuje jednorazowo, po zakończeniu roku, w którym opłaty te uiszczono.
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Natomiast VAT naliczony z tytułu przeniesienia prawa wieczystego użytkowania o wartości wyższej niż 15 000 zł podlega
10-letniej korekcie.
Ustawodawca najwyraźniej uznał, że wprowadzone
zmiany mają charakter uściślający, nie ustanowił bowiem
żadnych przepisów przejściowych. Wskazywałoby to, że pojęcie „nieruchomości” użyte w przepisach regulujących zasady korekty VAT należy rozumieć szeroko i że mieszczą się
w nim – poza użytkowaniem wieczystym – także nadal niewymienione wprost w przepisie spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali. Takie stanowisko zajmują na ogół organy
podatkowe (zob. interpretacja IS w Warszawie z 25.03.2010
r., IPPP1-443-135/10-4/EK).
Niemniej możliwa jest też inna interpretacja art. 91 ust. 2.
Skoro w tym przepisie obok siebie występują pojęcia: „nieruchomość” i „prawo wieczystego użytkowania”, oznacza to, że
ustawodawca nie utożsamia praw dotyczących nieruchomości
(w tym praw spółdzielczych do lokalu) z samymi nieruchomościami. Zatem VAT naliczony przy nabyciu praw spółdzielczych
podlega korekcie 5-letniej a nie 10-letniej. Za taką wykładnią
opowiedział się WSA w Warszawie w nieprawomocnym wyroku z 28.01.2011 r. (III SA/Wa 1574/10).
Inwestycje w obcych budynkach/lokalach
Do środków trwałych w świetle przepisów o podatkach
dochodowych zalicza się też tzw. inwestycje w obcym środku trwałym, czyli nakłady na ulepszenie cudzych składników
majątkowych (np. wydatki na modernizację wynajętego lokalu
użytkowego). VAT naliczony od takich nakładów podlega korekcie na ogólnych zasadach przewidzianych dla środków trwałych.
Jeśli zatem wartość początkowa inwestycji oddanych do
używania po 31.05.2005 r. przekracza 15 000 zł, to konieczna jest korekta wieloletnia. Korekta wieloletnia dotyczy też
wszystkich inwestycji w obcych środkach trwałych oddanych do użytku w okresie 1.05.2004–31.05.2005 r. (limit
15 000 zł nie ma tu zastosowania). Natomiast VAT od inwestycji oddanych do używania przed 1.05.2004 r. nie podlega
korekcie.
W praktyce, jeśli chodzi o inwestycje oddane do użytku
w okresie 1.05.2004–31.05.2005 r., korektą może być objęty
jedynie VAT od inwestycji w obcych budynkach, budowlach
czy lokalach – jeśli przyjąć, że prawidłowe jest zastosowanie
do nich 10-letniego okresu korekty, właściwego dla nieruchomości. (W przeciwnym razie okres korekty już minął). Budzi
to wątpliwości, bo skoro są to odrębne od nieruchomości środki
trwałe, można argumentować, że VAT od takich nakładów powinien być korygowany przez 5 lat.
Początkowo organy podatkowe konsekwentnie stały na takim właśnie stanowisku. Jak czytamy w decyzji IS
w Warszawie z 20.10.2006 r. (1401/PH-I/4407/14148/05/
AŁ), inwestycja stanowi u inwestora: (…) odrębny od nieruchomości środek trwały i podlega amortyzacji według za-
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sad określonych dla takich środków trwałych (art. 16j ust. 4)
a nie według zasad odnoszących się do nieruchomości. (...)
Korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego
środka trwałego powinna być dokonana, zgodnie z art. 91
ust. 2, w ciągu 5 kolejnych lat, począwszy od roku, w którym
został on oddany do użytkowania.
Identycznie wypowiedziały się Pomorski US w interpretacji z 8.06.2006 r. (VI/443-87/06/JW) oraz US w Piotrkowie
Trybunalskim w interpretacji z 16.05.2007 r. (USIII/406-8/07),
a także warszawska IS w interpretacji z 16.12.2009 r. (IPPP3443-830/09-5/JF).
Później jednak organy podatkowe zmieniły pogląd i wielokrotnie opowiadały się za 10-letnim okresem korekty. Jak
czytamy w interpretacji tej samej IS w Warszawie z 25.05.
2011 r. (IPPP2/443-235/11-3/MM): W związku z tym, że inwestycja w środek trwały, polegająca na adaptacji lokalu, stanowi
część składową nieruchomości, korekta podatku naliczonego
odnoszącego się do takiego środka trwałego o wartości przekraczającej 15 000 zł powinna być dokonana zgodnie z art. 91 ust. 2
w ciągu 10 kolejnych lat, począwszy od roku, w którym został on
oddany do użytkowania.
Powyższa konkluzja wynika z faktu, iż z chwilą zakończenia prac adaptacyjnych elementy, na które wnioskodawca poniósł wydatki, nie mogą funkcjonować jako pojedyncze elementy bez ich uszkodzenia lub zniszczenia. Pogląd
o 10-letnim okresie korekty wyraziła też IS w Poznaniu
w piśmie z 11.01.2011 r. (ILPP1/443-1110/10-4/BD) i z 4.05.
2011 r. (ILPP2/443-1633/09/11-S/MR) oraz IS w Bydgoszczy
w piśmie z 4.05.2010 r. (ITPP1/443-131/10/KM). Także niektóre sądy administracyjne potwierdzają, że VAT od inwestycji
w obcej nieruchomości podlega 10-letniej korekcie (np. wyrok
WSA w Lublinie z 15.04.2011 r., I SA/Lu 21/11).
Nadal jednak można spotkać interpretacje, w których organy podatkowe wskazują na 5-letni okres korekty. Dzieje się
tak z reguły wtedy, gdy skrócenie okresu jest korzystne dla
fiskusa. Takie stanowisko zajęła IS w Bydgoszczy w piśmie
z 5.09.2011 r. (ITPP1/443-780/11/MS), a także IS w Katowicach z 19.02.2010 r. (IBPP3/443-925/09/AB).
Warto pamiętać, że inwestycje w obcym środku trwałym
mogą zostać ulepszone analogicznie, jak inne środki trwałe.
Po ustaleniu wartości początkowej inwestycji i wpisaniu jej
do ewidencji środków trwałych, późniejsze nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego nie tworzą już nowej inwestycji, lecz powiększają wartość początkową już istniejącej. Ale
tylko pod warunkiem, że przekroczą wskazany w przepisach
limit kwotowy (3500 zł). W przeciwnym razie nie są ulepszeniem i wydatki na ten cel można zaliczyć bezpośrednio
do kosztów uzyskania przychodów (podobnie jak koszty remontów).
Korekta VAT od nakładów na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym następuje według takich samych (opisanych wyżej) zasad, co korekta nakładów na ulepszenie pozostałych środków trwałych.
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III. Korekta a podatek dochodowy
Zgodnie z updop i updof naliczony VAT – w części, w jakiej
nie podlega odliczeniu – jest kosztem uzyskania przychodu albo
zwiększa wartość początkową składników majątku trwałego, od
której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Ponieważ korekta VAT (czy to roczna, czy na skutek sprzedaży bądź zmiany
przeznaczenia składnika majątku) powoduje zmianę na plus
lub na minus wysokości odliczonego VAT, konieczne stało się
uregulowanie jej skutków dla podatków dochodowych, tak aby
podatnik nie obniżał podstawy opodatkowania o VAT naliczony,
który faktycznie odzyskał, jak również aby mógł zaliczyć do
kosztów uzyskania VAT, którego – na skutek korekty – faktycznie nie odliczył.
W art. 12 ust. 1 pkt 4g updop oraz art. 14 ust. 2 pkt 7f updof
ustawodawca przewidział. że przychodem podatkowym jest
kwota VAT:
1) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wnip, podlegających amortyzacji, lub
2) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami
trwałymi lub wnip,
– w tej części, w jakiej dokonano korekty VAT naliczonej, zwiększającej podatek odliczony zgodnie z art. 91 ustawy
o VAT.
Analogicznie kosztem uzyskania przychodów jest kwota VAT naliczonego w tej części, w jakiej korekty powodują zmniejszenie odliczonego VAT (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c)
updop, art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c) updof).
Jeżeli zatem w deklaracji VAT następuje korekta in plus
(zwiększenie podatku naliczonego), to kwotę zwiększenia –
o ile była wcześniej zaliczona do kosztów podatkowych (albo
zawarta w wartości początkowej składników majątku trwałego)
– traktuje się jako przychód podatkowy. Nie zachodzi potrzeba
zmniejszenia kosztów ani korygowania wartości początkowej
składników majątku trwałego.
Gdy w deklaracji VAT-7 następuje korekta in minus
(zmniejszenie podatku naliczonego), to kwota tego zmniejszenia, jako niezaliczona wcześniej do kosztów podatkowych (ani
nie uwzględniona w wartości początkowej składników majątku

trwałego) staje się takim kosztem, bowiem korekta powoduje
poniesienie przez podatnika realnego kosztu w postaci nieodzyskalnego VAT naliczonego.
Przepisy ustaw o podatkach dochodowych nie mówią, kiedy (w którym momencie) korekta VAT wpływa na koszty/przychody podatkowe. Niemniej przychód bądź koszt z tego tytułu
jest skutkiem korekty rozliczenia VAT; a więc powstaje dopiero po dokonaniu korekty w deklaracji VAT, wtedy następuje
zwiększenie VAT naliczonego do odliczenia bądź odpowiednio
zmniejszenie tego podatku.
Właściwe jest zatem przyjęcie, że jeżeli podatnik dokonuje
rocznej korekty odliczonego VAT w deklaracji VAT-7 za styczeń, składanej w lutym, bądź w deklaracji VAT-7K za I kwartał, składanej w kwietniu, to przychody bądź koszty podatkowe
wynikające z korekty uwzględni przy odliczaniu zaliczki na
podatek dochodowy odpowiednio za luty bądź za kwiecień.
Nie ma tu znaczenia, że korekta dotyczy odliczenia VAT za rok
poprzedni.
Także organy podatkowe stoją na stanowisku, że w podatku
dochodowym skutki korekty VAT powinny być uwzględnione
w dacie jej dokonania. Jak czytamy w interpretacji IS w Bydgoszczy z 16.06.2009 r. (ITPB/415-255/WM): (…) przychód powstaje w wyniku dokonania korekty VAT. Stąd wniosek, że choć
korekta dotyczy roku poprzedniego, to przychód z tego tytułu
powstaje z chwilą dokonania tej korekty. (...) Analogiczne rozwiązanie istnieje w odniesieniu do kosztów podatkowych. (...)
Konsekwencją korekty podatku od towarów i usług powodującej
zmniejszenie podatku odliczonego jest konieczność zwiększenia
kosztów uzyskania przychodów w momencie jego określenia, tj.
dokonania korekty.
Podobnie w przypadku korekty związanej ze sprzedażą lub
zmianą przeznaczenia środka trwałego/wnip (będzie o nich
mowa w drugiej części artykułu), przychód bądź koszt podatkowy z tego tytułu powstanie w miesiącu, w którym składana
jest deklaracja VAT z korektą zwiększającą bądź zmniejszającą
kwotę VAT odliczonego przy nabyciu tego składnika majątku.
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Część II artykułu ukazała się w numerze 2/2012 miesięcznika „Rachunko-
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Ustawa o rachunkowości
z wyjaśnieniami
uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów
Finansó
zawiera aktualny tekst ustawy o rachunkowości wraz z obszernymi wyjaśnieniami do poszczególnych jej artykułów w postaci konsultacji uzgodnionych z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów.
Zawarte w książce wyjaśnienia przybliżają różne praktyczne aspekty, jakie wnosi stosowanie
ustawy oraz pozwalają rozstrzygnąć wątpliwości powstające przy dekretacji zdarzeń gospodarczych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Książka zawiera też tekst rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów w sprawie instrumentów finansowych, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz zasad rachunkowości jednostek
nieprowadzących działalności gospodarczej.
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Grunty jako składnik aktywów
TELESFOR ŻYZNOWSKI

I. Pojęcie i klasyfikacja

G

runty (tereny) to wierzchnia warstwa ziemi (gleby) zajęta pod uprawy rolnicze, budownictwo, drogi, pokryta lasami lub znajdująca się pod wodami, stanowiąca
podstawę egzystencji człowieka i zwierząt oraz wszelkiej działalności, w tym gospodarczej. Grunty wraz z budynkami i budowlami
na nich wzniesionymi zalicza się do nieruchomości. Za „nieruchomość gruntową” uznaje się część powierzchni ziemi stanowiącą
wyodrębnioną całość na skutek wytyczenia jej granic i założenia
dla niej (wpisania do) księgi wieczystej1.
Cechą szczególną wyróżniającą grunty jest to, że ich nie
przybywa, na skutek czego wartość gruntów w miarę upływu
czasu wzrasta, a dalej, że mają nieograniczony czas używania,
gdyż nie zużywają się, na skutek czego nie podlegają amortyzacji (wyjątek – złoża kopalin wydobywanych odkrywkowo).
Grunty stanowią cenny składnik zasobów każdej jednostki, dający się wykorzystywać do jej działalności w różny sposób.
W jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych grunt może być wprowadzony do ksiąg wówczas,
jeśli spełnia kryteria aktywów określone w art. 3 ust. 1 pkt 12
ustawy o rachunkowości (dalej uor), a więc przede wszystkim,
gdy pozostaje pod kontrolą jednostki. Następuje to z reguły
wtedy, gdy jednostka posiada udokumentowaną własność gruntu, który nabyła w drodze zakupu, otrzymania w formie aportu
lub uzyskania darowizny, przez zasiedzenie bądź – co zdarza się
rzadko – przyjęła go w leasing finansowy.
Możliwe jest też przejęcie przez jednostkę:
– gruntu będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, starostwa) do nieodpłatnego użytkowania, na podstawie przepisów odrębnych
ustaw, zgodnie z którymi jednostka-użytkownik wykazuje grunt
jako składnik aktywów trwałych, znajdujący drugostronnie odzwierciedlenie w funduszu założycielskim tej jednostki; przykładowo w SP ZOZ albo w przedsiębiorstwach państwowych,
– części ułamkowej gruntu (gdy własność gruntu przysługuje niepodzielnie kilku osobom) na warunkach prawa
1
Ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.
nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).
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współwłasności do odpłatnego użytkowania – w wielkości
ustalonej udziałem w nieruchomości wspólnej (art. 204 Kc).
Prawo do gruntu może być ograniczone na skutek wystąpienia służebności gruntowej2 (art. 285–295 Kc). W przypadku służebności grunt, a także posadowione na nim budynki
i budowle pozostają w ewidencji księgowej właściciela, a ich
sprzedaż może nastąpić z uwzględnieniem ograniczeń objętych
służebnością.
Nie ujmuje się w księgach rachunkowych (na kontach bilansowych) jednostki gruntów użytkowanych odpłatnie na podstawie:
– prawa wieczystego użytkowania gruntu (art. 232–243
Kc), będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, starostwa), a jednostka nabyła to
prawo na warunkach określonych przepisami art. 27–35 ustawy z 21.08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. nr 102, poz. 657 z późn. zm.),
– umowy o leasing operacyjny, zawartej na czas oznaczony, lub dzierżawy, zawartej na czas nie oznaczony.
Grunty dzieli się:
1) na siedem podgrup (od 01 do 07) określonych w Klasyfikacji środków trwałych (KŚT)3: użytki rolne, grunty leśne,
grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, tereny różne, nieużytki, grunty pod wodami; w podgrupach następuje dalszy podział na rodzaje gruntów;
2) zależnie od przeznaczenia, na zaliczone w myśl uor (art.
3 ust. 1 pkt. 15, 16 i 19) do: a) środków trwałych obsługujących
działalność jednostki lub na których znajdują się budynki i budowle, w tym lokale, obsługujące tę działalność, b) inwestycji
w nieruchomości, traktowanych najczęściej jako lokaty kapitału lub znajdujących się pod wzniesionymi na nich budynkami,
w których lokale służą do wynajmu bądź c) do towarów prze2
Służebność gruntowa jest to ograniczone prawo rzeczowe (np. przejazdu, przechodu, zakazu wznoszenia budynku ponad pewną wysokość), obciążające daną nieruchomość, np. grunt (zwaną służebną) w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości (zwanej władnącą), gdyż jej właściciel może korzystać w określonym zakresie
z nieruchomości służebnej. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, utrzymanie urządzeń potrzebnych do wykorzystania służebności gruntowej obciąża nieruchomość władnącą.
3
W KŚT za podstawę klasyfikacji gruntów przyjęto ich podział określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454).
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znaczonych do odsprzedaży, w tym także wraz z posadowionymi na nich budynkami.
W każdym przypadku, bez względu na rodzaj i przeznaczenie, grunt stanowi odrębny obiekt inwentarzowy; jest nim działka gruntu, wyodrębniona na mapie sytuacyjnej (por. część II)
i wpisana do odrębnej pozycji księgi wieczystej.
Nie stanowią gruntów, choć są również zaliczone do gr.
„0” KŚT, prawa wieczystego użytkowania gruntów, gdyż
właścicielem gruntu pozostaje jednostka, która prawa do korzystania z niego przekazała odpłatnie lub nieodpłatnie użytkownikowi.
II. Wymogi prawne i dokumentacyjne
Nabycie działki gruntu (nieruchomości gruntowej) na własność następuje na podstawie:
– umowy, która wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego (art. 158 Kc), lub
– wyroku sądowego, w razie nabycia na własność gruntu przez
dotychczasowego użytkownika przez zasiedzenie (art. 172 § 1 Kc)
albo zniesienie współwłasności (art. 210–221 Kc)
i wymaga zarejestrowania w księgach wieczystych.
Księgi wieczyste prowadzą sądy rejestrowe, a wpis do nich
działki następuje na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie potwierdzonym, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują
innej formy udokumentowania. Z reguły podstawą wpisu jest
umowa notarialna lub wyrok sądu.
Do nieruchomości gruntowej stosuje się także odpowiednie przepisy dotyczące hipoteki (art. 65 i dalsze ustawy
o księgach wieczystych i hipotece), która ma na celu zabezpieczenie spłaty oznaczonej wierzytelności, wynikającej
z określonego stosunku prawnego. Hipoteka polega na obciążeniu nieruchomości gruntowej prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia wierzytelności
z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi
właściciela nieruchomości.
Grunt wprowadza się do ksiąg rachunkowych bez posadowionych na nim budynków i innych obiektów budowlanych,
także bez znajdujących się na tym gruncie instalacji wodno-kanalizacyjnej i ściekowej, gazowej, melioracji, utwardzeń
nawierzchni itp. Są to odrębne obiekty, zwykle zaliczane do
środków trwałych jako budowle (obiekty inżynierii lądowej
i wodnej).
W ewidencji szczegółowej oddzielnym obiektem inwentarzowym jest każda działka gruntu, bez względu na przeznaczenie (środki trwałe, inwestycje, towary).
Obiekt inwentarzowy gruntów – działka stanowiąca składnik aktywów jednostki, powinna posiadać dwojakiego rodzaju
dokumentację: prawnotechniczną i księgową.
Dokumentacja prawnotechniczna potwierdza uzyskanie
prawa własności gruntu, np. w drodze zakupu, aportu, darowizny, zasiedzenia i obejmuje mapę sytuacyjną działki wykonaną
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w wyniku pomiarów geodezyjnych, określającą miejsce położenia gruntu i jego granice, operat szacunkowy, gdy zachodzi
konieczność wyceny gruntu przez rzeczoznawcę – jeżeli wymagają tego przepisy (art. 27–35 ustawy o gospodarce nieruchomościami), i zależnie od okoliczności umowę zakupu/umowę
spółki, darowizny, mające postać aktu notarialnego (art. 158
i 172 Kc), wyroku sądu, jeśli grunt nabyto przez zasiedzenie,
decyzję administracyjną Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, potwierdzającą przekazanie gruntu do nieodpłatnego użytkowania oraz inne dowody niemające charakteru dowodu księgowego.
Dokumentacja prawnotechniczna podlega nieograniczonej w czasie archiwizacji; powinna być ona przechowywana
w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach i kasach pancernych lub schowkach w sposób chroniący przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem oraz uniemożliwiający dostęp do nich osób
nieuprawnionych.
Dokumentacja księgowa – obejmuje dowody księgowe,
zawierające – w myśl uor (art. 21–22) – dane niezbędne do
ujęcia w księgach rachunkowych każdego zdarzenia, którego
przedmiotem są grunty. Dowodami księgowymi dokumentującymi obrót gruntami są – przykładowo – dokumenty potwierdzające:
1) przychód gruntów: faktura lub rachunek sprzedawcy,
faktura wewnętrzna, faktura korygująca fakturę pierwotną,
dowody potwierdzające uregulowanie opłat urzędowych (notarialnej, skarbowej, cywilnoprawnej, sądowej), polecenie
przelewu i wyciąg bankowy, noty potwierdzające naliczenie
odsetek od kredytu lub pożyczki, finansującej zakup gruntu, polecenie księgowania, potwierdzające naliczenie różnic
kursowych (ujemnych lub dodatnich), jeżeli kredyt lub pożyczka opiewa na walutę obcą, protokół przyjęcia gruntu do
użytkowania i dowód OT;
2) rozchód gruntów: faktura lub rachunek wystawiony nabywcy, faktura korygująca, polecenie przelewu i wyciąg bankowy albo raport kasowy (wraz z wydrukami z kasy fiskalnej)
potwierdzające uregulowanie należności za sprzedaż, protokół
przekazania gruntu nabywcy.
Dowody księgowe, po ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym (czy obrót gruntem jest akceptowany przez kierownictwo jednostki, czy zachowano formę aktu notarialnego,
czy nastąpiła zapłata bądź czy jest ona zabezpieczona, czy przychód lub rozchód podlega opodatkowaniu) i formalnorachunkowym (czy dane dowodów są kompletne i rzetelne, czy dowody
są podpisane przez upoważnione do tego osoby, czy działania
arytmetyczne są bezbłędne), powinny być akceptowane przez
uprawnioną osobę, odpowiedzialną za rachunkowość jednostki
(głównego księgowego). Sprawdzenie dowodów powinno nastąpić przed ich zakwalifikowaniem do ujęcia w księgach rachunkowych.
Dowody księgowe dotyczące gruntów przechowuje się
w praktyce, uwzględniając przepisy podatkowe, przez 6 lat, licząc od zakończenia roku, w którym dowód był zaksięgowany.
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III. Wycena gruntów
Jednostka, która nabyła grunt, wprowadza go do ksiąg rachunkowych, przyjmując jego przeznaczenie za podstawę zakwalifikowania do właściwej grupy aktywów. Grunt jest zaliczany do:
1) środków trwałych – jeżeli samodzielnie (np. trawnik,
plac manewrowy, droga, pola uprawne) lub jako powierzchnia
zajęta pod budynki i budowle (np. urządzenia kanalizacyjno-ściekowe, obory) służy do bieżącej działalności statutowej
jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 uor) lub przeznaczony jest pod
przyszłą budowę, np. hal i biur jednostki,
2) inwestycji w nieruchomości i prawa – jeśli nabyto go
z zamiarem czerpania z niego korzyści finansowych dzięki
przyrostowi jego wartości (jako lokatę) lub uzyskania pożytków
innego rodzaju – np. czynszów (art. 3 ust. 1 pkt 17 uor), gdy
na gruncie wzniesiony jest dom mieszkalny, centrum biurowo-handlowe, magazyn itp., w których jednostka wynajmuje innym lokale lub pomieszczenia (miejsca),
3) towarów – jeżeli grunt nabyto z przeznaczeniem do
sprzedaży, oddzielnie lub po wybudowaniu na nim budynku,
także w części ułamkowej przypadającej na sprzedane lokale
znajdujące się w budynku wzniesionym na tym gruncie (art. 3
ust. 1 pkt 19 uor).
Wycena gruntu następuje w cenie nabycia, a jeżeli jej brak
– w cenie rynkowej w momencie jego nabycia na własność, bez
względu na przeznaczenie (środki trwałe, inwestycje, towary).
Wycena w cenie rynkowej następuje na ogół w razie darowizny,
zasiedzenia lub wtedy, gdy grunt nabyto na podstawie umowy
spełniającej warunki leasingu finansowego bądź w razie połączenia z inną jednostką (spółką), zakupu innej jednostki lub
zawarcia umowy spółki, do której jako wkład niepieniężny
(aport) wniesiono wyceniane jako całość przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowaną część, a w skład przejętej, zakupionej lub
wniesionej aportem jednostki wchodzą grunty.
Cena nabycia (art. 28 ust. 2 uor) obejmuje wynegocjowaną
cenę zakupu należną sprzedającemu, bez VAT podlegającego
odliczeniu4, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z nabyciem gruntu: prowizją pośrednika, pomiarów geodezyjnych
i sporządzenia na ich podstawie mapki określającej położenie
i granice gruntu, opłaty dodatkowe (notarialne, skarbowe, cywilnoprawne, sądowe), a w razie sfinansowania zakupu kredytem lub pożyczką także odsetki zapadłe do dnia przyjęcia
gruntu do użytkowania i ewentualnie ujemne różnice kursowe
(dodatnie zmniejszają cenę nabycia), jeżeli kredyt lub pożyczka
były w walucie obcej. W momencie zakupu ceną zakupu jest
cena rynkowa.
Cena rynkowa (art. 28 ust. 5 uor) jest to cena sprzedaży bez
VAT, możliwa do uzyskania z uwzględnieniem realiów, a więc
położenia (miejsca) gruntu, rodzaju i przydatności do wzniesienia na nim budynków lub budowli, wykorzystania dla potrzeb
rolnych lub innych, aktualnej koniunktury itp., powiększona
4

Łącznie jednak z VAT, jeżeli w całości lub części nie podlega odliczeniu.
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o opłaty dodatkowe (notarialną, skarbową, cywilnoprawną, sądową) i inne wymienione wyżej koszty ponoszone w związku
z nabyciem gruntu (np. koszty wykonania operatu szacunkowego). Cenę rynkową ustala rzeczoznawca majątkowy lub jednostka we własnym zakresie na podstawie rozeznania sytuacji.
Wartość początkową gruntu zwiększają poniesione już
w czasie jego posiadania:
1) jednorazowa opłata za odrolnienie gruntu (natomiast dalsze opłaty roczne zalicza się do kosztów działalności operacyjnej),
2) koszty prac i badań geologicznych gruntu zakończone
udokumentowaniem zasobów kopalin,
3) koszty dochodzenia własności gruntu przez zasiedzenie –
według wyroku sądu orzekającego nabycie własności.
Jeżeli grunty są rekultywowane w celu przystosowania ich
do wykorzystania na potrzeby statutowe jednostki lub wynika
to z obowiązujących przepisów o ochronie środowiska, to związane z tym koszty – naszym zdaniem – mogą być rozliczone
w dwojaki sposób:
1) jako zwiększenie wartości początkowej gruntu poddanego rekultywacji (stosując art. 31 ust. 1 uor), jeżeli nie będzie
wykorzystany pod zasadzenia wieloletnie lub
2) jako odrębny składnik aktywów, którym są koszty rekultywacji gruntu, przeznaczonego pod zasadzenia wieloletnie
drzew i krzewów owocowych, uprawę wikliny czy wierzby
energetycznej.
W przypadku gruntów nie następuje ich ulepszenie. Nakłady na uzbrojenie gruntów (położenie sieci wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, wybrukowanie, wyasfaltowanie,
utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie itp.) – jak wspomniano –
stanowią odrębne obiekty środków trwałych.
Inna jest sytuacja, jeżeli znajdujące się na gruncie i objęte
ceną jego zakupu budynki i budowle przeznaczone są do rozbiórki. Wchodzą one w skład ceny nabycia gruntu. Koszty ich
późniejszej rozbiórki, pomniejszone o ew. wartość odzysków,
zależnie od momentu rozbiórki – wpływają na koszt budowy,
jeżeli rozbiórka rozpoczyna budowę lub wartość gruntu – o ile
nie następuje rozpoczęcie budowy.
Cena nabycia lub wartość (cena) rynkowa gruntu stanowi
wartość początkową, po której nabywca wprowadza go do ksiąg
rachunkowych. Jeżeli grunt nabyto wraz z posadowionymi
na nim budynkami i obiektami infrastruktury a cena zakupu
lub nabycia obejmuje łącznie całość nieruchomości, to każdy
z wchodzących w jej skład obiektów inwentarzowych (odrębnie
grunt i odrębnie poszczególne budynki lub budowle) wycenia
się i wykazuje w księgach rachunkowych oddzielnie. W tym
celu ustala się jednostkową cenę każdego z tych obiektów jako
ich wartość początkową podlegającą wprowadzeniu do ksiąg
rachunkowych.
Następuje to drogą podziału ceny zakupu lub nabycia (obejmującej oprócz ceny zakupu dodatkowe koszty) całej nieruchomości (gruntu wraz z posadowionymi na nim obiektami)
proporcjonalnie do udziału procentowego wartości rynkowej
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poszczególnych obiektów inwentarzowych wchodzących
w skład nieruchomości w łącznej wartości rynkowej całej nabytej nieruchomości. Wyceny dokonuje rzeczoznawca lub nabywca gruntu we własnym zakresie.
Przykład

Kwota
w zł

Udział
w%

1. Cena nabycia całej nieruchomości
(cena zakupu powiększona o koszty
dodatkowe)
800 000
–
2. Szacunkowa wartość rynkowa
a) gruntu
100 000
10
b) ogrodzenia
30 000
3
c) budynku magazynowego
850 000
85
d) nawierzchni brukowej
20 000
2
łącznie
1 000 000
100
3. Wartość poszczególnych obiektów
w cenie nabycia ustala się przyjmując
za podstawę cenę nabycia z poz. 1:
a) gruntu (800 000 × 10%) : 100 =
80 000
–
b) ogrodzenia (800 000 × 3%) : 100 =
24 000
–
c) budynku (800 000 × 85%) : 100 =
680 000
–
d) nawierzchnia brukowa
(800 000 × 2%) : 100 =
16 000
–
ogółem
800 000
Można by również wyprowadzić relację ceny nabycia do wartości
rynkowej (800 000 : 1 000 000 = 0,8) i tym wskaźnikiem doprowadzić
ceny rynkowe obiektów do cen nabycia (np. grunt 100 000 × 0,8 =
80 000, ogrodzenia 30 000 × 0,8 = 24 000 itd.).

Jeżeli grunt nabyto w inny sposób niż w drodze zakupu, to
jego wycena następuje – jak wspomniano – w cenie rynkowej,
powiększonej o koszty dodatkowe. W szczególności:
1) w razie nabycia gruntu w drodze darowizny – w cenie rynkowej ustalonej przez obdarowanego powiększonej
o opłaty dodatkowe (notarialną, skarbową, cywilnoprawną, sądową), niepodlegający odliczeniu VAT wykazany w fakturze
wewnętrznej (wymaganej w myśl art. 106 ust. 7 ustawy o VAT)
oraz o inne koszty związane z nabyciem w ten sposób gruntu,
np. koszty wykonania operatu szacunkowego (jeśli wymagają
tego przepisy);
2) w razie nabycia gruntu przez zasiedzenie (art. 192
Kc) – w cenie rynkowej powiększonej o niepodlegający odliczeniu VAT wykazany w fakturze wewnętrznej oraz o koszty
postępowania sądowego, w wyniku którego zapadł wyrok
potwierdzający nabycie własności gruntu przez zasiedzenie,
koszty wykonania pomiarów geodezyjnych (mapki określającej położenie gruntu i jego granice) operatu szacunkowego
itp. Ustalona w ten sposób łączna wartość początkowa gruntu
nie może przekraczać ceny nabycia gruntu, jaką należałoby
zapłacić w razie jego zakupu;
3) w razie nabycia gruntu jako wkład niepieniężny
(aport) wniesiony przez wspólnika do spółki, w celu pokrycia
nabytych w niej udziałów – w wartości określonej w umowie
spółki, nie niższej od wartości nominalnej pokrytych tą drogą
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przez wspólnika udziałów (akcji) i nie wyższej od ceny rynkowej (wartości zbywczej). Jeżeli grunt wnoszony jest w wartości wyższej od wartości nominalnej obejmowanych w zamian
udziałów/akcji, to różnica zwiększa kapitał zapasowy spółki, do
której wniesiono aport;
4) w razie nabycia gruntu, do którego jednostka posiadała uprzednio prawo wieczystego użytkowania, wycenia się
go zależnie od okoliczności5:
a) w cenie nabycia obejmującej cenę zapłaconą za grunt
i dodatkowe opłaty; jeżeli uprzednio prawo wieczystego użytkowania tego gruntu nabyto nieodpłatnie na podstawie decyzji
administracyjnej uprawnionych organów Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego (gminy, starostwa), to figurującą w księgach na dzień zakupu gruntu wartość netto prawa
(Ma – saldo kont 01 i 07) odpisuje się na pozostałe koszty operacyjne (Wn konto 76-1), a jego równowartość (saldo Ma konta 84) przenosi na pozostałe przychody operacyjne (Ma konto
76-0); powinny to być jednakowe kwoty,
b) w cenie nabycia powiększonej o wartość netto prawa wieczystego użytkowania – jeżeli uprzednio prawo wieczystego użytkowania jednostka nabyła odpłatnie lub zostało do
niej wniesione jako wkład niepieniężny (aport); o ile ustalona
w ten sposób cena nabycia gruntu przewyższa cenę, jaką należałoby zapłacić w razie zakupu gruntu; nadwyżkę ceny nabycia
gruntu nad wartością rynkową gruntu na danym terenie zalicza
się do pozostałych kosztów operacyjnych (Wn konto 76-1, Ma
konto 01);
5) w razie gdy grunt stanowi przedmiot umowy leasingu
finansowego, gdyż spełnia jeden z siedmiu warunków określonych w uor (art. 3 ust. 4 pkt. 1–7), jednostka korzystająca,
w której księgach grunt figuruje, wycenia go w wartości wskazanej w umowie leasingu bądź w razie jej braku lub małej
wiarygodności – w bieżącej (zdyskontowanej) wartości części
kapitałowej opłat leasingowych. W opracowaniu pomija się jednak zagadnienia związane z leasingiem finansowym gruntów,
gdyż w praktyce rzadko kiedy takie umowy są zawierane. Jeżeli umowa leasingu, obejmująca jednocześnie grunt i budynki (budowle) na nim posadowione, jest dla celów księgowych
rozdzielana na leasing gruntu i leasing budynków (budowli),
to zazwyczaj grunt uznaje się za objęty leasingiem operacyjnym (chyba że umowa przenosi zasadniczo na korzystającego
wszystkie korzyści związane z jego posiadaniem), zaś budynki
(budowle) – objęte leasingiem finansowym lub operacyjnym,
zależnie od postanowień umowy.
Grunty otrzymane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a także dzierżawy zawieranej na czas nieoznaczony lub
prawa wieczystego użytkowania – jak wskazano w cz. I – nie
są ujmowane przez jednostkę w jej księgach i nie podlegają wycenie;
6) w razie gdy grunt stanowi część składową przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) wniesionego jako
aport, zakupionego lub przejętego drogą łączenia spółek
5

Według wydanej przez „Rachunkowość” książki pt. „Zamknięcie roku 2011”.
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– wycenia się go stosując (na ogół) metodę nabycia6 (art. 44a
uor), a więc w cenie rynkowej; różnica między łączną wartością: aportu, spółki zakupionej lub łączonej a ceną rynkową
bądź inaczej ustaloną wartością godziwą ogółu wchodzących
w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części składników stanowi u przejmującego ujemną lub dodatnią wartość
firmy i nie koryguje ceny poszczególnych składników.
Wycena gruntów w jednostkach stosujących zasady rachunkowości określone w uor – z wyjątkiem wyceny gruntów zaliczonych do inwestycji w nieruchomości – nie może być bez
zezwolenia Ministra Finansów aktualizowana, mimo stale postępującego wzrostu cen. Powoduje to nieaktualność („zaniżenie”) wykazywanej w księgach i bilansach wartości gruntów ze
szkodą dla prawdziwości obrazu sytuacji majątkowej jednostki,
a więc m.in. rzeczywistej wartości posiadanych przez nią zabezpieczeń zobowiązań.
Zdaniem naszym wskazane byłoby dopuszczenie przeceny
gruntów, gdy ich wartość znacznie odbiega od ich ceny aktualnej (np. więcej niż o 10%) z odniesieniem różnicy na konto 81-3
„Kapitał z aktualizacji wyceny”. Powodowałoby to zgodnie
z prawdą podwyższenie aktywów, a jednocześnie pasywów jednostki bez kreowania papierowych zysków. Wobec nieamortyzowania gruntów zabieg ten nie wpływa na wysokość podatku
dochodowego ani od nieruchomości, bo w tym drugim przypadku podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia. Z chwilą rozchodu gruntu, np. sprzedaży, ujęta na koncie 81-3 różnica
z przeceny korygowałaby koszt własny rozchodowanego gruntu, doprowadzając go do pierwotnej ceny nabycia.
IV. Ewidencja księgowa i inwentaryzacja
gruntów
Grunty – jak wspomniano – mogą być wykorzystywane
przez jednostki, a w ślad za tym kwalifikowane jako:
– środki trwałe służące działalności statutowej lub
– inwestycje w nieruchomości
wykazywane w bilansie jako aktywa trwałe lub jako
– towary przeznaczone do sprzedaży w jednostkach prowadzących działalność polegającą na zakupie i sprzedaży nieruchomości (w tym deweloperskich) wraz ze wzniesionymi na
nich budynkami lub znajdującymi się w nich lokalami mieszkalnymi bądź użytkowymi – są to w bilansie aktywa obrotowe.
Warto przy tym pamiętać – choć nie wynika to z przepisów, ale z logiki – że nieruchomości, na które składa się kilka
obiektów, np. budynek, ogrodzenie i grunt, na którym budynek
i ogrodzenie się znajdują, powinny być jednakowo kwalifikowane. Albo wszystkie te obiekty zalicza się do środków trwałych, albo wszystkie do inwestycji w nieruchomości. Nie byłoby właściwe, aby np. budynek był zaliczany do inwestycji
w nieruchomości, a ogrodzenie i grunt do środków trwałych.
6
W określonych przypadkach możliwe jest też stosowanie tzw. metody łączenia
udziałów, polegającej na wycenie przejętych składników majątkowych, w tym gruntów, w wartości, w jakiej figurowały w księgach poprzednika.
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Poniżej omawia się typowe zapisy księgowe operacji dotyczących każdej z tych grup gruntów, dokonywane przez
jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Podstawę zapisów księgowych, zwiększających lub zmniejszających stan gruntów zaliczanych do aktywów jednostki,
stanowią wspomniane już dokumenty spełniające wymagania określone w uor dla dowodów księgowych (omówiono je
w części II), mające umocowanie prawne w dokumentacji prawnotechnicznej oraz wpisie do ksiąg wieczystych.
Grunty – jak wszystkie składniki aktywów i pasywów –
podlegają obowiązkowi inwentaryzacji.
Celem inwentaryzacji gruntów (oraz posadowionych na
nich budynków i budowli) jest ustalenie stanu faktycznego tych
składników aktywów i jego zgodności z danymi ksiąg oraz
z posiadaną przez jednostkę dokumentacją prawnotechniczną
potwierdzającą m.in. własność, współwłasność lub przejęcie
w nieodpłatne użytkowanie gruntu.
Niestety przepisy uor (art. 26) dotyczące inwentaryzacji
gruntów nie są jednoznaczne, zważywszy że:
– grunty mogą stanowić składnik środków trwałych, inwestycji w nieruchomości lub towarów,
– wchodzą w skład nieruchomości.
Chodzi o rozstrzygnięcie, jaką metodą, jak często i na jaką
datę przeprowadza się inwentaryzację gruntów.
Bezsporne wydaje się, że grunty, bez względu na ich zakwalifikowanie, inwentaryzuje się drogą porównania danych ksiąg
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
wartości tych składników. Wskazuje na to brzmienie art. 26 ust.
1 pkt 3 uor, w myśl którego drogą weryfikacji inwentaryzuje
się środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości.
Na pytanie, jak często weryfikacja taka ma nastąpić, odpowiedź zdaje się wynikać z przepisów art. 26 ust. 1 uor. Mówią
one, że inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego.
Ograniczenia częstotliwości inwentaryzacji środków trwałych oraz inwestycji w nieruchomości do raz na 4 lata i towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową do raz na 2 lata,
zawarte w art. 26 ust. 3 pkt 3.2 uor, wyraźnie dotyczą jedynie
inwentaryzacji drogą spisu z natury.
I wreszcie, na jaką datę przeprowadzać inwentaryzacje
gruntów – sformułowanie na „ostatni dzień” wskazuje, że powinien to być dzień bilansowy.
Naszym zdaniem nie zachodzi jednak obawa podważenia
wiarygodności inwentaryzacji gruntów, jeżeli wykorzystany
zostanie przepis art. 26 ust. 3 pkt 1 uor dopuszczający przeprowadzenie inwentaryzacji nie wcześniej niż 3 m-ce od dnia kończącego rok obrotowy i nie później niż w ciągu 15 dni od tego
dnia, z tym że ustalenie stanu na dzień kończący rok obrotowy
następuje drogą dopisania lub odpisania obrotów, jakie nastąpiły między dniem weryfikacji (art. 26 ust. 1 pkt 3 uor) a ostatnim
dniem roku obrotowego.
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1. Grunty zaliczane do środków trwałych
Grunty, służące bieżącej działalności statutowej jednostki i stanowiące jej własność, wykazuje się w ewidencji księgowej na koncie 01 „Środki trwałe”, a w aktywach bilansu
w poz. A.II.1a. Na koncie 01 ujmuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej gruntów jako
rzeczowych aktywów trwałych w znaczeniu określonym
w art. 3 ust. 1 pkt 15 uor.
Na koncie 01 wykazuje się również:
– grunty niebędące własnością jednostki, jeśli otrzymała je
w nieodpłatne użytkowanie od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego (gminy, starostwa), będących ich właścicielami7,
– część ułamkową gruntu nabytego na warunkach współwłasności, w wielkości ustalonej udziałem w nieruchomości
wspólnej (art. 204 Kc).
Szczegółową ewidencję księgową gruntów zaliczonych do
środków trwałych prowadzi się w ramach ewidencji środków
trwałych, wyodrębniając poszczególne, oddzielne działki gruntu jako samodzielne obiekty inwentarzowe.
Podstawowe operacje związane z nabyciem gruntów oraz
ich rozchodem księguje się następująco:
1. Nabycie gruntu w drodze zakupu – w cenie nabycia:
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” lub Ma konta: 10, 13,
23, 24.
Identycznie księguje się koszty zwiększające wartość gruntu poniesione zarówno przy jego nabyciu, jak i później, w czasie
jego posiadania przez jednostkę.
Jeżeli część ceny nabycia gruntu została sfinansowana
z uprzednio otrzymanej dotacji lub środków pomocowych UE
ujętych wstępnie na stronie Ma konta 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Wn konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”), to z chwilą wprowadzenia gruntu na konto 01 następuje
równolegle zapis Wn konto 84, Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Grunty, poza wyjątkami, nie są amortyzowane, dlatego
nie ma w tym przypadku zastosowania zapis art. 41 ust. 1
pkt 2 uor, w myśl którego zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty dotacji zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów
amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych
dotacji.
2. Otrzymanie gruntu na podstawie decyzji organu założycielskiego (Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – gminy lub starostwa) do nieodpłatnego użytkowania przez jednostkę tworzącą obligatoryjnie fundusz
założycielski (np. w SP ZOZ, przedsiębiorstwach państwowych):
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 80 „Fundusz założycielski”.
7
Na podstawie decyzji administracyjnej właściwego organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego.
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3. Otrzymanie gruntu na własność w drodze darowizny8
(art. 158 i 888 § 1 Kc) lub przez zasiedzenie (art. 172 § 1 i 2 Kc)
w cenie (wartości) rynkowej:
a) w SP ZOZ i przedsiębiorstwach państwowych:
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 80 „Fundusz założycielski”;
b) w innych jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (spółkach prawa handlowego, spółdzielniach, spółkach cywilnych i firmach prowadzonych przez osoby fizyczne
we własnym imieniu i na własne ryzyko):
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
4. Otrzymanie gruntu jako aport9 (wkład niepieniężny), przy
czym w przypadku spółki z o.o. wniesienie gruntu powinno nastąpić z chwilą zawarcia umowy spółki; w przypadku spółki
akcyjnej wniesienie gruntu może nastąpić w ciągu roku od dnia
zarejestrowania spółki:
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.
Saldo konta 24 przenoszone jest na stronę Ma konta 80 „Kapitał podstawowy” w części, w jakiej aport odpowiada wartości
nominalnej przejętych w zamian udziałów lub akcji oraz na stronę
Ma konta 81-1 „Kapitał zapasowy”, w jakiej stanowi agio.
5. Otrzymanie gruntu w ramach zakupu innego przedsiębiorstwa lub łączenia spółek – w cenie rynkowej (w przypadku
łączenia spółek może to być też cena, po której grunt figurował
w księgach przejętej spółki):
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.
Saldo konta 24, na które składa się wartość rynkowa przejętych w ramach przedsiębiorstwa składników, rozliczane jest
w przypadku zakupu innego przedsiębiorstwa z ceną przejęcia
przedsiębiorstwa należną zbywcy; różnica stanowi wartość firmy (najczęściej Wn konto 02, Ma konto 24), a w przypadku
łączenia spółek – zwiększa kapitał Wn konto 24, Ma konto 80,
81-1, jak w op. 4.
6. Nabycie gruntu, który poprzednio był objęty prawem
wieczystego użytkowania (na podstawie dowodu potwierdzającego przeniesienie własności):
a) wartość nabytego na własność gruntu w cenie nabycia
(obejmującej także dodatkowe koszty):
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
8
Jeżeli wraz z gruntem jednostka otrzymała nieodpłatnie posadowione na tym
gruncie i użytkowane (nieprzeznaczone do rozbiórki) budynki i obiekty infrastruktury,
które podlegają amortyzacji, to ich wartość rynkową księguje się Wn konto 01, Ma
konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i dopiero z tego konta stopniowo, równolegle do odpisów amortyzacyjnych obiektów budowlanych, zarachowuje się
odpowiednie kwoty do przychodów zapisem: Wn konto 84, Ma konto 76-0.
9
Grunt może stanowić odrębny przedmiot aportu lub być wniesiony przez
wspólnika jako aport wraz z innymi aktywami – wtedy ma on cenę zadeklarowaną
przez wspólnika, nie wyższą od jego wartości rynkowej i nie niższą od wartości nominalnej objętych w zamian udziałów/akcji bądź też wchodzić w skład wniesionego
aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – wtedy jednostka, do której
wniesiono przedsiębiorstwo, wycenia składniki przedsiębiorstwa w cenie rynkowej;
aport w postaci przedsiębiorstwa może też być wyceniany w cenie, w jakiej figurował
w księgach wnoszącego aport.
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Ma konto 24 „Pozostałe rozrachunki” (gmina, starostwo, Skarb Państwa – sprzedawca gruntu);
b) wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych prawa
wieczystego użytkowania gruntu:
b-1) jeżeli prawo było uprzednio wprowadzone do
ewidencji środków trwałych na podstawie decyzji administracyjnej zapisem: Wn konto 01, Ma konto 84:
– wartość początkowa w cenie ewidencyjnej figurującej na koncie 01:
Ma konto 01 „Środki trwałe”,
– dotychczasowe umorzenie:
Wn konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków
trwałych”,
– w części nieumorzonej (wartość netto):
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”;
równolegle do poz. 6b-1 wartość netto z konta 84, zapisem:
Wn konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
Ma konto 76-0 „Pozostałe koszty operacyjne”;
b-2) jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu
jednostka nabyła odpłatnie lub otrzymała to prawo jako wkład
niepieniężny:
– wartość początkowa w cenie ewidencyjnej figurującej na koncie 01:
Ma konto 01 „Środki trwałe”,
– dotychczasowe umorzenie:
Wn konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków
trwałych”,
– w części nieumorzonej (wartość netto):
Wn konto 01 „Środki trwałe” (grunt nabyty na
własność).
7. Odzyskanie na podstawie prawomocnego wyroku sądu
przez prywatnego właściciela, jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, gruntu, który został uprzednio odebrany na
podstawie decyzji organów władzy państwowej – wartość rynkowa:
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 80 „Kapitał podstawowy” lub
Ma konto 81-1 „Kapitał zapasowy”.
8. Przekwalifikowanie gruntu:
a) z inwestycji w nieruchomości do środków trwałych
służących bieżącej działalności statutowej jednostki:
a-1) grunty zaliczane do inwestycji wycenianych
w cenie nabycia:
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”;
a-2) grunty zaliczane do inwestycji wycenianych
w cenie rynkowej (por. dalej):
– wartość nabycia gruntu z dnia zakupu:
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”;
a2-1) cena rynkowa gruntu widniejąca na dzień przekwalifikowania na koncie 04 jest wyższa od ceny jego nabycia
na dzień zakupu gruntu:
wydanie reklamowe | rachunkowość

– odpisanie pozostałej części wartości:
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”;
a2-2) cena rynkowa gruntu widniejąca na dzień przekwalifikowania na koncie 04 jest niższa od jego ceny nabycia na
dzień zakupu (co w praktyce raczej nie ma miejsca):
Wn konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”,
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”;
b) z towarów (są one wyceniane po cenie nabycia) do
środków trwałych:
Wn konto 01 „Środki trwałe”,
Ma konto 33 „Towary”.
9. Sprzedaż gruntu:
a) faktura VAT10 – kwota sprzedaży netto:
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”;
b) VAT należny:
Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne – VAT”;
c) razem należność od nabywcy (pozycje 9a + 9b):
Wn konto 24 „Pozostałe rozrachunki”;
d) rozchód sprzedanego gruntu – w cenie ewidencyjnej
(wartość początkowa):
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 01 „Środki trwałe”.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest tylko część działki, to konieczne jest rozgraniczenie części sprzedawanej i pozostającej
u właściciela na podstawie pomiaru geodezyjnego, w wyniku
którego następuje podział całej działki na dwie odrębne i sporządzenia w tym celu mapki określającej granice każdej z nich.
Na podstawie tego dokumentu wykazuje się odpowiednie dane
w umowie sprzedaży, która służy za podstawę odpowiedniego
wpisu do księgi wieczystej11.
Jeżeli na gruncie będącym przedmiotem sprzedaży znajdują się
budynki i budowle, to z umowy sprzedaży powinno wynikać, jakie
to są obiekty inwentarzowe. W razie dwóch lub więcej nieruchomości graniczących ze sobą właściciel może żądać połączenia ich
w jedną nieruchomość przez odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Nieruchomość gruntowa może być obciążona hipoteką (art.
65 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).
W razie przelewu wierzytelności hipotecznej na nabywcę
przechodzi także hipoteka, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny jest wpis
w księdze wieczystej.
Hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności,
którą zabezpiecza (art. 79 ust. 1 i 2 ww. ustawy);
e) jeżeli SP ZOZ z polecenia organu założycielskiego
(Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – gminy, starostwa), będącego właścicielem gruntu sprzedaje grunt
W myśl ustawy o VAT (art. 2 pkt 6) traktowana jak dostawa towarów.
Odpowiednio postępuje się w razie ustanowienia spółdzielczych własnościowych praw do lokali (art. 241 ust. 1, 2 i 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece)
z tą różnicą, że w umowie notarialnej wykazuje się część ułamkową nieruchomości
wspólnej – w tym gruntu, przypadającą na lokal będący przedmiotem tej umowy, co
służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej właściciela lokalu.
10
11
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objęty ewidencją SP ZOZ, to o równowartość przychodu ze
sprzedaży gruntu (Wn konto 13, Ma konto 24), przekazaną na
rachunek bankowy organu założycielskiego, zmniejsza fundusz
założycielski zapisem:
Wn konto 80 „Fundusz założycielski”,
Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”;
f) w spółdzielniach mieszkaniowych ze względu na różną
wysokość stawki VAT (8% lub 23%) wyodrębnia się sprzedaż:
f-1) gruntu trwale związanego z budynkiem lub budowlą, opodatkowaną stawką 8%, oraz
f-2) gruntu niezabudowanego, przeznaczonego pod zabudowę – opodatkowaną stawką 23%.
Sprzedaży gruntu nie należy utożsamiać z ustanowieniem
odrębnej własności lokalu (potwierdzonej umową notarialną),
co powoduje usunięcie z ewidencji spółdzielni wartości części
ułamkowej gruntu, przypadającej na dany lokal, zapisem:
Wn konto 80 „Fundusz finansujący dany lokal wraz z przypadającą na niego częścią ułamkową gruntu”,
Ma konto 01 „Środki trwałe”.
10. Wniesienie gruntu jako wkładu niepieniężnego (aportu)
do spółki osobowej lub kapitałowej w zamian za udziały:
a) wartość początkowa gruntu:
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 01 „Środki trwałe”;
b) zadeklarowana w umowie wartość aportu służąca pokryciu udziałów spółki objętych w zamian za wniesiony grunt
i ew. agio:
Wn konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe”,
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”;
c) różnica między ceną ewidencyjną gruntu a zadeklarowaną wartością udziału (najczęściej):
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 03 „Długoterminowe aktywa finansowe”.
11. Nieodpłatne przekazanie gruntu (faktura wewnętrzna
wymagana w myśl art. 106 ust. 7, art. 1 pkt 2 ustawy o VAT):
a) wartość początkowa gruntu – według protokołu przekazania darowizny:
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 01 „Środki trwałe”;
b) VAT należny (obliczony od wartości rynkowej):
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne – VAT”.
12. Przekwalifikowanie gruntu ze środków trwałych do inwestycji w nieruchomości:
a) jeżeli wycena inwestycji następuje według ceny nabycia – przeniesienie wartości początkowej gruntu:
Wn konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”,
Ma konto 01 „Środki trwałe”;
b) jeżeli wycena następuje w cenie rynkowej
b-1) wartość dotychczasowa:
Ma konto 01 „Środki trwałe”,
b-2) cena rynkowa:
Wn konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”,
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b-3) nadwyżka wartości rynkowej (b-2) nad dotychczasową (b-1):
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
(Gdyby cena rynkowa gruntu była niższa od ceny nabycia,
to różnica zwiększa (Wn) konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”).
Grunt przekazany innej jednostce do użytkowania na podstawie umowy o dzierżawę lub leasing operacyjny pozostaje
w ewidencji aktywów jednostki wydzierżawiającej lub oddającej go w leasing na koncie 01, z adnotacją „Grunt przekazany
w dzierżawę bądź leasing” lub karta obiektu zostaje przeniesiona do wyodrębnionego zbioru obiektów „Środki trwałe oddane
w leasing, najem lub dzierżawę”.
Przychody z tytułu pobieranej przez jednostkę dzierżawy
lub opłaty za leasing księguje się na podstawie faktury VAT na
koncie 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Rozpoczęcie na gruncie budowy (inwestycji) nie powoduje
przeniesienia wartości gruntu na konto 08 „Środki trwałe w budowie”. Także zakończenie budowy nie powoduje przeniesienia
gruntu na inne konto. Celowe jest jednak, aby na karcie obiektu
wskazano, jakie budynki lub budowle (numery inwentarzowe)
posadowiono na danej działce.
Grunty – co do zasady – nie podlegają amortyzacji, gdyż
nie tracą na wartości. Jeżeli jednak służą wydobyciu kopalin
metodą odkrywkową (przykładowo węgla brunatnego, żwiru,
granitu, gliny, torfu), to podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość maleje. Z reguły bowiem cena gruntu uwzględnia wartość (zasobność) złoża (art. 31 ust. 2 uor). Przepisy podatkowe
(art. 16c pkt 1 updop i art. 22c pkt 1 updof) nie przewidują uznania amortyzacji gruntów za koszt uzyskania.
Amortyzację księguje się według ogólnych zasad:
Wn konto kosztów według rodzaju (zesp. 4) lub kosztów
produkcji (zesp. 5), jeżeli nie prowadzi się zesp. 4,
Ma konto 07 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”.
Możliwe są dwa sposoby obliczenia amortyzacji gruntu,
z którego kopaliny są wydobywane metodą odkrywkową.
Sposób I – odpis amortyzacyjny gruntu, obciążający koszty roku obrotowego lub kolejnych miesięcy, ustala się, stosując
wzór:
100 – Wk
Sa =
N
gdzie:
Sa – stawka amortyzacyjna gruntu wyrażona w % wartości początkowej
gruntu,
100 – wartość początkowa gruntu,
Wk – wyrażona w procencie wartości początkowej gruntu wartość, jaką
grunt będzie przypuszczalnie posiadał po zakończeniu wydobycia
kopalin,
N – przewidywany okres wydobycia kopaliny w latach.

Stawką Sa (lub 1/12 stawki) zastosowaną do wartości gruntu oblicza się odpis amortyzacyjny.
Jeżeli zatem – przykładowo – wartość gruntu po zakończeniu wydobycia zmaleje do 30% wartości początkowej gruntu
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przed rozpoczęciem eksploatacji złoża, a eksploatacja będzie
trwała 10 lat, to stawka wyniesie:
Sa =

100 – 30
70
100 – Wk
=
=
= 7%.
N
10
10

Jeżeli wartość początkowa gruntu wynosi 10 mln zł, to roczny
odpis amortyzacyjny wyniesie 7% od 10 mln zł, tj. 700 tys. zł.
Przy rocznej amortyzacji 7%, trwającej przez 10 lat, odpis
wyniesie 70% wartości początkowej gruntu (w przykładzie
7 mln zł), a wartość netto gruntu po zakończeniu eksploatacji
ceny nabycia – 30% (3 mln zł).
Sposób I jest przydatny, jeżeli ilość wydobytej kopaliny jest
w kolejnych latach jednakowa lub prawie jednakowa.
Sposób II
Najczęściej wydobycie kopaliny nie następuje równomiernie w kolejnych latach, dlatego bardziej przydatne jest ustalenie
kwoty amortyzacji, przypadającej na jednostkę wydobycia, co
pozwala powiązać wysokość amortyzacji z wielkością wydobycia. Kwotę amortyzacji przypadającą na dany okres (rok obrotowy, miesiąc) oblicza się za pomocą wzoru:
Sa =

Wp – Wk
Jk

gdzie:
Sa – stawka kwotowa amortyzacji gruntu przypadająca na 1 tonę lub m3
wydobycia kopaliny – w zł,
Wp – wartość początkowa gruntu, z którego nastąpi wydobycie kopaliny,
Wk – wartość końcowa gruntu według dzisiejszej ceny, jaką przypuszczalnie będzie on miał po zakończeniu wydobycia kopaliny,
Jk – przewidywane (szacunkowa ilość) wydobycie kopaliny w okresie
eksploatacji gruntu – w tonach lub m3.

Jeżeli zatem – przykładowo – wartość początkowa gruntu
wynosi 10 mln zł, zaś wartość w chwili zakończenia wydobycia 30% tej kwoty, a więc 3 mln, natomiast ilość kopaliny
500 000 t, to stawka amortyzacji na 1 t wyniesie:
Sa =

10 000 000 – 3 000 000
Wp – Wk
=
= 14 zł.
Jk
500 000

Wysokość odpisu amortyzacyjnego przypadającego na dany
okres ustala się mnożąc stawkę amortyzacji na jednostkę wydobycia kopaliny przez wydobytą lub sprzedaną ilość kopaliny.
Okresowo, zgodnie z art. 32 ust. 3 uor, weryfikuje się poprawność stawki amortyzacyjnej, a zwłaszcza okres eksploatacji odkrywki (sposób I) lub zasobność złoża (sposób II).
2. Grunty zaliczone do inwestycji w nieruchomości
Ewidencję gruntów zaliczonych do inwestycji w nieruchomości prowadzi się podobnie jak ewidencję gruntów zaliczonych do środków trwałych, ale w aktywach bilansu wykazuje
się je odrębnie, w poz. A.IV.1 Inwestycje długoterminowe –
„Nieruchomości” łącznie z budynkami, budowlami i prawami
uznanymi za inwestycje w nieruchomości. W ewidencji każda
działka gruntu stanowi odrębny obiekt inwentarzowy. Odmienwydanie reklamowe | rachunkowość

ność ewidencji księgowej gruntów zaliczanych do inwestycji
w nieruchomości polega na tym, że ich wycena może następować dwojako.
Sposób I – wycena inwestycji w nieruchomości następuje
według analogicznych zasad co środków trwałych, a więc w cenie nabycia; wtedy to ewidencję księgową gruntów prowadzi
się według omówionych w poprzednim punkcie zasad stosowanych do ewidencji środków trwałych. Może to nastąpić na koncie 04 „Inwestycje w nieruchomości” lub na koncie 01 „Środki
trwałe”, z tym że w takim przypadku ewidencja szczegółowa
do konta 01 powinna zapewnić dane niezbędne do wykazania
gruntów w bilansie jako „Nieruchomości” zaliczanych do inwestycji długoterminowych.
Sposób II – wycena inwestycji w nieruchomości następuje
w cenie rynkowej. Wtedy to ewidencję księgową gruntów zaliczonych do inwestycji w nieruchomości prowadzi się na koncie
04 „Inwestycje w nieruchomości”.
Zdaniem naszym do wszystkich inwestycji w nieruchomości, zarówno gruntów, jak i budynków czy budowli, powinien
być stosowany ten sam I lub II sposób wyceny.
Wybór sposobu wyceny i ewidencji gruntów należy do jednostki. Wybrany sposób wyceny i ewidencji potwierdza opis
przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
(art. 10 ust. 1 pkt 3a uor).
Naszym zdaniem – ze względów praktycznych – prostszym
rozwiązaniem jest ewidencja wszystkich gruntów na koncie 01
– według tych samych zasad co środków trwałych (sposób I).
Pozwala to oszczędzić koszty corocznej weryfikacji wyceny,
uniknąć komplikacji związanych z przekwalifikowaniem gruntów do inwestycji w nieruchomości i odwrotnie – inwestycji do
środków trwałych oraz wykazywania papierowych zysków lub
strat z przeceny lub przekwalifikowania gruntów, nieuznawanych podatkowo.
W dalszej części omawia się wyłącznie księgowanie podstawowych operacji związanych z wyceną gruntu w cenie rynkowej (sposób II).
Inne operacje, jak np. nabycie gruntu z przeznaczeniem na
inwestycję w nieruchomości lub zakwalifikowanie do inwestycji gruntu wniesionego przez wspólnika jako aport na pokrycie
udziałów, otrzymanego jako darowizna bądź nabytego z innego
tytułu, a także sprzedaż lub inne rozchody księguje się tak samo
jak wskazano w poprzednim punkcie, z tym że zamiast konta 01
stosuje się konto 04.
1. Nabycie gruntu zaliczonego do inwestycji wycenianych
w cenach rynkowych powoduje zatem zapis (w cenie nabycia):
Wn konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”,
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” lub Ma konta 10, 13,
23, 24.
Aktualizacja wyceny następuje na dzień bilansowy i wiąże
się z księgowaniem nr 3.
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2. Przekwalifikowanie gruntu ze środków trwałych do inwestycji wycenianych w cenach rynkowych powoduje zapis:
– aktualna cena rynkowa:
Wn konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”,
– cena nabycia gruntu jako środka trwałego:
Ma konto 01 „Środki trwałe”,
– różnica między wyższą wartością rynkową gruntu
a jego wartością początkową, figurującą na koncie środków
trwałych:
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Jeżeli cena rynkowa byłaby niższa od ceny nabycia, to różnica trafi na stronę Wn konto 76-1 (Ma konto 04).
3. Wzrost lub obniżenie wartości rynkowej gruntu, ustalanej
corocznie na dzień bilansowy przez rzeczoznawcę lub we własnym zakresie, zalicza się (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32c uor) do
pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych zapisem:
Wn/Ma konto 04 „Inwestycje w nieruchomości”,
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” (wzrost)
lub
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne” (obniżenie).
W przypadku gdy na gruncie wykarczowano drzewa, nastąpiło jego odrolnienie, wyrównanie terenu itp. zwiększające
atrakcyjność działki, a grunt zaliczany jest do inwestycji w nieruchomości wycenianych w cenie rynkowej, to spowodowany
tym wzrost wartości znajduje odzwierciedlenie w wyższej cenie
rynkowej gruntu (Wn konto 04, Ma konto 76-0), a koszty tych
działań obciążają pozostałe koszty operacyjne (Wn konto 76-1,
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”).
3. Grunty zaliczane do towarów
Grunty nabyte przez jednostkę z przeznaczeniem do sprzedaży
lub pod budowę budynków, w których znajdą się lokale mieszkalne i/lub użytkowe, a także stanowiska postojowe dla samochodów
z zamiarem sprzedaży tych budynków, lokali pomieszczeń jako
produktów gotowych – wraz z przypadającą na nie częścią ułamkową gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną – ujmuje się
w księgach i wykazuje w bilansie jako towary.
Ewidencję księgową gruntów jako towarów (np. w firmie
deweloperskiej) prowadzi się na koncie 33 „Towary”, obciążając to konto wartością każdej wyodrębnionej geodezyjnie działki gruntu. Ewidencję szczegółową gruntów prowadzi się dla
każdej działki odrębnie, identycznie jak gruntów zaliczonych
do środków trwałych.
Grunty zaliczone do towarów celowe jest wykazać w bilansie w wyodrębnionej pozycji aktywów obrotowych (B.I.4a) ze
względu na ich odmienny od pozostałych zapasów charakter
i wartość. Jest to zgodne z przepisem art. 50 ust. 1 uor, w myśl
którego jednostka wykazuje w sprawozdaniu finansowym informacje przewidziane w załączniku do uor z większą szczegółowością, jeżeli wynika to z jej potrzeb lub specyfiki.
Grunty zaliczone do towarów, a więc figurujące na koncie
33, wycenia się w cenie nabycia.
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Kwestią sporną jest prawo do zwiększenia ceny nabycia już
posiadanego gruntu o bieżąco naliczane odsetki od kredytu lub
pożyczki finansującej jego zakup, a także o różnice kursowe,
jeżeli kredyt lub pożyczkę zaciągnięto w walucie obcej. Formalnie prawo takie wynika z art. 28 ust. 4 uor. Nic nie wskazuje
jednak na to, aby cena rynkowa gruntów wzrastała dzięki finansowaniu ich zakupu pożyczonymi pieniędzmi. Ogólną zasadą
wyceny towarów jest zaś wycena w cenie nabycia nie wyższej
od ceny sprzedaży netto (art. 28 ust. 1 pkt 6 uor).
Przeniesienie własności budynków lub znajdujących się
w nich lokali sprzedanych przez firmę deweloperską osobom
fizycznym lub prawnym, wraz z przypadającym na te budynki
lub lokale gruntem lub jego częścią ułamkową12, następuje na
podstawie umowy notarialnej i sporządzonego – zgodnie z tą
umową – protokołu przekazania oraz dowodów potwierdzających zapłatę opłaty notarialnej, skarbowej i cywilnoprawnej.
Zazwyczaj nabywcy uprzednio opłacają całość lub część należnego od nich wkładu budowlanego. Jeżeli nabywcą jest jednostka będąca podatnikiem VAT, firma deweloperska sprzedająca
budynek lub lokal wraz z gruntem lub jego częścią ułamkową
wystawia kupującemu fakturę VAT.
Podobnie dzieje się, jeżeli następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego.
Grunty jako towary już sprzedane – w cenie ich nabycia –
w całości lub w części ułamkowej przypadającej na sprzedane
lokale przenosi się na konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów” zapisem: Wn konto 70-1, Ma konto 33, zaś koszty budowy
sprzedanych lokali lub budynków – zapisem: Wn konto 70-1,
Ma konto 60.
Grunty, w części dotyczącej posadowionych na nich budynków i znajdujących się w nich lokali niesprzedanych – stanowią
na dzień bilansowy zapasy. Budynki lub lokale niesprzedane
wycenia się w koszcie ich wytworzenia; są one objęte ewidencją na koncie 60 „Produkty gotowe i półprodukty”. Natomiast
niesprzedane grunty stanowią zapas towarów wyceniany w cenie nabycia i objęty ewidencją na koncie 33 „Towary”.
Księgowanie na koncie 33 typowych operacji przychodu
i rozchodu gruntów, jako towarów, przebiega następująco:
1. Zakup gruntu – wartość w cenie nabycia powiększonej
o prowizje pośredników, opłaty urzędowe (notarialną, skarbową, cywilnoprawną, sądową), koszty finansowania zakupu
kredytem lub pożyczką (odsetki i ujemne różnice kursowe) naliczone do dnia przyjęcia gruntu oraz inne koszty poniesione
w związku z nabyciem gruntu:
Wn konto 33 „Towary” (grunty),
Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu” lub 10, 13, 23, 24.
Cena nabycia gruntu nie powinna by obejmować VAT.
Cenę nabycia gruntu mogą – później – zwiększać: opłata za
jego odrolnienie, a także koszty rozbiórki znajdujących się na gruncie budynków, jeżeli nie łączy się to z rozpoczęciem budowy.
12
Wartość gruntu dzieli się wtedy przez powierzchnię użytkową lokali znajdujących się w budynku posadowionym na działce.
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2. Sprzedaż gruntu w całości lub w częściach ułamkowych
przypadających na poszczególne sprzedane budynki lub znajdujące się w nich lokale:
a) faktura VAT – księguje się według zasad ogólnych:
Ma konto 70-0 „Sprzedaż produktów” lub
Ma konto 73-0 „Sprzedaż towarów”,
Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne – VAT”,
Wn konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami”;
b) protokół przekazania sprzedanego budynku wraz
z gruntem lub lokalu wraz z przypadającą na ten lokal częścią
ułamkową gruntu – wartość gruntu w cenie nabycia:
Wn konto 70-1 „Koszt sprzedanych produktów” lub
Wn konto 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”,
Ma konto 33 „Towary” (grunty).
3. Jeżeli nie udało się sprzedać budynków lub części znajdujących się w nich lokali i są one wynajmowane lub przeznaczone
na wynajem, to wymagają przekwalifikowania do inwestycji
w nieruchomości (Wn konto 04). Dotyczy to zarówno budyn-

poleca

ków lub lokali, figurujących na koncie 60 (Ma), jak i gruntów,
na których budynki są posadowione figurujących na koncie 33
„Towary” (Ma) lub ich części ułamkowych.
Jeżeli inwestycje w nieruchomości, w tym grunty, wycenia
się w cenie rynkowej, to różnicę między ceną nabycia figurującą na koncie 33 a aktualną ceną rynkową gruntów, po której
wprowadzono je na konto 04, księguje się:
Wn/Ma konto 33 „Towary”,
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” lub – co
zdarza się rzadko
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”.
(Dotyczy to odpowiednio budynków lub lokali).
Dopuszczona prawem bilansowym możliwość wyceny niesprzedanych budynków lub lokali – a w ślad za tym gruntów, na
których są posadowione – w cenach rynkowych, wobec ich przekwalifikowania do inwestycji w nieruchomości, budzi poważne
zastrzeżenia. Jej skutkiem jest bowiem, niezgodne z prawdą,
zrealizowanie marży sprzedażnej na nieruchomościach, które
w rzeczywistości nie znalazły chętnych do nabycia i powstanie
papierowych zysków.

Inwentaryzacja
zasady i praktyka

to wyczerpujące kompendium wiedzy o prawnych, tech
technicznych i księgowych aspektach inwentaryzacji, a poru
poruszane na jej łamach tematy to m.in.:
● organizowanie i przeprowadzanie spisu z natury:
– materiałów, towarów i produktów,
– towarów w handlu detalicznym,
– niezakończonej produkcji budowlanej,
– środków trwałych i inwestycji w nieruchomości,
– gotówki i papierów wartościowych,
– księgozbiorów;
● uzgadnianie rozrachunków;
● przeprowadzanie weryfikacji pozostałych akty
aktywów i pasywów;
● specyfika inwentaryzacji w małych, średnich i du
dużych jednostkach;
● inwentaryzacja a podatki;
● ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachun
rachunkowych.
www.rachunkowosc.com.pl/sklep
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konsultacje – informacje – wyjaśnienia

Rachunkowość
Konsultacje zostały uzgodnione z Dep. Rachunkowości Ministerstwa Finansów;
są one oparte na publikacji Rachunkowości „Wzorcowy Wykaz Kont z wyjaśnieniami”, wydanie z 2009 roku.
Ilekroć mowa jest o ustawie o rachunkowości, rozumie się przez to
ustawę z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Aktualny tekst ustawy jest dostępny na stronie www.rachunkowosc.com.pl

Zwolnienie jednostki dominującej pośredniego szczebla od sporządzania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Pytanie:
Spółka X jest jednostką dominującą
pośredniego szczebla w grupie kapitałowej; posiada ona dwie spółki zależne Z1 i
Z2. Sama jest jednostką zależną od spółki Y, która z kolei jest jednostką zależną
od spółki D.
Ani spółki, ani grupa kapitałowa nie
są notowane na giełdzie, dlatego do konsolidacji stosowane są zasady określone
w ustawie o rachunkowości i VII Dyrektywie UE, nie zaś w MSR/MSSF.
W każdym przypadku ilość udziałów
i praw głosu posiadanych przez spółkę
dominującą wyższego szczebla w spółce
niższego szczebla wynosi 100%. Spółka
Y została zwolniona z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, gdyż sprawozdanie takie
zostanie sporządzone przez spółkę D,
której siedziba znajduje się poza terytorium Polski, w jednym z państw UE. Czy
również spółka X może zostać zwolniona
przez spółkę D ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
biorąc pod uwagę, że dane spółek X, Z1
i Z2 objęte będą skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki D?
Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy
o rachunkowości jednostka dominująca,
zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:
1) jednostka dominująca wyższego
szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jednostki, a wszyscy pozostali
udziałowcy tej jednostki wyrazili zgodę
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Odpowiedź:
Możliwość zwolnienia jednostki dominującej pośredniego szczebla z obowiązku sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zależy od
łącznego spełnienia obu przytoczonych
w pytaniu warunków. Przez jednostkę dominującą wyższego szczebla rozumie się
jednak nie tylko jednostkę bezpośrednio
sprawującą kontrolę nad jednostką (spółka Y), lecz każdą jednostkę dominującą
sprawującą kontrolę nad jednostką zwolnioną z pośrednich szczebli konsolidacji,
tj. jednostkę dominującą wobec jednostki
dominującej sprawującej kontrolę w sposób pośredni, mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednostką taką jest spółka D.
Warunkiem odstąpienia od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego przez spółkę X jest objęcie

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych spółki D danych wszystkich spółek zależnych od niej w sposób pośredni,
a więc danych spółek: Y, X, Z1 i Z2.
Pogląd ten jest zbieżny z postanowieniami VII Dyrektywy Rady (83/349/
/EWG) z 13.06.1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
(Dz. U. L 193 z 18.07.1983, str. 1 ze
zm.). Dyrektywa ta przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku dokonania
konsolidacji sprawozdań finansowych
dowolnej jednostki dominującej podlegającej prawu Państwa Członkowskiego,
o ile jest ona zarazem jednostką zależną
od jednostki dominującej podlegającej
prawu Państwa Członkowskiego m.in.
w przypadku, gdy ta jednostka dominująca posiada 90% lub więcej akcji lub
udziałów jednostki zwolnionej, a pozostali akcjonariusze lub udziałowcy tej
jednostki wyrazili zgodę na zwolnienie.
Wyszczególniając warunki zezwalające na omawiane zwolnienie jednostki dominującej pośredniego szczebla z konsolidacji, Dyrektywa wskazuje jednak m.in. na
konieczność objęcia jednostki zwolnionej
i wszystkich jednostek zależnych od tej jednostki zwolnionej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym większej grupy
kapitałowej, której jednostka dominująca
podlega prawu Państwa Członkowskiego.
Zdaniem naszym spółka D powinna
by przekazać spółkom Y i X stosowne
oświadczenie stwierdzające, że obejmuje
ona sporządzanym przez siebie skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane
wszystkich bezpośrednio i pośrednio podporządkowanych jej spółek zależnych.
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na niesporządzanie przez nią skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) jednostka dominująca wyższego
szczebla obejmie konsolidacją zarówno
zależną od niej jednostkę dominującą pośredniego szczebla, jak i wszystkie jednostki zależne od jednostki dominującej
zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Naszym zdaniem warunki te nie
muszą być spełnione łącznie; wystarcza
spełnienie jednego z nich. W omawianym
przypadku będzie to pierwszy warunek;
drugi warunek nie jest spełniony, ponieważ spółka Y nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Kto podpisuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Pytanie:
Jestem głównym księgowym jednostki dominującej w grupie kapitałowej i prowadzę jej rachunkowość. Czy
powinienem podpisać skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy, które
w imieniu jednostki dominującej sporządza centrum obliczeniowe grupy
kapitałowej, posiadające uprawnienia
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Wątpliwość powstaje
w związku z zapisami art. 52 ust. 2
i art. 63c ust. 3 ustawy o rachunkowości,
stwierdzającymi, że:
– sprawozdanie finansowe podpisuje m.in. osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
(art. 52 ust. 2),
– skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki
dominującej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozda-

nia, przy czym przepis art. 52 ust. 2 stosuje się odpowiednio (art. 63c ust. 3).
Odpowiedź:
Jak słusznie stwierdzacie – w myśl
art. 63c ust. 3 ustawy o rachunkowości
– skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki
dominującej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. Przepis art. 52 ust. 2 – który
należy w sposób odpowiedni stosować
w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych – stanowi natomiast, że sprawozdanie finansowe podpisuje m.in. osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych, co
w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego oznacza osobę
odpowiedzialną za jego sporządzenie.
Naszym zdaniem z przedstawionej
w pytaniu sytuacji wynika, że główny

księgowy jednostki dominującej nie
uczestniczy w sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
a zatem i nie podpisuje się pod nim.
Sprawozdanie podpisuje kierownik
centrum obliczeniowego, gdyż ono
przyjęło odpowiedzialność za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy.
Gdyby jednak główny księgowy
jednostki dominującej był jednocześnie
członkiem jej zarządu, wówczas – jako
osoba wchodząca w skład kierownictwa
jednostki dominującej – jest on, w myśl
art. 63c ust. 3 ustawy o rachunkowości,
zobowiązany do podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ale
nie jako sporządzający, lecz jako członek kierownictwa jednostki. Ewentualna
odmowa z jego strony podpisu wymaga
pisemnego uzasadnienia, dołączanego do
tego sprawozdania.

Czy odpis aktualizujący można rozliczać w czasie
Pytanie:

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 35b ust. 1 pkt 1 ustawy
o rachunkowości w przypadku należności
od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy dokonać odpisu
aktualizującego te należności w wysokości tej ich części nieobjętej gwarancją lub
innym zabezpieczeniem, która została
zgłoszona likwidatorowi lub sędziemu
komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. W razie od-

dalenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, odpis aktualizujący wartość
należności od dłużnika następuje w pełnej
wysokości należności.
Nieodpisanie – w istocie nieściągalnej – należności lub rozliczanie tych odpisów w czasie przeczyłoby wymogowi
realnego przedstawienia sytuacji majątkowej jednostki (należność nie spełnia
definicji aktywu, gdyż nie spowoduje
w przyszłości wpływu korzyści do jednostki wobec niewypłacalności dłużnika)
i byłoby niezgodne z przepisami ustawy
o rachunkowości.

Spółka z o.o. nie utworzyła w latach ubiegłych rezerwy na nagrody jubileuszowe. Jest to kwota znacząca.
W związku z powyższym główny księgo-

wy jednostki stwierdził, że jest to „błąd”,
o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy
o rachunkowości i skutki jego korekty
należy odnieść na konto 82 „Rozliczenie
wyniku finansowego”.

Czy korekta błędu, powodująca
zmianę wysokości kapitału własnego,
wymaga uchwały wspólników? Jeżeli
nie, to kto powinien podjąć decyzję w tej
sprawie?
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Posiadamy znaczne należności od
odbiorcy, który stał się niewypłacalny,
a wniosek o ogłoszenie jego upadłości
został przez sąd oddalony ze względu na brak majątku pozwalającego na
przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Dotychczas nie dokonaliśmy
odpisu aktualizującego należności, gdyż
według zapewnień odbiorcy jego trudności miały mieć charakter przejściowy.
Jednorazowe odpisanie tych należności
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych spowoduje bardzo istotne pogorszenie wyniku finansowego i może
doprowadzić do poważnych trudności

w kredytowaniu bieżącej działalności
naszej jednostki przez bank. Czy istnieje
możliwość rozliczenia w czasie skutków
upadłości dłużnika?

Błąd istotny
Pytanie:
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Odpowiedź:
Jeżeli w poprzednich latach obrotowych popełniono błąd, w następstwie
którego nie można uznać zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok
lub lata poprzednie za prawidłowe, to –
w myśl art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości – kwotę korekty tego błędu
odnosi się na kapitał (fundusz) własny
i wykazuje jako „zysk (strata) z lat
ubiegłych”.
Ustawa o rachunkowości nakłada
odpowiedzialność za wykonywanie
obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, na kierowniku (zarząd) jednostki. Kierownik
jednostki oraz członkowie rady nadzorczej są też zobowiązani do zapewnie-

nia, aby sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności spełniały
wymagania przewidziane w ustawie
o rachunkowości. Odpowiadają oni
solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem
tego obowiązku (art. 4a).
Natomiast przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników
spółki z o.o. w zakresie rachunkowości,
zgodnie z art. 231 Kodeksu spółek handlowych, powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, jeżeli sprawy te

nie zostały wyłączone spod kompetencji
zgromadzenia wspólników.
Oznacza to, że nie ma wymogu ustawowego, aby decyzję w sprawie uznania
popełnionego błędu za błąd, o którym
mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, podejmowało zwyczajne zgromadzenie wspólników.
Decyzję w ujęciu błędu, zgodnie
z art. 54 ust. 3 ustawy, powinien podjąć kierownik jednostki (zarząd spółki),
natomiast propozycję rozwiązania – zaproponować osoba prowadząca księgi
rachunkowe jednostki. W naszej ocenie
wskazane jest uzgodnienie decyzji z radą
nadzorczą oraz poinformowanie wspólników o odniesieniu błędu na kapitał
(fundusz) własny.

w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, co oznacza, że jego aktualna, figurująca w księgach wartość netto
nie zwróci się.
Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego (w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych”) doprowadzającego
wartość składnika aktywów, wynikającą
z ksiąg rachunkowych (chodzi zarówno
o wartość początkową, jak i korygujące
ją umorzenia), do rynkowej ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do
ustalonej w inny sposób wartości godziwej (por. art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości).
Przyczyną trwałej utraty wartości
środka trwałego nie jest zatem wyłącznie
utrata jego cech technicznych (walorów
użytkowych); mogą to być także skutki
działania czynników ekonomicznych,
np. nadmiernie wysoka wycena środka
trwałego w stosunku do ceny rynkowej powodująca – na skutek zawyżenia amortyzacji – zbyt wysokie koszty
i nierentowność wytwarzanych za pomocą danego środka trwałego produktów.
(Przy założeniu właściwego ustalenia
stawki amortyzacyjnej, uwzględniającej
realny okres ekonomicznej użyteczności
obiektu – por. art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Stosując do aktualizacji wyceny
środka trwałego, wobec trwałej utraty wartości, wartość godziwą, jedną
z technik jej ustalania stanowi podejście kosztowe, polegające na określeniu kwoty, która byłaby w chwili bieżącej konieczna do odtworzenia zdolności
użytkowej składnika aktywów (często
określana jako bieżący koszt odtworzenia).
Jest to wydatek, jaki poniósłby kupujący, aby nabyć lub wybudować
substytut składnika aktywów o porównywalnej użyteczności, skorygowany
o utratę przydatności na skutek użytkowania. Wynika to z faktu, że kupujący
nie zapłaci za składnik aktywów więcej
niż kwotę, za którą będzie w stanie odtworzyć zdolność użytkową składnika
aktywów. Utrata przydatności obejmuje
pogorszenie stanu fizycznego, funkcjonalną (technologiczną) przestarzałość
oraz spadek zapotrzebowania ekonomicznego (zewnętrznego).
Konkludując: przecena wartości
środka trwałego w dół jest – w myśl ustawy o rachunkowości – możliwa, a więcej
informacji na ten temat zawiera Krajowy
Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata
wartości aktywów”.
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Trwała utrata wartości
Pytanie:
Czy można przeszacować wartość
środka trwałego w dół, do ceny rynkowej, ustalonej przez rzeczoznawcę?
Środek trwały (urządzenie) jest i będzie w przyszłości użytkowany, ale potrzeba zmiany jego ceny jest tym spowodowana, iż urządzenie było budowane
w latach wysokiej koniunktury i boomu
budowlanego, co znalazło wyraz w wysokich cenach wykonawców, a także
w wysokim kursie EUR, na którą to walutę opiewały umowy o budowę. Obecnie wybudowanie takiego urządzenia jest
wielokrotnie tańsze.
Skutkiem błędnej wyceny jest zbyt
wysoka amortyzacja, a w następstwie
tego koszty wytwarzanych za pomocą
tego urządzenia produktów, co powoduje
straty na sprzedaży i skłania do błędnych
decyzji produkcyjnych.
Odpowiedź:
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę
(np. stanowiący jej własność lub przyjęty w leasing finansowy) składnik aktywów (np. środek trwały) nie przyniesie
w przyszłości w znaczącej części lub
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Podatki dochodowe i prawo gospodarcze
Ilekroć mowa jest o:
– ustawie z 15.02.1992 r. – rozumie się przez to ustawę z 15.02.1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.),
,

– ustawie z 26.07.1991 r. – rozumie się przez to ustawę z 26.07.1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307)

Czy potrącalny, zagraniczny VAT stanowi koszt uzyskania
Pytanie:
Świadczymy usługi transportowe
na terenie UE. Często rezygnujemy ze
starań o zwrot zagranicznego podatku
od wartości dodanej (VAT), jaki nam
przysługuje (zakup paliw), gdyż są to
niskie kwoty, a konieczne do tego procedury są bardzo pracochłonne. Czy
kwota zagranicznego VAT może, w takim przypadku, stanowić dla nas koszt
uzyskania przychodu?
Odpowiedź:
W myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy z 15.02.1992 r. (odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a tiret
drugie ustawy z 26.07.1991 r.) nie uważa
się za koszty uzyskania przychodów – co
do zasady – podatku od towarów i usług;
kosztem uzyskania przychodów jest
jednak podatek naliczony w tej części,
w której zgodnie z przepisami o VAT
podatnikowi nie przysługuje obniżenie
kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, pod warunkiem że naliczony podatek nie powiększa wartości
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
Podstawowym warunkiem zaliczenia
podatku naliczonego do kosztów uzyskania przychodów jest zatem niemożność
obniżenia podatku należnego o podatek
naliczony. Trzeba jednak odróżnić obiektywny, wynikający z przepisów prawa,
brak możliwości odliczenia podatku od
nieskorzystania z prawa do odliczenia.
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W przypadku gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT, to
powinien z tego prawa skorzystać; nie
może on naliczonego VAT, który może
zostać odliczony, zaliczać do kosztów
uzyskania przychodów. Kosztem może
być bowiem VAT naliczony tylko w tej
części, w której zgodnie z przepisami
o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług. Nieskorzystanie
z tego prawa nie jest równoznaczne z nieprzysługiwaniem takiego prawa.
O ile nie ma żadnych wątpliwości co
do polskiego VAT-u, to nasuwają się one,
jeśli chodzi o zagraniczny.
W myśl art. 4a pkt 7 ustawy z 15.02.
1992 r. (odpowiednio art. 5a pkt 17 ustawy z 26.07.1991 r.) ilekroć jest mowa
o podatku od towarów i usług – oznacza to
ustawę z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). Mając
na względzie wagę definicji ustawowych,
przez podatek od towarów i usług, o którym mowa art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy
z 15.02.1992 r. (oraz art. 23 ust. 1 pkt 43
ustawy z 26.07.1991 r.), należy rozumieć wyłącznie podatek, o którym mowa
w ustawie o VAT. Wniosek ten znajduje
również poparcie na gruncie wykładni
systemowej.
Ustawa o VAT rozróżnia polski i zagraniczny (unijny) podatek VAT. W myśl
art. 2 pkt 11 ustawy o VAT przez podatek
od wartości dodanej – rozumie się przez
to podatek od wartości dodanej nakła-

dany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów
i usług nakładanego ustawą o VAT. Tak
więc zagraniczny podatek od wartości
dodanej nie jest tożsamy z podatkiem
VAT, o którym mowa w ustawach o podatku dochodowym.
W stanie faktycznym opisanym
w pytaniu podatnik nabywa paliwa w innym państwie członkowskim. W związku z tym zakupem nie uzyskuje jednak
uprawnienia do zwrotu naliczonego
VAT na zasadach określonych w ustawie
o VAT. Zwrot podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby
na terytorium kraju, w którym wystawiono fakturę z wykazanym podatkiem od
wartości dodanej, przysługujący zgodnie
z postanowieniami art. 2 VIII dyrektywy Rady UE z 6.12.1979 r. (79/1072/
/EEG), nie jest bowiem tożsamy ze zwrotem różnicy VAT, w rozumieniu art. 87
ust. 1 ustawy o VAT. Wynika z tego, iż
podatek od wartości dodanej, naliczony
w stosownych fakturach jest dla podatnika kosztem w przypadku spełnienia
wszystkich warunków wynikających
z ustaw o podatku dochodowym.
Konkludując: mimo że podatnik ma
prawo ubiegać się o zwrot podatku od
wartości dodanej zapłaconego na terytorium Wspólnoty, to niewyegzekwowanie
zwrotu tego podatku – zdaniem naszym
– nie pozbawia go prawa zaliczenia kwot
tego, niewyegzekwowanego, podatku do
kosztów uzyskania przychodów.
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podatki dochodowe i prawo gospodarcze
Do jakiego roku zaliczyć koszty nagrody rocznej
Pytanie:
Zakład Energetyki Cieplnej wypłacił w marcu 2011, na podstawie zapisów
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
(ZUZP) nagrodę roczną, odnosząc ją w
ciężar kosztów, zgodnie z ZUZP już po
sporządzeniu sprawozdania finansowego.
Z zapisów ZUZP wynika, że nagroda
roczna powinna być wypłacona do 31
marca.
Do kosztów którego roku podatkowego zaliczyć nagrodę roczną, wypłaconą
w 2011 r., która będzie rachunkowo zaksięgowana w 2010 r.? Czy do kosztów
jednego roku można było zaliczyć dwie
nagrody roczne? (Chodzi o sytuację po
zmianie w 2009 r. przepisów art. 16 ust.
1 ustawy z 15.02.1992 r., w którym uchylono pkt 55).
Czy Zakład z tego tytułu też musi
korygować zeznania CIT-8 za rok 2009
i zaliczyć w 2009 roku dwie nagrody
roczne; wypłaconą w marcu 2009 i marcu 2010 roku?

W okresie od 1.01.2005 r. do
31.12.2008 r.1 moment zaliczania do
kosztów podatkowych świadczeń pracowniczych i składek wyznaczała wyłącznie
data ich zapłaty (w przypadku należności
z tytułu pracy – także data ich dokonania
lub postawienia do dyspozycji).
Stanowił o tym:
– art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z 15.02.
1992 r. – zgodnie z którym kosztem
podatkowym były wyłącznie wypłacone, dokonane lub postawione do
dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz
inne należności m.in. ze stosunku pracy
i stosunków pokrewnych, a także zasiłki
pieniężne z ubezpieczenia społecznego
wypłacane przez zakład pracy oraz
– art. 16 ust. 1 pkt 57a i art. 16 ust. 7d
ustawy z 15.02.1992 r., w myśl którego
do kosztów podatkowych zaliczone były
wyłącznie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne określone w ustawie
z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, w części finansowanej
przez płatnika składek oraz zapłacone
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W latach 2005–2008 koszt podatkowy z tytułu wynagrodzeń i innych
świadczeń pracowniczych oraz składek
na ubezpieczenie społeczne, składek na
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalany
był zatem wyłącznie kasowo.
Od 1.01.2009 r.2 – na podstawie
ustawy z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw – moment zaliczania do kosztów
podatkowych wynagrodzeń i składek
płaconych do ZUS, finansowanych przez
pracodawcę, został określony w art. 15
ust. 4g i 4h ustawy z 15.02.1992 r.

Odpowiedź:
Kosztami
uzyskania
przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z
15.02.1992 r., są koszty poniesione w celu
osiągnięcia przychodów lub zachowania
albo zabezpieczenia źródła przychodów,
z wyjątkiem kosztów wymienionych w
art. 16 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r.
Kosztami podatkowymi są niewątpliwie tzw. koszty pracownicze, które obejmują m.in:
– świadczenia pieniężne i niepieniężne przysługujące pracownikom na
podstawie umowy o pracę, układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania i wynikające z Kodeksu Pracy.
Elementem wynagrodzenia może być
także nagroda roczna, do której prawo
pracownika wynika z wewnętrznych
uregulowań pracowniczych lub przepisów prawa,
– składki finansowane przez pracodawcę (płatnika) na ubezpieczenie
społeczne pracownika, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.

1
Chyba że rok podatkowy podatnika pdop był inny
niż kalendarzowy, wówczas zmiana obowiązywała od
początku roku podatkowego rozpoczynającego się w
2005 r.
2
Chyba że rok podatkowy podatnika pdop był
inny niż kalendarzowy, wówczas zmiana obowiązywała
od początku roku podatkowego rozpoczynającego się
w 2009 r.
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W myśl tych przepisów:
– należności z tytułu stosunku pracy
oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia
społecznego wypłacane przez zakład
pracy są kosztem podatkowym w miesiącu, za który są należne, jeżeli zostały
wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów
prawa pracy, umowy lub innego stosunku
prawnego łączącego strony,
– składki z tytułu należności ze stosunku pracy, tj. składki na ubezpieczenie
społeczne, w części finansowanej przez
płatnika składek, składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, stanowią
koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne,
tylko gdy składki te zostaną opłacone:
– z tytułu należności wypłacanych lub
postawionych do dyspozycji w miesiącu,
za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (praktycznie do 10 dnia następnego miesiąca);
– z tytułu należności wypłacanych lub
postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym
z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony –
nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.
Jeżeli terminy tych wypłat lub wpłat
nie zostaną dotrzymane, wówczas koszt
uzyskania przychodu ustala się według
zasad poprzednio obowiązujących, tj.
w dniu dokonania wypłaty lub postawienia do dyspozycji (wynagrodzenia) albo
w dniu zapłaty (składki ZUS).
Oznacza to, że pracodawcy, którzy
terminowo wypłacają pracownikom wynagrodzenia i terminowo uregulują składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych lub
postawionych do dyspozycji w miesiącu,
za który są należne, zaliczają je do kosztów
podatkowych w miesiącu, za który są należne (czyli memoriałowo). W przypadku
przeciwnym prawo odsyła do art. 16 ust. 1
pkt 57 i 57a i ust. 7d ustawy z 15.02.1992 r.
Nie stanowią kosztów podatkowych
– w myśl art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy
z 15.02.1992 r. – składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy
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i na inne fundusze celowe, tworzone na
podstawie odrębnych ustaw od nagród
i premii wypłacanych w gotówce lub
w papierach wartościowych z dochodu
po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co niniejszej sprawy nie dotyczy, ponieważ nagroda roczna wypłacana
jest w ciężar kosztów Zakładu.
Przepisy wprowadzające od 1.01.
2009 r. zmiany do ustawy z 15.02.1992 r.,
w kwestii momentu zaliczania do kosztów podatkowych wynagrodzeń i składek ZUS płaconych przez pracodawcę,
nie zawierają przepisów przejściowych
i nie regulują wprost zdarzenia opisanego w pytaniu. Dlatego rozstrzygnięcia
w przedstawionym stanie faktycznym
należy dokonać według stanu prawnego
obowiązującego w roku, w którym zdarzenia miały miejsce.
Z pytania wynika, iż nagroda roczna, zgodnie z ZUZP, powinna być wypłacona do 31.03. następnego roku.

Mając na uwadze stan faktyczny
oraz obowiązujące przepisy:
– nagroda roczna za 2008 r. wypłacona w 2009 r. stanowiła koszt uzyskania przychodu w marcu 2009 r.
Zważywszy, iż do końca 2008 r. tylko wynagrodzenie wypłacone lub postawione do dyspozycji mogło być kosztem podatkowym, to skoro w 2008 r.
wypłata nie nastąpiła, to Zakład nie
mógł zaliczyć nagrody rocznej do
kosztów tego roku. Stanowi ona koszt
w roku wypłaty;
– nagroda roczna za 2009 r. wypłacona w 2010 r. – ponieważ wypłata
nagrody nastąpiła zgodnie z terminem
wynikającym z ZUZP, to stanowi ona
koszt w momencie, gdy świadczenie jest
należne, tj. w grudniu 2009 r.,
– nagroda roczna za 2010 r. wypłacona w 2011 r. – koszt podatkowy
powstaje w grudniu 2010 r. – jak wyżej.

Reasumując: w 2009 r. w kosztach
podatkowych będzie figurowała nagroda roczna za dwa lata, tj. za 2008 r.
i 2009 r. Nie jest natomiast możliwe, aby
taki stan miał miejsce w 2010 r., czyli
uznanie za koszt podatkowy 2010 r. zarówno nagrody za 2009 r. (według daty
zapłaty), jak i za 2010 r. (według zasady
memoriału), bowiem zasada memoriału
w odniesieniu do wynagrodzenia obowiązuje od 1.01.2009 r.
Jeżeli zatem Zakład w 2010 r. zaliczył do kosztów podatkowych dwie
nagrody roczne – zamiast dokonać
tego w 2009 r. – to powinien skorygować zeznanie roczne CIT-8 zarówno za
2009 r. (nastąpi zwiększenie kosztów
oraz powstaje nadpłata w podatku dochodowym), jak i za 2010 r. (nastąpi
zmniejszenie kosztów i zwiększenie
należnego podatku, a zarazem powstanie zaległość podatkowa w podatku dochodowym).

Wprowadzenie nieruchomości do majątku spółki cywilnej
Pytanie:
Prowadzę z żoną spółkę cywilną w
dość znacznym rozmiarze (księgi rachunkowe). Mamy zamiar wnieść do spółki
nieruchomość stanowiącą naszą prywatną
własność, co pozwoliłoby na uruchomienie
w spółce stacji paliwowej. Pomiędzy nami
istnieje majątkowa wspólność ustawowa.
Co trzeba zrobić, aby skutecznie
wprowadzić nieruchomość (grunt z budynkami i budowlami) do majątku spółki
i umożliwić jego amortyzację?
Odpowiedź:
W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z 26.07.
1991 r. kosztami uzyskania przychodów
są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23.
Kosztem uzyskania przychodów są
m. in. odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych dokonane
zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy z 26.07.1991 r.
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Jak stanowi art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.07.1991 r., amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące
własność lub współwłasność podatnika,
nabyte lub wytworzone we własnym
zakresie, kompletne i zdatne do użytku
w dniu przyjęcia do używania budowle,
budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane
z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą albo oddane do używania
na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub umowy określonej w art. 23a pkt 1,
zwane środkami trwałymi.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w przepisie art.
22a ust. 1 dotyczą wszystkich wspólników, co oznacza, że przepisy dotyczące
amortyzacji stosuje się do spółki cywilnej a nie do wspólników tejże spółki.
Co do zasady zatem, środek trwały, aby
mógł podlegać amortyzacji w spółce cywilnej, musi wchodzić w skład majątku

spółki (wspólnego majątku wspólników
tej spółki).
Zasady działania spółek cywilnych
regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 860 § 1 Kc przez umowę
spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć
do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie
wkładów. W myśl zaś art. 861 § 1 Kc
wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych
praw albo na świadczeniu usług.
Aby dla celów amortyzacji uznać, że
nieruchomość stanowi własność spółki
cywilnej, konieczny jest dowód potwierdzający tę okoliczność, ponadto zaś podział tej nieruchomości na wchodzące
w jej skład obiekty środków trwałych:
grunt, budynki, budowle.
Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej chcą,
aby składnik majątku (np. nieruchomość
lub ruchomość), stanowiący ich własność
prywatną stał się własnością spółki, to powinni go wnieść do spółki w formie aportu
(wkładu), co polega na przeniesieniu wła-
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sności rzeczy na wszystkich wspólników.
Może to nastąpić w umowie spółki (lub
w aneksie do tej umowy), z zastrzeżeniem,
że do skutecznego przeniesienia własności nieruchomości, ruchomości lub innych
praw rzeczowych lub obligacyjnych albo
ich ustanowienia konieczne jest dochowanie formy właściwej dla danej czynności
prawnej.
W przypadku przeniesienia własności
nieruchomości dla ważności umowy wymagana jest forma aktu notarialnego (umowy spółki lub aneksu do umowy) – stosownie do przepisu art. 158 w związku z art. 73
§ 2 Kc. Niezachowanie tej formy pociąga
za sobą bezwzględną nieważność dokonanej czynności i nie daje prawa do uznania
tej nieruchomości za środek trwały spółki
podlegający amortyzacji.

Obowiązek zachowania formy aktu
notarialnego nie dotyczy jednak przypadku, gdy przedmiotem wkładu do spółki
cywilnej, której wyłącznymi wspólnikami są małżonkowie, pomiędzy którymi
istnieje majątkowa wspólność ustawowa,
jest nieruchomość wchodząca w skład
ich majątku wspólnego.
Spółka cywilna nie ma odrębnej
podmiotowości prawnej. Substratem
spółki cywilnej są jej wspólnicy – małżonkowie. Pod względem formalnym
właścicielami łącznymi nieruchomości
są zatem współmałżonkowie. W przypadku takim nie dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości z uwagi na
tożsamość przedmiotową i podmiotową
(w obu przypadkach ma miejsce tzw.
wspólność łączna). Zawarcie przez mał-

żonków spółki cywilnej nie zmienia
ustroju majątkowego małżonków. Wyodrębnienie z majątku małżonków składników, za pomocą których będzie prowadzona działalność gospodarcza w formie
spółki cywilnej małżonków, następuje
w umowie spółki bądź też w aneksach do
niej i nie wymaga zachowania szczególnej
formy; dotyczy to również nieruchomości.
A zatem wprowadzenie do spółki
cywilnej małżonków środków trwałych
składających się na nieruchomość może
nastąpić na podstawie aneksu do umowy
spółki cywilnej dotyczącego zwiększenia
wkładów. Daje to możliwość amortyzowania środków trwałych składających
się na nieruchomość, z wyjątkiem wchodzącego w jej skład gruntu. Grunty – jak
wiadomo – nie podlegają amortyzacji.

Czy obniżka cen zakupu powoduje powstanie częściowo
nieodpłatnego świadczenia
Pytanie:

Odpowiedź:
W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
z 15.02.1992 r. przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub
praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.
Nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenia, w myśl ustaw podatkowych, mogą mieć miejsce w szczególności w przypadku transakcji zawieranych
na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.
W przypadku sprzedaży premiowej,
dokonywanej na rzecz długoletnich odbiorców po znacznie obniżonej, niekiedy
symbolicznej cenie, ustalenia wymaga,

czy cena stosowana w omawianej transakcji (sprzedaży premiowej) odbiega od
wartości rynkowej.
Pojęcie wartości rynkowej nie jest
jednak pojęciem obiektywnym i wymaga każdorazowo rozpatrzenia, przy
uwzględnieniu przedmiotu i charakteru
danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych.
Niewątpliwie, stosowanie opustów
cenowych, szczególnie w ramach promocji, stanowi „normalne” działanie podatnika. W konsekwencji dokonywana
przez hurtownię sprzedaż premiowa, polegająca na umożliwieniu nabycia długoletnim kontrahentom określonych towarów po niskiej cenie, jest uzasadniona
ekonomicznie i nie podważa rynkowego
charakteru warunków transakcji (w tym
ceny). Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy
z 15.02.1992 r. za przychody związane
z działalnością gospodarczą i działami
specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte
w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu
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Spółka nabyła od swojego długoletniego kontrahenta (hurtowni mebli) partię towarów po okazyjnie niskiej cenie.
Czy w tym przypadku w spółce powstanie przychód podatkowy z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia?

wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Biorąc pod uwagę, iż przepisy ustawy
z 15.02.1992 r. nie zawierają definicji pojęcia „bonifikata”, w praktyce przyjmuje
się – zgodnie z wykładnią językową – że
bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny
towaru lub usługi, zniżka od ustalonej
ceny, opust, rabat.
Zwykle stanowi ona zachętę do dalszych zakupów albo formę rekompensaty
faktycznie poniesionej lub przewidywanej straty klienta (kontrahenta).
Udzielenie zatem przez hurtownię
bonifikaty (rabatu) w ramach sprzedaży
premiowej towaru stanowi podstawę do
pomniejszenia przez niego przychodu
z tytułu sprzedaży towaru, zaś dla nabywcy – pomniejszenia ceny zakupu towaru.
W świetle zatem obowiązujących
przepisów ustawy o podatku dochodowym nabycie przez uczestników promocji towarów po obniżonej, nawet
znacznie, cenie nie powoduje powstania przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń.
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Co nowego w prawie
z 24.05.2012 r. (sygn.
§ Wakt wyroku
P 12/10, Dz. U. poz. 622) Try-

bunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność kilku przepisów ustawy
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa. Chodzi o przepisy nieprzewidujące – przy ustalaniu podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku
macierzyńskiego przedsiębiorcy objętego dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym – zastosowania reguły, iż jeżeli
niezdolność do pracy powstała przed
upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego,
podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc
kalendarzowy.
Ustawa z 11.05.2012 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 637) podnosi do 67 lat wiek emerytalny dla kobiet urodzonych po
30 września 1973 r. i mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r. Ustawa wejdzie w życie 1.01.2013 r.

§

Ministra Sprawie§ Rozporządzenie
dliwości z 31.05.2012 r. ws. sposo-

bu składania zabezpieczenia w papierach
wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 640) dopuszcza zabezpieczenie w papierach wartościowych
zapisanych na ich rachunku poprzez
ustanowienie blokady. Dający zabezpieczenie powinien zobowiązać prowadzącego rachunek do powstrzymania się od
wykonywania poleceń zbywania bądź
przeniesienia zablokowanych papierów
i przedłożyć komornikowi wystawione
przez ów podmiot zaświadczenie o ustanowieniu blokady. Rozporządzenie obowiązuje od 9.06.2012 r.

Ministra
§ Rozporządzenie
i Polityki Społecznej z

Pracy
29.05.
2012 r. zmieniające rozporządzenie ws.
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zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 648)
pozwala płatnikom będącym zakładami
pracy chronionej przeznaczać do 54%
zaliczek na podatek od przychodów ze
stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego odprowadzanych na zfron na pokrycie niektórych
wydatków z tego funduszu zaliczanych
do tzw. pomocy de minimis. Ograniczenie dotyczy zaliczek, do których ma zastosowanie updof w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2011 r. Zmiany weszły
w życie 27.06.2012 r.
Ministra Środowi§ Rozporządzenie
ska z 29.05.2012 r. ws. poziomów

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645), określa te
poziomy dla papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, a także innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych. Do 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła będzie stopniowo
rósł z 10 do 50%, zaś poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – z 30 do
70%. Rozporządzenie weszło w życie
26.06.2012 r.

do 1,4% (poręczenie) oraz od 0,5 do
1,5% (gwarancja) kwoty zobowiązania.
Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów
z 8.06.2012 r. ws. wniosku o udzielenie
poręczenia lub gwarancji oraz trybu
udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. poz. 675)
stanowi, że do takiego wniosku dołącza się m.in. bilans, rachunek zysków
i strat, rachunek przepływów pieniężnych kredytobiorcy oraz informacji
dodatkowej wraz z kopiami zestawień
wartości podstawowych wskaźników
finansowych, opinię i raport biegłego
rewidenta z badania sprawozdań finansowych, biznesplan i opinię banku-kredytodawcy. Oba rozporządzenia weszły
w życie 30.06.2012 r.
Dz. U. poz. 749 ogłoszono tekst
§ Wjednolity
ustawy – Ordynacja podatkowa.

z 26.06.2012 r. (Dz. U.
§ Wpoz.wyroku
759, sygn. akt P 13/11) Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 49.
ust. 2 zd. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji narusza konstytucję
przez to, że w każdym wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego zawieszonego wcześniej wskutek braku wymaganej aktywności wierzyciela komornik
może zażądać tzw. opłaty stosunkowej
od dłużnika. Orzeczenie obowiązuje od
4.07.2012 r.

Ministra Sprawie§ Rozporządzenie
dliwości z 19.06.2012 r. zmienia-

zyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (Dz. U.
poz. 674) przewiduje, iż opłata prowizyjna od poręczenia (gwarancji) spłaty
kredytu oraz poręczenia (gwarancji)
wykonania zobowiązań wynikających
z obligacji udzielanych przez Ministra
Finansów lub Radę Ministrów wynosi
– w zależności od okresu, na jaki udzielono poręczenia albo gwarancji – od 0,4

jące rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism
sądowych w postępowaniu cywilnym
(Dz. U. poz. 758) wprowadza możliwość
odbierania pism sądowych w postępowaniu cywilnym na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Wykluczenie takiej
możliwości było krytykowane jako niepotrzebne utrudnienie. Zmiany weszły w
życie 12.07.2012 r.
Autor: adwokat
Paweł Wrześniewski
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Rady Ministrów
§ Rozporządzenie
z 8.06.2012 r. ws. opłaty prowi-

podatki dochodowe i prawo gospodarcze

Co nowego w orzecznictwie podatkowym
Przedstawiamy najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), do których ukazały się już pisemne uzasadnienia; dopiero one bowiem pozwalają zorientować się w szczegółach sprawy, które przesądziły o danym rozstrzygnięciu. Prezentowane wyroki zapadły w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony danego sporu. Wskazują jednak na kształtującą się linię
wykładni przepisów.
Wyboru orzeczeń dokonaliśmy biorąc pod uwagę zagadnienia, z którymi najczęściej spotykają się nasi Czytelnicy.
Użyte skróty oznaczają:
– Op – ustawa Ordynacja podatkowa,
– updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– updop – ustawa o podatku dochodowego od osób prawnych,
– ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług,
– ustawa o PCC – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
– usdg – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
– Ksh – Kodeks spółek handlowych,
– Kc – Kodeks cywilny.
Redakcja
PODATEK DOCHODOWY
■ Strata w inwestycji w obcym
środku trwałym (uchwała NSA z 25.06.
2012 r. – II FPS 2/12)

Z sentencji: Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca
przesłanek art. 16 ust. 1 pkt 6 updop, może
zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań
podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
Od redakcji: Uchwała zapadła na tle sprawy jednej ze spółek, która przeprowadzała prace
adaptacyjne w wynajmowanych punktach sprzedaży, by dostosować je do potrzeb swojej działalności. Nakłady traktowała jako inwestycje
w obcym środku trwałym, a odpisy amortyzacyjne z tego tytułu zaliczała do kosztów uzyskania
przychodu. Część punktów sprzedaży przynosiła straty i z tego powodu spółka przestała je wynajmować jeszcze przed pełnym zamortyzowaniem poniesionych nakładów. Spór z organami
podatkowymi dotyczył tego, czy stratę spowodowaną niezamortyzowaniem w pełni wartości
początkowej inwestycji w obcy środek trwały
można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Spółka była zdania, że skoro likwiduje
środki trwałe z innego powodu niż wymieniony
w art. 16 ust. 1 pkt 6 updop (tj. innego niż utrata
przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności lub metody jej prowadzenia),
to stratę z tego powodu może zaliczyć do kosztów podatkowych.
Podejmując uchwałę NSA uznał, że nie
można zawężać pojęcia straty do tej poniesionej z przyczyn niezależnych od podatnika.
NSA wskazał, że w praktyce obrotu gospodarczego istnieje wiele powodów powstawania
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strat i może się zdarzyć, że podatnik, likwidując środek trwały, zabezpiecza w ten sposób
możliwość osiągnięcia przyszłego przychodu.
Dlatego strata powstała na skutek likwidacji
nie w pełni zamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym powinna być zaliczana
do kosztów uzyskania przychodu.

■ Strata ze sprzedaży wierzytelności własnych (uchwała NSA z 11.06.
2012 r. – I FPS 3/11)

Z sentencji: Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego
zbycia wierzytelności na podstawie art. 22
ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 34 updof albo
na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16
ust. 1 pkt 39 updop następuje przy uwzględnieniu wartości wierzytelności z należnym
podatkiem od towarów i usług.
Podobne orzeczenia:
– wyrok NSA z 17.05.2012 r. – II FSK
2050/10,
– wyrok NSA z 31.05.2012 r. – II FSK
2273/10.
Z uzasadnienia obu wyroków: Niezasadny jest zarzut błędnej wykładni art. 16 ust. 1
pkt 39 updop. Zgodnie z jego treścią nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat
z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności chyba, że wierzytelność ta uprzednio na podstawie
art. 12 ust. 3 została zarachowana jako przychód
należny. (…) Źródłem powstania należności
(jako składnika majątku) jest przychód związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub działami specjalnymi produkcji rolnej.
W innym bowiem przypadku nie byłoby możliwe zaliczenie go do przychodów należnych
na podstawie art. 12 ust. 3 updop. Prawidłowo
podniósł sąd pierwszej instancji, że dla oceny
kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia
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wierzytelności własnej (uprzednio zarachowanej
do przychodów należnych) nie ma znaczenia, że
wierzytelność ta uprzednio zarachowana została
w kwocie netto, z pominięciem należnego podatku od towarów i usług na podstawie art. 12
ust. 4 pkt 9 updop. (…) Wykładnia językowa,
systemowa wewnętrzna, jak i celowościowa
przemawiają za przyjęciem, że kosztem uzyskania przychodów jest wierzytelność obejmująca
całą kwotę należności wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto), o tę bowiem
kwotę skarżąca zbywając wierzytelność w celu
uzyskania przychodów uszczupli swój majątek. Nie może bowiem ulegać wątpliwości, że
takiej kwoty podatnik – wierzyciel mógł żądać
od swojego kontrahenta – dłużnika. Wykładnia
tego przepisu dokonana przez organy podatkowe, zmierzająca do ograniczenia wysokości
możliwej do zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów straty ze sprzedaży wierzytelności,
nie jest w ocenie NSA uzasadniona. Dzielenie
w tym zakresie pojęcia „wierzytelność” na
„przychód należny” i podatek VAT jest konstrukcją sztuczną i może prowadzić do zaniżenia
rzeczywiście poniesionej przez podatnika straty.

■ Wydatki na reprezentację (wyrok
NSA z 25.05.2012 r. – II FSK 2200/10)

Tezy: Stosownie do treści art. 23 ust. 1
pkt 23 updof reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej. Reprezentacja to ogólnie
okazałość, wystawność w czyimś sposobie
życia, związana ze stanowiskiem, pozycją
społeczną. Reprezentacją będą wszelkie
wydatki, które w sposób ponadstandardowy
kreują pozytywny wizerunek firmy, w tym
wobec innych podmiotów, z którymi współpracuje. Nie będzie reprezentacją wydatek
poczyniony w restauracji na koszt posiłku,
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zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach
życia gospodarczego. Wydatki te jednak muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia
źródła przychodów, nie mogą odbiegać od
standardów przyjętych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej,
a o zaliczeniu danego wydatku do kosztów
uzyskania przychodów decydować będzie
konkretny stan faktyczny sprawy.
Z uzasadnienia: NSA nie podziela poglądu sformułowanego w skardze kasacyjnej,
że kryterium przesądzającym o zaliczeniu
danych wydatków do kategorii reprezentacyjnych ma miejsce spożytkowania zakupionej
usługi czy towaru. Trzeba pamiętać o zmianach w stosunkach społeczno-gospodarczych
zachodzących w kraju. Wykładnia, która
utożsamia reprezentacyjny charakter wydatku
z samym faktem poniesienia go w restauracji,
mogła być aktualna jeszcze kilka lat temu.
Obecnie, poczęstunek w formie lunchu, czy
kawy trudno uznać za noszący cechy ekskluzywności. Nie dostrzega tego autor skargi
kasacyjnej, wskazując, że samo zaproszenie
kontrahenta na kawę do restauracji świadczy
o tym, że wydatek ten mieści się w pojęciu reprezentacji. Zdaniem NSA kryterium miejsca
poniesienia wydatku jest nie do zaakceptowania, przy zastosowaniu wszystkich rodzajów
wykładni przepisów prawa podatkowego. Ponadto zdaje się nie akceptować wyniku procesu wykładni, który nie powinien prowadzić
do wniosków sprzecznych z zasadami tzw.
„zdrowego rozsądku”. (…)
Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, można sformułować następujące
wnioski:
– brak jest w przepisach prawa podatkowego definicji pojęcia „reprezentacji” użytego w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23
ust. 1 pkt 23 updof,
– nie zawsze wydatek na zakup usług gastronomicznych, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych będzie uznawany
za wydatek na cele reprezentacji,
– możliwość zaliczenia w ciężar kosztów
uzyskania przychodów tej kategorii wydatków
uzależniony jest od spełnienia celów wskazanych w art. 22 ust. 1 updof lub art. 15 ust. 1
updop, czyli muszą one być poniesione w celu
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów,
– wydatki nie mogą odbiegać od standardów przyjętych w dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości gospodarczej,
– o zaliczeniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decydować będzie
konkretny stan faktyczny sprawy.
Podobne orzeczenia:
– wyrok NSA z 4.04.2012 r. – II FSK
1789/10.
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■ Moment opodatkowania przychodu (wyrok NSA z 14.06.2012 r. – II
FSK 2533/10)

Z uzasadnienia: Słusznie zwrócił uwagę Minister Finansów (…), że nabywca biletu
w dniu nabycia dokonuje z góry ostatecznej
i definitywnej zapłaty za usługi przewozowe,
bez względu na to, czy będzie, czy też nie,
z usług tych korzystać. Przychód uzyskany
z tego tytułu przez Spółkę stanowi dla niej trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe już
w momencie dokonania sprzedaży. (…) Nie
będzie już zatem żadnych dalszych rozliczeń
w relacji pomiędzy nabywcą biletu a Spółką,
co pozwalałoby uznać, iż Spółka nie uzyskała
przychodu, a przychód ten ziści dopiero wraz
z wystąpieniem jakiegokolwiek innego późniejszego zdarzenia. (…) Zapłata ceny biletu jest
więc zapłatą za kompletną usługę przewozową
świadczoną na rzecz podmiotu uprawnionego
do posługiwania się biletem, w sposób zgodny
z regulaminem, którego treść podmiot dokonujący zakupu biletu powinien znać i akceptować
w chwili dokonania transakcji. Zapłata ceny
biletu nie może być więc (...), traktowana jako
wpłata na poczet usługi, o której mowa w art. 12
ust. 4 pkt 1 updop. Zapłata ceny biletu miesięcznego, bez względu czy znajdują się na nim informacje pozwalające uznać bilet za fakturę VAT,
stanowi przychód podatkowy przewoźnika uzyskany w momencie sprzedaży, o którym mowa
w art. 12 ust. 3a tej ustawy. (…) Rację ma Minister Finansów twierdząc, iż w odniesieniu do
stanu faktycznego przedstawionego we wniosku
Spółki, w świetle art. 12 ust. 3a updop, przychód
powstaje w dacie uregulowania należności za
bilet (co pokrywa się też z jego wystawieniem
i sprzedażą) nie zaś w ostatnim dniu miesiąca,
na który bilet ten został sprzedany.

■ Moment potrącenia kosztów
a brak ksiąg podatkowych (wyrok NSA
z 19.04.2012 r. – II FSK 1969/10)
Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 22 ust. 4
updof koszty uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku
podatkowym, w którym zostały poniesione. Art.
22 ust. 5 updof stanowi, że u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty
uzyskania przychodów bezpośrednio związane
z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym,
w którym osiągnięte zostały odpowiadające im
przychody. Zgodnie z ust. 6 art. 22 updof zasada
określona w ust. 5 ma również zastosowanie do
podatników prowadzących podatkowe księgi
przychodów i rozchodów.
(…) słusznie przyjął Sąd pierwszej instancji, że zgodnie z art. 24a ust.1 updof
skarżący obowiązany był do prowadzenia
(…) podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowej (…).W konsekwencji za słuszną należy uznać wykładnię
Sądu pierwszej instancji art. 22 ust. 1, 4, 5,
6 updof, że w zakresie rozliczenia kosztów
uzyskania przychodów skarżącego obowiązywała zasada przewidziana w art. 22 ust. 5
i 6 updof potrącalności kosztów tylko w tym
roku podatkowym, którego dotyczą, a nie zasada przewidziana w ust. 4 art. 22 updof. (…)
okoliczność, że skarżący nie wywiązał się
z obowiązku przewidzianego w art. 24a ust.1
updof i nie prowadził księgi, nie oznacza, że
zwolniony został z rozliczenia kosztów na zasadach określonych w art. 22 ust. 5 i 6 updof.

■ Podwyższenie nominalnej wartości udziałów (wyrok NSA z 25.05.
2012 r. – II FSK 2155/10)

Podobne orzeczenia:
– wyrok NSA z 11.05.2012 r. – II FSK
1938/10,
– wyrok z 19.10.2010 r. – II FSK
1027/09,
– wyrok NSA z 8.06.2009 r. – II FSK
1027/09,
– wyrok NSA z 1.04.2005 r. – FSK
1623/04.
Od redakcji: To kolejne w ostatnim czasie
orzeczenie NSA, oznaczające, że część przychodów przewoźnika z jego podstawowej działalności powinna być liczona metodą kasową
zamiast memoriałową i wyprzedzać o miesiąc
koszty uzyskania tego przychodu. Zniekształca
to wysokość podstawy opodatkowania, na co
zwracaliśmy już uwagę w „Rachunkowości”
7/2012, przy prezentacji wyroku z 11.05.2012 r.
Opiera się na nieprawdziwej przesłance, że
prawo w postaci biletu miesięcznego, wykupione z wyprzedzeniem, można wykorzystać w innym okresie niż ten, na który opiewa bilet.

Tezy: W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 updop
przychodem jest nominalna wartość udziałów
w spółce kapitałowej objętych w zamian za
wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
przy czym przychód ten powstaje zarówno
w razie objęcia nowo utworzonych udziałów
w spółce kapitałowej, jak i objęcia udziałów,
których wartość nominalna ma być podwyższona (art. 257 § 2 Ksh).
Z uzasadnienia: We wniosku zostało
przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
(…) Spółka została wpisana do stosownego
rejestru, jednak w trakcie procesu tworzenia
spółki nie nastąpiło przeniesienie prawa własności nieruchomości, co powoduje, że kapitał
zakładowy nie został pokryty. W celu uregulowania stanu prawnego, tj. pokrycia kapitału
zakładowego spółki oraz przeniesienia prawa
własności nieruchomości na rzecz spółki, postanowiono dokonać obniżenia kapitału za-
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kładowego spółki z jednoczesnym jego podwyższeniem w trybie art. 264 § 2 w zw. z art.
263 Ksh. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiłoby poprzez umorzenie proporcjonalnie
wszystkich udziałów do określonej wartości,
nie niższej jednak niż minimalna nominalna
wartość jednego udziału, tj. 50 zł (art. 154 § 2
Ksh). Jednocześnie nastąpiłoby zgodnie z art.
264 § 2 Ksh podwyższenie kapitału zakładowego spółki, który zostałby pokryty aportem
w postaci zabudowanej nieruchomości. Kapitał zakładowy stanowiący sumę wartości
nominalnej udziałów zostałby podwyższony
o wartość aportu, niestanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ani jego
części. W wyniku tego działania nastąpiłoby
proporcjonalne podwyższenie wartości nominalnej wszystkich udziałów w spółce. (…)
Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 updop stanowi,
że przychodem jest „nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów
w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo
lub jego zorganizowana część (…)”. W myśl
przytoczonego przepisu przychodem jest, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1–3 updop, nominalna
wartość udziałów (akcji). Moment powstania
przychodu wskazuje art. 12 ust. 1b pkt 2 ww.
ustawy, stanowiąc, że przychód określony
w ust. 1 pkt 7 ww. artykułu powstaje w dniu
wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Źródłem powstania
przychodu powstającego po stronie udziałowca
(podmiotu wnoszącego aport) jest zatem objęcie
udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (aport )z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części. Wbrew twierdzeniom Skarżącego (…) przyjęte przez ustawodawcę językowe sformułowanie art. 12 ust. 1b
pkt 2 updop odsyła do regulacji Ksh, bowiem
w przepisie tym użyto zwrotu „podwyższenie
kapitału zakładowego”, którego znaczenie jest
możliwe do odczytania w oparciu o art. 257
§ 2 Ksh. W myśl tego przepisu podwyższenie
kapitału zakładowego spółki z o.o. następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub poprzez ustanowienie
nowych. (…)
Systemowe odczytanie ww. przepisów
prawidłowo doprowadziło Sąd pierwszej instancji do wniosku, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego następuje objęcie przez dotychczasowego wspólnika nie
tylko całej wartości nowo utworzonego udziału, ale także objęcie udziału już istniejącego,
w części dotyczącej jego podwyższonej wartości. Ksh w przypadku podwyższenia kapitału
zakładowego posługuje się bowiem pojęciem
„objęcia udziału” przez dotychczasowego
wspólnika zarówno w stosunku do udziału
nowo tworzonego, jak i udziału, którego wartość nominalna będzie zwiększona.

Z uzasadnienia: Sporne zagadnienie zostało rozstrzygnięte wyrokiem ETS
z 26.01.2012 r., w sprawie C-588/10, w którym wyraźnie stwierdzono, że wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwszej faktury,
od posiadania przez podatnika potwierdzenia
otrzymania korekty faktury, nie narusza zasady neutralności oraz zasady proporcjonalności
podatku VAT i mieści się w pojęciu warunków,
o których mowa w art. 90 ust. 1 Dyrektywy
112. Skoro podstawą uchylenia interpretacji przez WSA było uznanie, że narusza ona
podstawowe zasady VAT: zasadę neutralności
i zasadę proporcjonalności, a ETS uznał, iż
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■ Premie pieniężne (uchwała NSA
z 25.06.2012 r. – I FPS 2/12)
Z sentencji: Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu
osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub
terminowości regulowania należności stanowi
rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
zmniejszający podstawę opodatkowania.
Od redakcji: Uzasadniając tę uchwałę,
NSA zgodził się z Ministrem Finansów, że
udzielenie premii pieniężnej powinno być
traktowane jak rabat obniżający podstawę
opodatkowania VAT i być dokumentowane
fakturą korygującą. W praktyce problemem
może być jedynie zbiorcze korygowanie
udzielonych rabatów. Od 1 stycznia 2011 r.
zliberalizowane zostały jednak przepisy
dotyczące zbiorczych faktur korygujących
w przypadku udzielania rabatów „okresowych”. Podatnik, udzielający rabatu
w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów
lub usług dokonanych w danym okresie dla
jednego odbiorcy, może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do tych dostaw. Taką
możliwość przewiduje par.13 rozporządzenia
Ministra Finansów z 28.03. 2011 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie
mają zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360).
W ustnym uzasadnieniu uchwały NSA
stwierdził jednak, że wbrew twierdzeniom
Ministerstwa Finansów brak jest w ustawie
o VAT przepisów, na podstawie których można by karać podatników, za nieskorygowanie
obrotu i faktury VAT z tytułu udzielenia premii pieniężnej. Wprawdzie stwierdzenie to
nie znalazło się w sentencji uchwały, można
jednak spodziewać się, że znajdzie się w pisemnym jej uzasadnieniu.

■ Wymóg potwierdzania odbioru faktury korygującej (wyrok NSA
z 24.04.2012 r. – I FSK 1138/10)

art. 29 ust. 4 ustawy o VAT nie narusza tych
zasad, to należy uznać za zasadny zarzut naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię. W świetle wyroku ETS, WSA błędnie bowiem przyjął, że wspomniany wymóg
narusza te zasady.

PCC
■ Brak zapłaty ceny umownej
a zwrot PCC (wyrok NSA z 16.05.
2012 r. – II FSK 2249/10)

Z uzasadnienia: Przedmiotem sporu (…) było rozstrzygnięcie kwestii, czy
podatek od czynności cywilnoprawnych,
zapłacony przez Spółkę w związku zawarciem umowy kupna udziałów w innej spółce
kapitałowej, podlegał zwrotowi, stosownie
do postanowień art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
o PCC. Zgodnie z tym przepisem podatek
(z zastrzeżeniem niemającym zastosowania w rozpatrywanym przypadku), podlega
zwrotowi, jeżeli nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej. Kluczowe
zatem w sprawie znaczenia miało ustalenie,
czy umowa, jaką zawarła A. Spółka z o.o.
(jako kupujący) ze Spółką B. (zbywający),
w przedmiocie sprzedaży udziałów B., obejmowała swoją treścią warunek, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC,
którego nieziszczenie niweczyło osiągnięcie zamierzonego przez strony rezultatu.
Nie ulega wątpliwości, że wobec braku definicji warunku w ustawie podatkowej,
należy sięgnąć do rozumienia tego pojęcia
wynikającego z przepisów Kc. Jak wynika
z art. 89 Kc, warunkiem jest zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego można uzależnić
powstanie (warunek zawieszający) lub ustanie (warunek rozwiązujący) skutków prawnych. (…) w świetle art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy
o PCC, jedynie wystąpienie warunku zawieszającego stanowi dla podatnika podstawę żądania zwrotu zapłaconego podatku.
(…) zapłata ceny jako warunek zawieszający w umowie sprzedaży została przewidziana wprost w art. 589 Kc. Stosownie do tego
unormowania, jeżeli sprzedawca zastrzegł
sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej
aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie
wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.
Zgodnie natomiast z art. 555 Kc przepisy
o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio
także do sprzedaży praw. (…) Uzależnienie
skuteczności umowy od zapłaty ceny świadczy zatem o wprowadzeniu warunku zawieszającego w rozumieniu art. 89 Kc.

Opracowała
Katarzyna Jędrzejewska
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VAT oraz podatek akcyzowy
Ilekroć mowa jest o:
– ustawie o VAT, rozumie się przez to ustawę z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054),
– rozporządzeniu z 4.04.2011 r., rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z 4.04.2011 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 73, poz. 392 z późn. zm.),
– rozporządzeniu w sprawie faktur, rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z 28.03.2011 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 68, poz. 360).

Udokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Pytanie:
Urząd skarbowy kwestionuje możliwość stosowania przez spółkę 0% stawki
VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ponieważ nie posiadamy
wszystkich wymaganych, zdaniem urzędu, dokumentów (mowa o nich w art. 42
ust. 3 ustawy o VAT). Nie ma wątpliwości co do tego, że faktycznie doszło do
transakcji sprzedaży i towary zostały
wywiezione na teren innego niż Polska
państwa UE; możemy to udowodnić
(i w zasadzie to już uczyniliśmy) w inny
sposób, przedstawiając stosowne dokumenty. Nie są to jednak dokumenty, których wymaga od nas urząd. Co zrobić?
Odpowiedź:
Organy podatkowe nie mogą uzależniać stosowania przez podatnika do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
(WDT) 0% stawki VAT od przedstawienia
przez niego wszystkich dokumentów, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT.
Przywołany przepis stanowi, że dla możliwości opodatkowania WDT 0% stawką
VAT konieczne jest posiadanie przez podatnika, w jego dokumentacji, dowodów
potwierdzających, iż towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na
terytorium innego niż Polska państwa UE.
Dowodami tymi są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie
towarów będących przedmiotem WDT do
nabywcy znajdującego się na terytorium
innego niż Polska państwa UE:
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1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski, z których jednoznacznie
wynika, że towary zostały dostarczone
do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego niż Polska państwa UE, jeżeli przewóz towarów zlecono przewoźnikowi (spedytorowi),
2) kopia faktury,
3) specyfikacja poszczególnych sztuk
ładunku.
Podatnik, który chce opodatkować
WDT przy zastosowaniu 0% stawki VAT,
powinien – co do zasady – posiadać takie dokumenty. Jeżeli dokumenty te nie
potwierdzają jednoznacznie dostarczenia
towarów do nabywcy znajdującego się
na terytorium innego niż Polska państwa
UE, dowodami mogą być również –
w myśl art. 42 ust. 11 ustawy o VAT –
inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła
WDT. Są to w szczególności:
1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
2) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
3) dokument potwierdzający zapłatę
za towar; w przypadku gdy dostawa ma
charakter nieodpłatny lub należność jest
realizowana w innej formie – dokument
stwierdzający wygaśnięcie należności,
4) dowód potwierdzający przyjęcie
towaru przez nabywcę z innego państwa
UE.
Użyte w ustawie o VAT słowo w szczególności wskazuje, że przedstawiony ka-

talog niejako dodatkowych (zamiennych)
dokumentów nie ma charakteru zamkniętego – dopuszczalne są także inne dowody
potwierdzające daną okoliczność.
Dlatego organ podatkowy nie jest
uprawniony do uzależnienia możliwości
zastosowania 0% stawki VAT dla WDT
od faktu dysponowania przez spółkę
wszystkimi dokumentami, o których
mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. Podobne stanowisko zajął WSA w Gdańsku,
który w wyroku z 24.06.2010 r. (sygn.
akt I SA/Gd 310/10) stwierdził:
Posiadanie wszystkich dokumentów,
o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy
o VAT, nie jest warunkiem sine qua non
skorzystania z preferencyjnej 0% stawki
opodatkowania
wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów; istotna jest bowiem ich
treść a nie ilość. Jeżeli zatem posiadane
przez podatnika dokumenty potwierdzają
jednoznacznie dostarczenie towarów na terytorium innego państwa członkowskiego,
to należy uznać za spełniony warunek wynikający z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT.
Reasumując: We wskazanych w pytaniu okolicznościach odmowa możliwości
zastosowania 0% stawki VAT do WDT
nie jest uzasadniona. Powinniście wskazać przywołany wyżej przepis osobom
przeprowadzającym kontrolę z ramienia urzędu skarbowego i okazać dokumenty potwierdzające dokonanie WDT.
W przypadku gdy organ podatkowy nie
zaakceptuje Waszego stanowiska, pozostaje przedstawić sprawę do rozpoznania
sądowi administracyjnemu.
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Puste faktury VAT a odpowiedzialność wspólników spółki osobowej
Pytanie:
Jestem byłym wspólnikiem spółki
jawnej zajmującej się transportem samochodowym. Prowadziłem jeden z TIRów. Kilka miesięcy temu spółka uległa
likwidacji. Obecnie organ podatkowy
dowodzi, że jako wspólnik spółki mam
odpowiadać za zobowiązanie z tytułu
VAT powstałe na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Czy rzeczywiście istnieje takie prawo?
Przecież nie zajmowałem się fakturowaniem.
Odpowiedź:
Rzeczywiście przepisy Ordynacji
podatkowej (Op) przewidują swoiste
przejście odpowiedzialności z tytułu
zobowiązań podatkowych spółki m.in.
spółki jawnej – na jej wspólników.
Zgodnie z art. 115 § 1 Op wspólnik
spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką
i z pozostałymi wspólnikami, za zaległości podatkowe spółki. Co do zasady,
jako wspólnik spółki jawnej, odpowia-

da Pan zatem za zobowiązania podatkowe spółki. Odpowiedzialność taka
obejmuje także byłych wspólników,
jeśli zaległości podatkowe powstały
w okresie, gdy byli oni wspólnikami.
Wspólnicy spółki jawnej odpowiedzialni są jednak wyłącznie za zobowiązania podatkowe spółki, zaś zobowiązanie, o jakim mowa w art. 108 ustawy
o VAT, jest przepisem szczególnym.
Przewiduje on, że w przypadku, gdy
osoba prawna, jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej (a więc
spółka osobowa) lub osoba fizyczna
wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, to jest ona obowiązana do
jego zapłaty.
Powstaje pytanie, czy zobowiązanie
takie powinno być uznane za podatek.
W przypadku udzielenia negatywnej
odpowiedzi na to pytanie odpowiedzialność wspólników spółki jawnej,
o której mowa w art. 115 Op, byłaby
wyłączona.
Otóż zobowiązania, o którym mowa
w art. 108 ustawy o VAT, nie można trak-

tować ani jako podatku należnego, ani
jako podatku naliczonego, choć ogólnie
powinno zostać uznane za podatek. WSA
w Gdańsku, w wyroku z 25.01.2011 r.
(sygn. akt I SA/Gd 852/10), wskazał,
że: (…) świadczenie, o jakim mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi
podatek, albowiem zawiera wszelkie konstytutywne cechy podatku, o jakich mowa
w art. 6 Op. Podatkowy charakter tego
świadczenia wynika również z przepisów
prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa
ETS. Konsekwencją tego jest możliwość
przeniesienia odpowiedzialności za zaległość podatkową powstałą w związku
z nieuiszczeniem w terminie podatku VAT
wykazanego w fakturze na podmioty,
o jakich mowa w art. 115 § 1 Op.
Reasumując: Jeżeli spółka jako podatnik VAT wystawiała tzw. puste faktury, o których mowa w art. 108 ustawy
o VAT, to może Pan na podstawie regulacji art. 115 § 1 Op jako były wspólnik
spółki – wystawcy faktury – odpowiadać za powstałe z tego tytułu zobowiązania.

Korekty faktur VAT zwiększające podatek należny
Pytanie:

Odpowiedź:
Podatnik VAT zobowiązany jest
dokumentować dokonanie czynności
opodatkowanych, a więc dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz
podmiotów prowadzących działalność

gospodarczą, fakturami VAT. Stanowi
o tym art. 106 ust. 1 ustawy o VAT,
zgodnie z którym podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą
w szczególności dokonanie sprzedaży,
datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku,
kwotę należności oraz dane dotyczące
podatnika i nabywcy.
Szczegółowe zasady wystawiania
faktur reguluje rozporządzenie w sprawie faktur. Tam też określony jest sposób
korygowania wcześniej wystawionych
faktur. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, w przypadku
gdy po wystawieniu faktury udzielono
rabatów, podatnik udzielający rabatu
wystawia fakturę korygującą. Tak samo
postępuje się, w przypadku gdy dochodzi do zwrotu sprzedawcy towarów oraz
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Hurtownia materiałów budowlanych,
często sprowadzanych z zagranicy, opiera obrót głównie na długoterminowych
umowach zarówno z podmiotami, od
których nabywamy towary, jak i z kontrahentami, których zaopatrujemy. Ze
względu na zmieniające się kursy walut
oraz rozliczanie w czasie dostaw, niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy to
(już po wystawieniu faktury sprzedażowej i uregulowaniu należności) wzrasta
de facto wartość już dostarczonego towaru. Czy wystawić fakturę korygującą?

zwrotu nabywcy kwot nienależnych, zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu.
Przepisy rozporządzenia w sprawie
faktur przewidują również obowiązek
udokumentowania fakturą korygującą
okoliczności powodującej zmianę podatku należnego. W myśl § 14 ust. 1
tego rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki
w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W omówionym w pytaniu
przypadku powinno się skorygować
wystawione wcześniej faktury.
Pojawia się jednak pytanie, w jakim
momencie rozliczyć zwiększony podatek
należny, powstały wskutek korekty faktury i w ślad za tym deklaracji.
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WSA w Warszawie w wyroku
z 13.01.2010 r. (sygn. akt III SA/Wa
1634/09) wskazał: (…) kwota wynikająca z faktury korygującej powinna
zostać rozliczona na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała
przyczyna korekty. Skoro rozliczenie
korekty następuje w okresie wystawienia faktury korygującej, to mając na

uwadze unormowanie zawarte w art.
31a ustawy o VAT, nie budzi wątpliwości fakt, iż dniem właściwym do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na tej fakturze jest ostatni dzień
roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej.
W orzecznictwie sądów administracyjnych można spotkać się z poglądem,

że także bieżące rozliczenie zwiększonego podatku należnego może nastąpić
wyłącznie wówczas, gdy podatnik wystawiając fakturę, działał w dobrej wierze, tzn. nie był przekonany o tym, że
zwiększeniu ulegnie cena, co z kolei spowoduje konieczność wystawienia faktury
korygującej.

Korekta podatku należnego wobec nieściągalności należności
Pytanie:
Powiadomiłem dłużnika, zalegającego
dłuższy czas z zapłatą faktury o zamiarze
skorygowania podatku należnego zgodnie
z art. 89a ustawy o VAT. Pismo zostało
wysłane listem poleconym, ale nie otrzymałem potwierdzenia jego odbioru, dlatego zwróciłem się do Naczelnika Poczty
Polskiej o informację, kto odebrał mój list.
Uzyskałem potwierdzenie, że przesyłkę
poleconą odebrał właściciel zadłużonej
firmy. Pomimo poinformowania dłużnika
o zamiarze skorzystania przeze mnie z art.
89a ustawy o VAT nie było z jego strony
„żadnego odzewu”. Czy posiadanie dowodu nadania listu oraz informacji urzędu
pocztowego o tym, kto odebrał list, wystarczy do skorygowania podatku należnego w
trybie art. 89a ustawy o VAT?
Odpowiedź:
Przypomnijmy: zgodnie z art. 89a
ust. 1 ustawy o VAT podatnik może – co
do zasady – skorygować naliczony przez
niego w fakturze VAT podatek należny
z tytułu dostawy towarów lub świadczenia
usług na terytorium kraju, jeżeli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną,
gdy nie została ona uregulowana w ciągu

@

180 dni od upływu terminu jej płatności
określonego w umowie lub na fakturze.
Niezbędnym warunkiem poprzedzającym korektę faktury jest m.in. zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania
podatku należnego ze względu na długotrwały brak zapłaty, zaś dłużnik, nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia, por. art. 89a ust. 2
pkt 6 ustawy o VAT. Korekta podatku należnego może – w myśl art. 89a
ust. 3 – nastąpić w rozliczeniu za okres
rozliczeniowy, w którym upłynie 180 dni
od terminu płatności, nie wcześniej niż
w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez
dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania faktury VAT.
Jednocześnie podatnik (wierzyciel)
obowiązany jest – wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego – zawiadomić o korekcie
właściwy dla niego urząd skarbowy, podając kwotę korekty podatku należnego,
a także zawiadomić o korekcie (w ciągu
7 dni) dłużnika, przysyłając zarazem kopię zawiadomienia do właściwego dla
dłużnika urzędu skarbowego.
Podatnik, chcąc skorzystać z uprawnienia do korekty podatku należnego,
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możecie Państwo zamówić zeszyty „Rachunkowości”
z poprzednich miesięcy, jak również
wydane przez nas zeszyty specjalne.

Zapraszamy!

www.rachunkowosc.com.pl/sklep
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jest zatem obowiązany dowieść, że
dłużnik został w sposób prawidłowy zawiadomiony o zamiarze zmiany faktury
i posiadać odpowiednie pokwitowanie
odbioru zawiadomienia.
Skoro prawidłowo zawiadomił Pan
pisemnie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego i posiada zarówno dowód nadania zawiadomienia,
jak i uzyskane od Poczty Polskiej potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej
przez dłużnika, to spełniony został warunek pozwalający na dokonanie korekty
podatku należnego określony w art. 89a
ust. 3 ustawy o VAT.
W konsekwencji, po spełnieniu
wszystkich pozostałych warunków wymienionych w art. 89a ust. 1–7 ustawy
o VAT (m.in. nie mogą, pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, występować
powiązania o charakterze rodzinnym
lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy – mowa o nich
w art. 32 ust. 2–4 ustawy o VAT), ma
Pan prawo do korekty podatku należnego wynikającego z niezapłaconej faktury. Dodatkowym warunkiem korekty
jest, że dłużnik pozostaje zarejestrowanym czynnym podatnikiem.
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Ubezpieczenia i prawo pracy
Ilekroć mowa jest o:
– ustawie z 13.10.1998 r. – rozumie się przez to ustawę z 13.10.1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
– ustawie z 27.08.2004 r. – rozumie się przez to ustawę z 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
– ustawie z 25.06.1999 r. – rozumie się przez to ustawę z 25.06.1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.),
– ustawie z 30.10.2002 r. – rozumie się przez to ustawę z 30.10.2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorców
Pytanie:
Zleceniodawca wypłacił zleceniobiorcy zapomogę w związku z długotrwałą chorobą. Czy świadczenie to
wchodzi do podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne?
Odpowiedź:
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społecz-

ne regulują przepisy ustawy z 13.10.
1998 r. oraz rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U.
nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).
W myśl § 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia podstawy wymiaru składek pracowników nie stanowią zapomogi losowe

w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.
Wyłączenie, o którym mowa wyżej,
stosuje się odpowiednio do zleceniobiorców, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Prawo do zasiłku opiekuńczego
Pytanie:

Odpowiedź:
W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z 25.06.
1999 r. zasiłek opiekuńczy przysługuje
pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
●●  dzieckiem w wieku do ukończenia
8 lat w przypadku: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły,
do których dziecko uczęszcza, porodu
lub choroby małżonka pracownika, stale
opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród

lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, pobytu małżonka pracownika, stale opiekującego
się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie
opieki zdrowotnej,
●●  chorym dzieckiem w wieku do
ukończenia 14 lat,
●●  innym chorym członkiem rodziny.
Przepis ten zawiera zapis o konieczności osobistego sprawowania opieki nad
chorym.
Okoliczności, które pozbawiają prawa do zasiłku opiekuńczego, określa art.
17, w związku z art. 35 ust. 2, oraz art. 34
ustawy z 25.06. 1999 r. W myśl art. 17:
●●  pracownik wykonujący w okresie
orzeczonej niezdolności do pracy pracę
zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie
od pracy w sposób niezgodny z celem tego
zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobo-
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Czy pracownica korzystająca ze
zwolnienia lekarskiego, wystawionego na druku ZUS ZLA, z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku do
lat 14, może skrócić okres sprawowania
tej opieki i przystąpić do pracy?

wego (odpowiednio zasiłku opiekuńczego)
za cały okres tego zwolnienia,
●●  zasiłek chorobowy (odpowiednio zasiłek opiekuńczy) nie przysługuje
w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.
Natomiast w myśl art. 34 zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza pracownikiem są inni członkowie rodziny,
pozostający we wspólnym gospodarstwie
domowym, mogący zapewnić opiekę
dziecku lub choremu członkowi rodziny.
Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej
nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Art. 34 jednocześnie zezwala pracownicy na skrócenie, na własny wniosek,
zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki
nad chorym dzieckiem w każdym momencie korzystania z tego zwolnienia i to
o dowolną liczbę dni tego zwolnienia.
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Przykład
Pracownica otrzymała zwolnienie
lekarskie (wystawione na druku ZUS
ZLA) z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku 10 lat na okres 25–29
czerwca 2012 r. Pracownica w dniach

27 i 28 czerwca 2012 r. zgłosiła się do
pracy, ponieważ przez te dwa dni opiekę
nad dzieckiem sprawowała babcia, przebywająca czasowo u pracownicy.
Pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy tylko za okres 25–26 i 29 czerw-

ca 2012 r. Okresu 27–28 czerwca 2012 r.
nie wlicza się do liczby dni sprawowania
opieki, o którym mowa w art. 33 ust. 1
ustawy z 25.06.1999 r.

Podstawa wymiaru składek pracowników
Pytanie:
Pracodawca, na podstawie układu
zbiorowego pracy, finansuje pracownikom wakacyjne wyjazdy ich dzieci na
kolonie. Czy świadczenie to wchodzi do
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?
Odpowiedź:
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
regulują przepisy ustawy z 13.10.1998 r.
oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106
z późn. zm.).

W myśl § 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia podstawy wymiaru składek
pracowników nie stanowią dodatkowe świadczenia, niemające charakteru
deputatu przyznawane na podstawie
przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy,
tj. ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych,
świadczenia na pomoce naukowe
dla dzieci, świadczenia przyznawane
z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród
pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni.
Katalog, wymienionych w pkt. 27
świadczeń zwolnionych od „oskładkowania”, jest katalogiem zamkniętym.

Nie wymienia się w nim świadczeń polegających na finansowaniu wakacyjnych wyjazdów dzieci pracowników na
kolonie.
Dlatego świadczenie to może
być zwolnione z podstawy wymiaru
składek tylko na podstawie § 2 ust. 1
pkt 19 rozporządzenia, tzn. o ile jest
finansowane ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych przeznaczonych na cele socjalne. (W myśl
§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia podstawy wymiaru składek pracowników
nie stanowią świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych przeznaczonych
na cele socjalne).

Podstawa wymiaru składek pracowników
Pytanie:
Pracownicy spółki otrzymują kupony żywieniowe, którymi płacą za posiłki
i napoje w restauracjach, barach, supermarketach itp. Czy wartość kuponów
stanowi podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne?
Odpowiedź:
Stosownie do art. 18 ust. 1 i art. 4
pkt 9 ustawy z 13.10.1998 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof z
tytułu zatrudnienia w ramach stosunku
pracy, z wyłączeniami, o których mowa
w art. 18 ust. 2 tej ustawy, oraz w § 2
ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
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pieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U.
nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).
W myśl § 2 rozporządzenia podstawy
wymiaru składek pracowników nie stanowią m.in.:
●●  wartość finansowanych przez
pracodawcę posiłków udostępnianych
pracownikom do spożycia bez prawa
do ekwiwalentu z tego tytułu, z wyłączeniem posiłków profilaktycznych,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł
(pkt 11),
●●  świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (pkt 19).
Zwolnienia, o którym mowa w pkt. 11,
nie można traktować rozszerzająco, co
oznacza, że zwolnienie z podstawy wymia-

ru składek dotyczy tylko wartości finansowanych posiłków.
Kupony żywieniowe, o których
mowa w pytaniu, mogą być zwolnione
z podstawy wymiaru składek tylko wtedy, gdy:
– są finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia,
– pracodawca, mimo ciążącego na
nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych i w zamian wydaje pracownikom
bony, talony, kupony lub inne dowody
uprawniające do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych – § 2
ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.
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Ubezpieczenia społeczne emeryta – zleceniobiorcy
Pytanie:
Spółka zatrudnia emeryta na podstawie kilku równoległych umów zlecenia.
Odpłatność w umowach ustalona jest
kwotowo. Czy obowiązkowe składki na
ubezpieczenia społeczne nalicza się od
jednej, czy od wszystkich umów?
Odpowiedź:
W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 13.10.1998 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
podlegają osoby, które na obszarze
Polski są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia albo innej umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami
z nimi współpracującymi.
Także osoby mające ustalone prawo
do emerytury lub renty, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 4, podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom emery-

talnemu i rentowym, z wyjątkiem osób,
które równocześnie pozostają w stosunku
pracy z innym podmiotem niż zleceniodawca (art. 9 ust. 4a ustawy).
W przypadku kilku równoległych
umów obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powstaje tylko z tytułu
jednej umowy, wybranej przez ubezpieczonego (art. 9 ust. 2).
W myśl natomiast art. 66 ust. 1
pkt 1 lit. e oraz art. 82 ust. 1 i 2 ustawy
z 27.08.2004 r. obowiązek ubezpieczenia
zdrowotnego powstaje z tytułu każdej
z wymienionych wyżej umów, z wyjątkiem umów, które nie rodzą ani obowiązku, ani dobrowolności ubezpieczeń
społecznych.
Oznacza to, że emeryt zatrudniony
w spółce na podstawie kilku równoległych umów zlecenia podlega:
●●  z tytułu jednej umowy – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu,
rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, natomiast dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu,

●●  z tytułu pozostałych umów – obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu,
natomiast dobrowolnie ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym (w przypadku
przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ubezpieczenie wypadkowe ma charakter obowiązkowy).
Wymaga podkreślenia, że osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty,
z tytułu wykonywania pracy na podstawie
umów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 4
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym, jeżeli umowa
(w tym dodatkowo umowa o dzieło) została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie w stosunku pracy,
lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym
pozostają w stosunku pracy (art. 9 ust. 4b
ustawy). W przypadku kilku równoległych
umów obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powstaje z tytułu każdej umowy, traktowanej dla celów ubezpieczeń społecznych jak umowa o pracę
(art. 8 ust. 2a).

Ubezpieczenia społeczne pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński
w trakcie urlopu wychowawczego
Pytanie:

Odpowiedź:
Pracownica pobierająca zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania
zasiłku macierzyńskiego.
W myśl art. 6 ust. 1 pkt 19 i art. 18
ust. 6 ustawy z 13.10.1998 r. pracodawca nalicza za tę pracownicę składki od
kwoty zasiłku macierzyńskiego i wykazuje je w imiennym raporcie miesięcznym składanym do ZUS z kodem tytułu
ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 12 40.

Mimo nieopłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownicy ma
ona prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisu art. 67
ust. 6 ustawy z 27.08.2004 r. W myśl tego
przepisu, mimo wygaśnięcia obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobie pobierającej zasiłek przyznany
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
chorobowym (w tym osobie pobierającej
zasiłek macierzyński) lub ubezpieczeniu
wypadkowym, którego nie zalicza się do
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Pracownica zatrudniona jednocześnie
u dwóch i więcej pracodawców lub posiadająca dwie i więcej umowy o pracę u tego
samego pracodawcy, pobierająca kilka zasiłków macierzyńskich, podlega ubezpie-
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Jak nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne pracownicy, która pobiera
zasiłek macierzyński w trakcie urlopu
wychowawczego?

czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania każdego z tych zasiłków.
Jeżeli zasiłki te wypłaca jeden pracodawca, składa on za pracownicę jeden imienny raport miesięczny z kodem
tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym
się cyframi 12 40. W raporcie wykazuje,
w podstawie wymiaru składek, sumę kwot
wypłaconych zasiłków macierzyńskich.
Jeżeli zasiłki wypłaca kilku pracodawców, to każdy z nich składa za pracownicę
imienny raport miesięczny z kodem tytułu
ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 12 40, w którym wykazuje w podstawie wymiaru składek kwotę wypłaconego
przez siebie zasiłku macierzyńskiego.
Opracowała
Krystyna Mondygraf
prawnik–specjalista z zakresu
ubezpieczeń społecznych
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ludzie – wydarzenia – książki

Z działalności Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce1
■ 31.05. i 1.06.2012 r. odbyła się
konferencja Ministerialna REPARIS
2012 oraz Regionalne Forum Zawodowych Organizacji Księgowych. Program
Droga do Europy – Program Reformy
Rachunkowości i Wzmocnienia Instytucjonalnego REPARIS (Road to Europe –
Program of Accounting Reform and Institutional Strenghtening) wspiera od 2009 r.
kraje z Europy południowo-wschodniej
w umacnianiu działających tam środowisk księgowych i biegłych rewidentów
oraz sektora finansowego. Program ten
wdraża Centrum Banku Światowego ds.
Reformy Sprawozdawczości Finansowej
(CFRR) we współpracy ze światowymi
i europejskimi organami ustanawiającymi standardy oraz regulatorami odpowiedzialnymi za te obszary. CFRR było
31 maja gospodarzem III Konferencji Ministerialnej, poświęconej analizie
dotychczasowych rezultatów reformy
sprawozdawczości i rewizji finansowej,
a także omówieniu trwających obecnie
kluczowych działań regulacyjnych. Następnego dnia odbyło się Regionalne Forum Zawodowych Organizacji Księgowych, współorganizowane przez IFAC
i CFRR, które zgromadziło szefów zawodowych
organizacji
księgowych
z centralnej i południowo-wschodniej Europy. Tematem obrad były formy pomocy
w wypracowaniu większej wartości dla
firm oraz lepszego zabezpieczenia interesu
publicznego. Na zaproszenie Henri Fortina
– szefa CFRR – SKwP reprezentowały dr
Teresa Cebrowska – wiceprezes ZG i Dorota Wyczółkowska – kierownik Działu
współpracy z zagranicą Biura ZG.
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■ W dniu 5.06.2012 r. ZG SKwP
po wysłuchaniu ogólnej charakterystyki
sytuacji gospodarczej Stowarzyszenia,
którą przedstawił skarbnik – Edward
Kosakowski, opinii biegłego rewidenta
badającego bilans oraz oceny Głównej
Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił
jej przewodniczący, Ryszard Gorycki, zatwierdził sprawozdanie finansowe SKwP
za rok 2011 i podjął uchwałę w sprawie
podziału wyniku finansowego (zysku
netto, który wyniósł 3,2 mln zł).
■ SKwP wykupiło wszystkie udziały w spółce z o.o. „Rachunkowość” oraz
nabyło wyłączne prawa do tytułu prasowego „Rachunkowość”.

Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce

● OOC 3 Dokumenty IAASB. Celem
tego działania jest wspieranie wdrożenia
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i innych dokumentów
IAASB,
● OOC 5 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
(MSRSP). Celem tego działania jest tłumaczenie MSRSP i popularyzacja ich stosowania przez jednostki sektora publicznego,
● OOC 7 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Celem tego działania jest wsparcie wdrażania MSSF oraz dbałość o wysoką jakość
tłumaczeń.
W wyniku dyskusji plany działań
uzupełniono o dodatkowe informacje.

■ SKwP, jako członek IFAC, zobowiązało się do sporządzania i aktualizowania planów działań stanowiących
część ciągłego procesu realizowanego
w ramach Programu Przestrzegania
Obowiązków Członkowskich IFAC.
Plany te mają na celu wspieranie rozwoju i doskonalenia środowiska księgowych na całym świecie. Opracowane
przez SKwP plany działań obejmują
7 dziedzin. Do oceny przez Prezydium
ZG przedłożono 5 zaktualizowanych
planów dziedzinowych:
● OOC 1 Zapewnienie systemów kontroli jakości. Celem tego działania jest promowanie potrzeby zapewnienia wysokiej
jakości badania sprawozdań finansowych,
● OOC 2 Międzynarodowe Standardy Edukacyjne. Celem działania jest
wdrożenie certyfikacji zawodowej członków SKwP,

Według stanu na 31.12.2011 r. liczba
członków zwyczajnych SKwP wynosiła 20 191 osób, honorowych – 44, zaś
wspierających – 320.
Największą liczbę członków zwyczajnych wykazują oddziały w: Warszawie
(3892), Łodzi (2189), Wrocławiu (1719),
Poznaniu (1715), Krakowie (1564),
Białymstoku (1035), Szczecinie (814),
Lublinie (782) i Bydgoszczy (735).
W 2011 r. najwięcej członków zwyczajnych przystąpiło do SKwP w oddziałach w: Warszawie (418), Krakowie
(209), Poznaniu (196), Wrocławiu (171)
i Łodzi (167).
Opracował
Stefan Czerwiński
Sekretarz Zarządu Głównego SKwP
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z listów czytelników

Koszty promocji projektu inwestycyjnego
finansowanego przy udziale środków UE

P

romocja projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze
środków UE (zwanego dalej
projektem) i informacja o nim należą do
obowiązków instytucji zarządzających
programami operacyjnymi oraz beneficjentów. Wymogi w zakresie promocji
i informacji regulują przepisy prawa wspólnotowego1 i krajowego, a w szczególności
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie informacji i promocji, a także
Wytyczne dotyczące promocji poszczególnych programów operacyjnych.
Działania promocyjne i informacyjne stanowią niezbędny warunek dofinansowania projektu inwestycyjnego
ze środków UE i mają na celu przybliżenie i unaocznienie mieszkańcom danego regionu korzyści, jakie przynosi
przynależność do UE. Nie jest możliwe
otrzymanie dotacji unijnej bez spełnienia przez beneficjenta określonych wymagań w zakresie propagowania idei
wspólnej Europy.
Promocja i informacja polegają
przede wszystkim na:
1. Oznaczeniu projektu jako współfinansowanego ze środków UE dzięki:
●●  umieszczeniu, podczas prowadzenia robót budowlanych lub infrastrukturalnych, tablic informacyjnych zawierających m.in. flagę Unii Europejskiej,
nazwę programu operacyjnego oraz funduszu, z którego jest współfinansowany,
opis robót i całą ich wartość oraz uzyskane dofinansowanie,
1
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

●●  stawianiu, przy dużych zakończonych inwestycjach (o wartości ponad 500
tys. euro), tablic pamiątkowych,
●●  wizualizacji powstałych lub ulepszonych w ramach projektu środków trwałych
(odpowiednie tabliczki, napisy itp.),
●●  odpowiednim oznakowaniu dokumentacji źródłowej projektu oraz
korespondencji między beneficjentem
i instytucją, z którą podpisano umowę
o dofinansowanie, a także podmiotami
wykonującymi zlecone zadania.
2. Promocji projektu drogą informacji
o jego celach i efektach; np. za pomocą publikacji drukowanych i audiowizualnych,
stron internetowych, promocji w ramach
targów, konferencji lub imprez masowych.
Beneficjenci funduszy unijnych we
wnioskach o dofinansowanie przedstawiają
zamierzone działania promocyjne i informacyjne, uwzględniające wskazówki wytycznych do poszczególnych programów
operacyjnych. Natomiast umowy o dofinansowanie określają zadania beneficjentów
w zakresie promocji i informacji w dostosowaniu do rodzaju i wielkości projektów, co
znajduje wyraz w ich budżetach.
W myśl przepisów unijnych i krajowych – regulujących finansowanie
projektów z udziałem dotacji unijnych
– promocja i informacja stanowią wydatki kwalifikowane, a więc podlegające
w odpowiedniej części pokryciu ze środków UE. W tym celu są one rozliczane,
do wysokości ustalonej w umowie o dofinansowanie, w oparciu o dowody księgowe, spełniające wymagania art. 20, 21
i 22 ustawy o rachunkowości. W szczególności dowody te powinny być:
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●●  opisane pod kątem zgodności poniesionych wydatków z budżetem projektu,
●●  zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym
przez upoważnione osoby,
●●  zadekretowane (podany sposób ich
ujęcia w księgach rachunkowych).
We wszystkich dowodach dokumentujących wydatki kwalifikowane, a więc
również dotyczących promocji i informacji, wskazuje się relacje ich pokrycia
ze środków dotacji unijnej (według przyjętej w umowie stopy dofinansowania)
i wkładu własnego.
Na przedstawionym tle powstaje pytanie, jak kwalifikować koszty promocji
i informacji z punktu widzenia księgowości i podatków.
Wiele wskazuje na to, że mają one
charakter kosztów pośrednich inwestycji, które zwiększają wartość początkową
środków trwałych, powstałych w wyniku
realizacji projektu. Zaliczanie kosztów
promocji i informacji do nakładów inwestycyjnych wydaje się dlatego uprawnione, gdyż ustawy o podatku dochodowym
i rachunkowości (art. 16g ust. 4 updop
i art. 22g ust. 4 updof oraz art. 28 ust. 3
i 8 uor) nie wyłączają ich z kosztu wytworzenia środków trwałych.
W szczególności za koszt taki uważa
się – w myśl tych ustaw – wartość w cenie
nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników
majątku i wykorzystanych usług obcych,
koszty wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków
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trwałych oraz odsetki, prowizje i różnice
kursowe naliczone do dnia przekazania
środków trwałych do używania.
Ustawy te nie zawierają szczegółowej klasyfikacji kosztów inwestycji z podziałem na bezpośrednie i pośrednie.
W przepisach powołanych ustaw
z kosztów wytworzenia środków trwałych wyłączono koszty ogólnego zarządu
i koszty sprzedaży, a więc m.in. koszty reklamy. Promocja i informacja o projekcie
służą upowszechnianiu roli i zadań UE,
i nie mają ani charakteru kosztów ogólnego
zarządu, ani nie służą reklamie beneficjenta, nie są więc także kosztami sprzedaży.
W istocie koszty promocji i informacji spełniają rolę kosztów finansowania
projektu inwestycyjnego (odsetek), gdyż
warunkują przyznanie nieodpłatnej dotacji unijnej na jego realizację. Powinny
one być traktowane analogicznie jak prowizje i odsetki od kredytu lub pożyczki
na finansowanie projektu inwestycyjnego, które – jeżeli przypadają za okres
do dnia przekazania środków trwałych
do używania – zwiększają ich wartość
początkową. Tymczasem uznanie działań promocyjnych i informacyjnych za
koszty pośrednie (finansowania) projektu
inwestycyjnego – chociaż powinno być
oczywiste – budzi w praktyce kontrowersje, zwłaszcza natury podatkowej.
Przykładem tego jest interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 7.12.
2011r. (IPTP-B3/423-227/11-2/KJ), która nie podzieliła zdania pytającej spółki,
twierdzącej, że koszty promocji projektu,

takie jak ogłoszenia prasowe, sporządzenie tablic informacyjnych i pamiątkowych czy organizacja konferencji informującej o projekcie, zwiększają nakłady
inwestycyjne, a tym samym wartość początkową powstałych w ich wyniku środków trwałych. Izba uznała, że:
●●  wydatki tego typu nie są standardowym elementem procesu inwestycyjnego, lecz wynikają ze specyfiki jego
dofinansowania z funduszu unijnego – co
jest prawdą,
●●  wskazane wydatki ponoszone
przez spółkę nie mają bezpośredniego
wpływu na koszt wytworzenia środków
trwałych – co również jest prawdą, tylko
niebiorącą pod uwagę, że koszty finansowania „zwykłej” inwestycji też nie stanowią kosztu wytworzenia powstałych
w jej wyniku środków trwałych, choć
zwiększają ich wartość początkową.
W konsekwencji Izba zajęła stanowisko, że koszty promocji projektu stanowią składnik pozostałych kosztów operacyjnych. Jeżeli przytoczona wykładnia
Izby Skarbowej w Łodzi miałaby być
stosowana w praktyce, dla uniknięcia
ewent. sporów z aparatem skarbowym,
to wymaga ona uzupełnienia.
A mianowicie:
1. W celu prawidłowego i kompletnego rozliczenia wydatków kwalifikowanych, również obejmujących promocję
i informację, uzasadnione jest ich ujęcie
w trakcie realizacji projektu na koncie
08 „Środki trwałe w budowie”. Zapewnia to i ułatwia sporządzenie wniosków

o zaliczkowe i końcowe płatności dotacji z funduszów unijnych oraz kontrolę
wydatków kwalifikowanych przewidzianych w umowie o dofinansowanie.
2. Dopiero po zakończeniu projektu można by przenieść koszty promocji
i informacji:
●●  w części sfinansowanej dotacją –
z konta 08 „Środki trwałe w budowie”
(Ma) na konto 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, na którym figuruje uzyskana dotacja (Wn),
●●  w części sfinansowanej ze środków
własnych – z konta 08 (Ma) – w ciężar konta 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”.
Taki sposób ewidencji księgowej
kosztów promocji i informacji – choć
niepoprawny ekonomicznie i przeczący
zasadzie, że koszty inwestycji podlegają
kapitalizacji, nie wpływając na wynik finansowy inwestora w czasie trwania inwestycji – powoduje:
●●  odpisanie kosztów promocji i informacji o projekcie, pokrytych dotacją unijną, do wysokości stopy dofinansowania,
●●  ujęcie kosztów promocji i informacji o projekcie, sfinansowanych z własnych środków, jako pozostałych kosztów operacyjnych, stanowiących koszty
uzyskania przychodów,
●●  wycenę powstałych w wyniku realizacji projektu środków trwałych bez
kosztów promocji i informacji.
Stosowanie opisanego rozwiązania
wymaga uwzględniania w zasadach (polityce) rachunkowości beneficjenta.
Stanisław Koc

Zapraszamy i przypominamy
o prenumeracie
Redakcja
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Szanowni Państwo!
Od 1999 roku, co kwartał (w ramach naszego miesięcznika), ukazuje
się redagowany przy współpracy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
kwartalnik rachunkowość – audytor, jedyne na polskim rynku czasopismo w całości poświęconego problematyce:
– biegłych rewidentów i ich samorządu,
– podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
– usług wykonywanych przez biegłych rewidentów,
– nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i organów samorządu zawodowego.

Polecamy

Redakcja
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O ocenie możliwości kontynuacji działalności
przez przedsiębiorstwo – raz jeszcze
Damian Kusz
Ekonomiści i politycy sygnalizują prawdopodobieństwo zagrożenia naszej gospodarki skutkami kryzysu gospodarki niektórych
państw. Skutki te mogą wpływać na kondycję finansową polskich
przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach zagrażać kontynuowaniu przez nie działalności. Sprawozdania finansowe wielu z tych
przedsiębiorstw będą badane przez biegłych rewidentów.
W artykule Autor zwraca uwagę na niektóre problemy stojące
przed biegłymi rewidentami badającymi realność przyjętego przez
jednostkę założenia kontynuowania działalności na tle podejścia do
tych zagadnień w Niemczech.
Redakcja
1. Wprowadzenie

yzyko działalności jest nieodłącznie związane
z funkcjonowaniem każdej jednostki i zależy między innymi od prawidłowego zarządzania jej aktywami i kapitałem, jak
również zapewnienia stabilnego poziomu przychodów oraz kosztów. Możliwość kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo,
a więc jego rozwoju, co najmniej zaś przetrwania, jest uwarunkowana efektywnym reagowaniem kierownictwa na różne
zagrożenia, które łącznie składają się na ryzyko działalności.
W przypadku gdy zagrożenia te są tak poważne, że założenie
kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo nie jest zasadne, gdyż musi ono lub chce jej zaprzestać, czego wyrazem jest
podjęcie decyzji zgłoszenia w sądzie wniosku o postawienie
jednostki w stan upadłości lub likwidacji, wówczas wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto, a jednocześnie tworzone są rezerwy na dodatkowe zobowiązania. Jednostka taka jest zarazem wyłączona z obowiązku poddania jej
sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta1.

R

Obowiązek zgłoszenia przez jednostkę lub prawo zgłoszenia
przez jej kontrahentów wniosku o upadłość powstaje w razie trwałej
niewypłacalności, to jest niespłacania zobowiązań lub nadwyżki zobowiązań nad wartością majątku. Z istoty prowadzenia działalności
gospodarczej i niektórych przepisów, w tym ustawy o rachunkowości (dalej: ustawa), wynika zasada odpowiedzialności kierownika
(zarządu), jak też członków rady nadzorczej przedsiębiorstwa, za
ocenę możliwości kontynuowania działalności przez nie i ujawniania w sprawozdaniu rocznym-finansowym i z działalności – wolę
kontynuacji działalności i ewentualnych poważnych zagrożeń dla
tego zamiaru. Podstawą wniosku kierownictwa o kontynuowaniu
działalności powinna być znajomość sytuacji jednostki wsparta rzetelną, opartą na wiarygodnych danych, analizą stanu majątkowego,

finansowego i wyniku finansowego jednostki i na tej podstawie ocena
możliwości kontynuacji działalności przez co najmniej najbliższych
12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego.
Biegły rewident jest natomiast w myśl art. 64 ustawy zobligowany do zbadania wykonalności przyjętego przez jednostkę założenia
kontynuowania działalności i wskazania w opinii i raporcie z badania
sprawozdania finansowego ewentualnych poważnych zagrożeń dla
kontynuacji działalności.
Przesłanki i sposób oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez
jednostki są dość szeroko opisane w krajowym standardzie rewizji finansowej nr 12 oraz w MSRF 5703 „Kontynuacja działalności”.
Standardy te wskazują m.in. na znaczenie wzajemnego informowania
i współdziałania kierownictwa jednostki z biegłym rewidentem przy
ocenie poważnych zagrożeń4 dla kontynuacji działalności jednostki.
Dotychczasowe badania naukowe, jak również doświadczenia
biegłych rewidentów – aczkolwiek znacząco wzbogacają rozpoznanie
zagadnienia – nie pozwoliły na wypracowanie niezawodnych metod
identyfikacji zagrożeń dla kontynuacji działalności przez jednostki gospodarcze. Nadal podstawowym narzędziem oceny zagrożeń dla kontynuacji są metody analizy wskaźnikowej, wzbogaconej stosowaniem
tzw. modeli dyskryminacyjnych, ujawniających znaczne prawdopodobieństwo zagrożenia jednostki upadłością. Do oceny zmian kondycji
ekonomicznej przedsiębiorstw stosuje się również inne narzędzia –
między innymi, modele ekonometryczne i metody symulacyjne – ale
największe zastosowanie w praktyce mają modele dyskryminacyjne.
Na przedstawionym tle chciałbym podzielić się kilkoma uwagami dotyczącymi postępowania biegłych rewidentów i ich współdziałania z kierownictwem jednostek gospodarczych przy ocenie
i ujawnianiu poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności,
a także ocenie planów naprawczych oraz ich wdrażania.
2. Odpowiedzialność kierownictwa
za ocenę możliwości i poważnych zagrożeń
kontynuacji działalności przez jednostkę
Kluczową rolę w zakresie ujawniania i przeciwdziałania zagrożeniom dla kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę odgrywa jej kierownictwo (zarząd), co wynika z jego odpowiedzialności
za stan i rozwój jednostki. Potwierdza to załącznik nr 1 do ustawy (poz.
5), jak i MSR 1 – „Prezentacja sprawozdań finansowych” w przypadku
jednostek prowadzących rachunkowość zgodnie z MSR/MSSF – które
wskazują, że obowiązkiem kierownictwa jest ocena zdolności jednostki
do kontynuacji przez nią działalności gospodarczej co najmniej w następBiuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 69 z 2010 roku.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, tom II, wyd.
SKwP oraz KIBR 2010 r.
4
W ustawie mówi się o „poważnych” zagrożeniach (art. 65 ust. 3 pkt. 2), gdy
w MSRF 570 o „istotnej niepewności” (pkt 9b i dalsze).
2
3

Za kontynuację działalności uznaje się natomiast ogłoszenie upadłości, łącznie
z zawarciem układu; sprawozdania finansowe takich jednostek są objęte obowiązkiem
badania przez biegłego rewidenta.
1
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nym roku, z czym wiąże się sposób wyceny aktywów i pasywów. Z kolei
art. 49 ustawy obliguje kierownictwo spółek kapitałowych i niektórych innych jednostek do sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdania z działalności, w którym należy m.in.
przedstawić ocenę czynników ryzyka i opis poważnych zagrożeń dla
działalności jednostki.
Do węzłowych czynników ryzyka, ujemnie wpływających na
działalność gospodarczą, zaliczyć można między innymi:
● spadek popytu na produkty i towary sprzedawane przez jednostkę spowodowany kryzysem, recesją, postępem technologicznym czy modą,
● niekorzystne dla jednostki zmiany cen i kursów walut,
● nieskuteczność zabezpieczeń przed ryzykiem finansowym
transakcji istotnych dla rozwoju jednostki, zwłaszcza o charakterze
długoterminowym,
● istotne zakłócenia w dopływie środków pieniężnych do
jednostki oraz niekorzystny poziom różnicy między wykorzystaniem kapitału obcego i kapitału własnego do działalności gospodarczej.
Wszystkie one prowadzą do niedoboru własnych środków pieniężnych, przy jednoczesnej odmowie udzielenia pożyczki przez
banki lub innych kredytodawców, a w rezultacie – do niewypłacalności jednostki.
Obowiązkiem kierownictwa jest zadeklarowanie we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i w sprawozdaniu z działalności możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę oraz
– w miarę potrzeby – oceny i opisu poważnych zagrożeń dla jej
kontynuacji. (Informacje te stanowią dla biegłego rewidenta punkt
wyjścia do badania i oszacowania poziomu (siły) elementów wpływających na ryzyko działalności jednostki, której sprawozdanie
finansowe jest badane).
Na tym tle nasuwa się pytanie, jak kierownictwa wywiązują się z
obowiązku ujawniania poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności przez zarządzane przez nie jednostki. Podczas badania ankietowego, przeprowadzonego wśród audytorów z województwa podkarpackiego i małopolskiego, tylko 33% uznało, że kierownicy jednostek
wywiązują się z obowiązku ujawniania istniejących lub potencjalnych
zagrożeń dla kontynuacji działalności przy okazji sporządzania sprawozdań finansowych5. Świadczy to o skłonności kierownictwa do nieujawniania zagrożeń dla kontynuacji działalności, z czym na ogół idzie
w parze nieinicjowanie na czas programowego przeciwdziałania tego
przyczynom i objawom. Można zaryzykować pogląd, że przyczyną
niewywiązywania się zarządu jednostki z obowiązku oceny możliwości kontynuowania działalności przez kierowaną przez niego jednostkę
i rozpoznania zjawisk, które mogą temu poważnie zagrażać, jest wciąż
pokutujące, nieuzasadnione, przekonanie, że obowiązek taki spoczywa
wyłącznie na personelu finansowo-księgowym. On to zobowiązany
jest do realizacji tej powinności, która jakoby ma znaczenie wyłącznie księgowe, w ramach dokonanej w jednostce delegacji uprawnień i
obowiązków. Jest to pogląd błędny, ale faktem jest, że odpowiedzial-

W myśl ustawy – jak już o tym była mowa – sprawozdania finansowe jednostek niezamierzających kontynuować działalności – zarówno na skutek znalezienia się w sytuacji przymusowej (upadłość), jak
i dobrowolnej decyzji (likwidacja nie spowodowana upadłością) – nie
podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta7.
Oznacza to, że przedmiotem obowiązkowego badania przez biegłego rewidenta są, praktycznie, wyłącznie sprawozdania finansowe
jednostek, których kierownictwo zadeklarowało możliwość i chęć kontynuowania działalności. W niektórych przypadkach mogą się jednak
z tym wiązać poważne zagrożenia, o których jednostka zobowiązana
jest poinformować w sprawozdaniu finansowym i z działalności.
Zadaniem biegłego rewidenta jest zbadanie i ocena wiarygodności sprawozdania finansowego, a więc wypowiedzenie się na
temat rzetelności i jasności przedstawionej w nim sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki oraz zgodności
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.
Istotnym warunkiem poprawnej wyceny aktywów i pasywów bilansu jest ocena, że ewentualne, nawet poważne, zagrożenia nie zakłócą możliwości kontynuacji działalności gospodarczej przez jednost-

5
Natalia Kucharska, Identyfikacja zagrożeń kontynuacji działalności w opinii biegłych rewidentów. Materiały na konferencję naukową Oddz. Reg. KIBR w Krakowie
2006 r.

Paul J. Gross – „Die Wirtschaftsprüfung”, zeszyty nr. 23 i 24 z 2004 r.
Jednostki także mogą poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe na własne
życzenie, co – wobec na ogół braku środków – zdarza się rzadko.
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ność kierownictwa za ocenę zagrożeń kontynuacji działalności przez
jednostkę i przeciwdziałania im nie została ustalona ani w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej, ani w Kodeksie spółek handlowych, ani w ustawach, na podstawie których prowadzą działalność
inne przedsiębiorstwa niż spółki handlowe. Ksh zawiera jedynie przepis zobowiązujący zarząd spółki kapitałowej do zwołania zgromadzenia właścicieli w razie poniesienia przez jednostkę znaczniejszej straty,
a więc najczęściej wtedy, gdy przebieg niekorzystnych zjawisk jest już
daleko zaawansowany.
Odmienne przepisy obowiązują np. w Niemczech, gdzie problematyka oceny zagrożeń dla kontynuacji działalności jednostek i przeciwdziałania tym zagrożeniom została wyczerpująco uregulowana
w przepisach normujących funkcjonowanie spółek6. Argumentem przemawiającym za słusznością takiego rozwiązania jest chociażby fakt, że
nie wszystkie jednostki gospodarcze zobowiązane są do przedstawiania sprawozdań finansowych do badania i opiniowania przez biegłych
rewidentów, natomiast kierownictwo każdej spółki prawa handlowego
zobowiązane jest do przestrzegania zawartego w kodeksie handlowym
wymogu oceny ryzyka działalności i jego wpływu na kierowaną przez
nie spółkę w ramach odpowiedzialności kierownictwa wobec właścicieli spółki. Od oceny możliwości kontynuacji działalności zależą
zarazem – podobnie jak u nas – zasady wyceny aktywów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym. Przyjęte w Niemczech rozwiązanie
wpłynęło na lepszą komunikację między audytorami a kierownictwem
jednostek, co zyskało pozytywną ocenę Komisji Europejskiej w treści
Zielonej księgi.
3. Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za ocenę możliwości i poważnych zagrożeń
kontynuacji działalności jednostki

6
7
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kę, a zatem nie zajdzie potrzeba spieniężenia wszystkich aktywów
w celu uregulowania zobowiązań, co wpływa na sposób wyceny.
Zarówno krajowy standard rewizji finansowej nr 1, jak i MSRF
570 zakładają, że podstawą pozytywnej oceny jest uzyskanie przez
biegłego rewidenta „wystarczającej pewności”, opartej na dowodach badania, o słuszności poglądu kierownictwa, że możliwa jest
kontynuacja działalności przez jednostkę w okresie co najmniej
następnego roku.
Dla umożliwienia realizacji zadania oceny zasadności założenia
kontynuacji działalności odpowiedni wymóg powinien by znaleźć się
w umowie o badanie sprawozdania finansowego jednostki. Chodzi
o to, aby umowa w sposób wyraźny zapewniała biegłemu rewidentowi dostęp do wszystkich informacji związanych z dokonaną przez
kierownictwo jednostki oceną możliwości i zagrożeń kontynuacji
działalności. Zważywszy że opinii biegłego rewidenta zawierzają
użytkownicy zbadanego sprawozdania finansowego – właściciele
nie uczestniczący w zarządzaniu jednostką, instytucje finansowe,
dostawcy, inwestorzy czy konkurenci, wymóg taki nie powinien by
podlegać dyskusji.
W praktyce spotyka się dwa warianty oceny przez kierownictwa
możliwości niezakłóconej kontynuacji działalności przez jednostkę:
1) kierownictwo prezentuje swoje stanowisko w tym zakresie
w treści wprowadzenia do sprawozdania finansowego, a podstawą
tego zapisu jest szersza lub węższa dokumentacja,
2) kierownictwo prezentuje swoje stanowisko we wprowadzeniu, ale zapis ten nie ma uzasadnienia w dokumentacji, gdyż
kierownictwo bez dowodu, na wyczucie, przyjmuje do wyceny aktywów i zobowiązań założenie kontynuacji działalności; bywa też,
że wprowadzenie na dzień rozpoczęcia badania w ogóle nie jest
jeszcze sporządzone.
Szczególnie w tym drugim przypadku ocena przez biegłego rewidenta możliwości kontynuacji działalności i istniejących
w tym zakresie poważnych zagrożeń jest obciążona wysokim ryzykiem. Zdaniem naszym warunkiem rozpoczęcia właściwego badania przez biegłego rewidenta jest co najmniej zadeklarowanie przez
kierownictwo, we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego,
możliwości i woli kontynuacji działalności.
Niemniej biegły rewident musi być świadom tego, że akceptacja przez niego niewystarczającego uzasadnienia, może być ryzykowna, a pochopna, pesymistyczna ocena przez niego zasadności założenia kontynuacji może przyczynić się do pogorszenia się
sytuacji gospodarczej jednostki (zwłaszcza małej), a w skrajnych
przypadkach nawet do jej upadłości..
Na ogół przyjmuje się, że jeżeli jednostka była dotychczas rentowna i posiada niezagrożony dostęp do źródeł finansowania działalności,
to procedury badania realności założenia możliwości niezakłóconego
kontynuowania działalności wystarczy ograniczyć do potwierdzenia
słuszności tego założenia w oparciu o uzyskane dowody badania.
W dobie kryzysu biegły rewident nie powinien by jednak bezkrytycznie akceptować takiej oceny, ale poddać weryfikacji informacje i wyjaśnienia kierownictwa jednostki, kierując się w toku ich
merytorycznej oceny zawodowym sceptycyzmem, przy poszanowaniu zasad etyki zawodowej i wzajemnego zaufania.
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Jak wspominano, każda działalność gospodarcza obarczona
jest ryzykiem, wobec niepewności warunków działania i braku informacji, które można by przyjąć za pewne.
Dlatego biegły rewident powinien być wyczulony na występowanie w jednostce takich objawów, mogących świadczyć
o poważnym zagrożeniu możliwości kontynuacji działalności przez
jednostkę, jak:
– utrata odbiorców, w tym długookresowe ograniczenie portfela zamówień, z uwagi na dekoniunkturę, zbyt wysokie ceny, nieatrakcyjność dostarczanych produktów itp.,
– utrata koncesji, jeśli jest wymagana, lub wygaśnięcie możliwości
wykorzystywania patentów, licencji i podobnych uprawnień,
– konieczność ograniczenia produkcji, spowodowana siłami wyższymi, wymogami ochrony środowiska lub rzutującymi na zaopatrzenie, trudnościami (także finansowymi) głównych dostawców,
– korporacyjne zakazy lub wstrzymanie źródeł dofinansowania,
utrata zdolności kredytowej, nieodtwarzalna strata kapitału własnego jednostki,
– znaczące roszczenia odszkodowawcze, długotrwałe regionalne utrudnienia w prowadzeniu działalności.
Te i inne czynniki mogą oddziaływać pojedynczo lub łącznie,
zwiększając zagrożenia dla kontynuacji działalności.
O poważnych zagrożeniach możliwości kontynuacji działalności świadczą także następujące, wymienione w MSRF 570 objawy
finansowe:
● niemożność terminowego regulowania zobowiązań lub dotrzymania warunków umowy kredytowej,
● nadwyżka zobowiązań, w tym krótkoterminowych, nad możliwymi do szybkiego spieniężenia aktywami,
● zbliżająca się data spłaty kredytów i pożyczek, przy braku
realistycznych perspektyw przedłużenia terminu lub możliwości
ich spłaty,
● nadmierne uzależnienie od pożyczek krótkoterminowych
wykorzystanych do finansowania aktywów długoterminowych
(środków trwałych, udziałów w innych jednostkach),
● zdarzenia lub uwarunkowania wskazujące na wycofanie finansowego wsparcia wierzycieli, jak np. wymówienie kredytów,
zamiana przez dostawców kredytu kupieckiego na natychmiastową
płatność w momencie dostawy,
● ujemne przepływy środków pieniężnych wykazywane
w sprawozdaniach za okresy przeszłe lub przyszłe,
● niekorzystne kształtowanie się kluczowych wskaźników finansowych,
● znaczne straty z działalności operacyjnej lub znacząca utrata
wartości aktywów dostarczających przepływów pieniężnych (np.
należności, zapasów),
● opóźnienie lub wstrzymanie wypłaty dywidend,
● niemożność zapewnienia finansowania zakupu środków
trwałych bądź licencji i praw niezbędnych dla wyjścia na rynek
z nowymi produktami.
Szczególnie groźna jest sytuacja, gdy brak środków prowadzi
do niemożności:
● wypłaty wynagrodzeń pracownikom,
rachunkowość | wydanie reklamowe
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● regulacji obciążeń publicznoprawnych,
● regulowania opłat za media i czynsze oraz
● spłaty zobowiązań objętych klauzulą wykonalności.
Nasilenie się kłopotów związanych z płynnością jednostki oraz
postępującą utratą kapitału własnego może w dłuższym okresie
prowadzić do nadmiernego zadłużenia, a w konsekwencji do trwałej niewypłacalności jednostki i w ślad za tym do upadłości. Należy
jednak pamiętać, że możliwe są też okresowe zakłócenia płynności,
których skutkiem jest brak zapłaty zobowiązań na czas, ale zwłoka
następuje za zgodą wierzycieli (np. godzą się na przeterminowaną
do 3 miesięcy spłatę zobowiązań wobec nich) lub suma niespłaconych zobowiązań nie przekracza 10% wartości aktywów netto
dłużnika i nie ma charakteru trwałego8.
4. Badanie możliwości kontynuowania działalności
Biegły rewident rozpoczyna badanie wykonalności deklaracji kierownictwa o możliwości kontynuowania działalności
przez jednostkę już na wstępnym etapie rewizji finansowej, w
ramach procedur służących wypracowaniu strategii i planu badania. Po raz wtóry możliwość kontynuacji działalności przez
jednostkę wymaga rozpatrzenia wtedy, gdy w wyniku badania
ujawniono nowe, poważne zagrożenia dla działalności jednostki
i/lub niekorzystnej zmianie uległy wielkości leżące u podstaw
analizy wskaźnikowej (np. wobec konieczności dokonania odpisów aktualizujących zmalała wartość stanu należności i zapasów, ujawniono nowe zobowiązania).
Badanie możliwości kontynuacji działalności następuje głównie drogą:
– ustnych i pisemnych zapytań pod adresem kierownictwa jednostki,
– przeglądu dokumentów, umów kredytowych, o pożyczki, umów
o dostawy, budżetów, protokołów posiedzeń zarządu i rady nadzorczej,
– sprawdzania realności wykazanych w bilansie wartości szacunkowych (np. wycen w wartości godziwej, odpisów aktualizujących, rezerw),
przede wszystkim jednak
– stosowania metod analitycznych.
W praktyce najczęściej stosowana jest metoda analizy wskaźnikowej, a jej wyniki wskazują biegłemu rewidentowi obszary zagrożeń,
wymagające pogłębionych analiz w celu uzyskania pewności co do
stanu rzeczywistego. Modele dyskryminacyjne są w praktyce stosowane rzadziej, ze względu na ich złożoność i czasochłonność badania,
zależną od specyfiki działalności jednostki. Jeżeli jednak zagrożenia
dla kontynuacji uznaje się za poważne, warto korzystać z nich.
Przydatne mogą tu okazać się wskaźniki modelowego badania
upadłości przedstawione przez Piotra Ciesielskiego9; w wyniku badań wyróżnił on 10 wskaźników, których wartości graniczne (zwane
8
Ustawa z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r.
nr 175, poz. 1361 z późniejszymi zmianami).
9
Piotr Ciesielski, Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce
„Rachunkowość” nr 8/2005 r.
Uwaga redakcji: Ze względu na to, że badania przeprowadzono na danych sprzed
10 lat, wskazana jest ostrożność.
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również progowymi) pozwalają podzielić jednostki na zagrożone bądź
niezagrożone upadłością.
Wielkości tych wskaźników przedstawia tabela 1 na następnej
stronie.
Do wskaźników, których wzrost wartości progowej sygnalizuje prawdopodobieństwo zagrożenia kontynuacji działalności przez
badaną jednostkę, można zwłaszcza zaliczyć:
● wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych jednostki kapitałem
krótkoterminowym (wskaźnik wymieniony za lp. 1),
● wskaźnik ogólnego zadłużenia (wskaźnik wymieniony za
lp. 7).
Jeżeli analiza wykaże, że wskaźniki te – dla badanej jednostki –
wykazują poziom zbliżony do wartości granicznych, to jest to informacja dla biegłego rewidenta, że konieczne jest pogłębienie analizy
przyczynowo-skutkowej stanu finansowego jednostki i w razie potrzeby omówienie wyników analizy z kierownictwem jednostki w celu
uzyskania informacji o podjętych przedsięwzięciach naprawczych.
W wyniku zbadania przez biegłego rewidenta wykonalności
deklaracji o kontynuowaniu działalności przez jednostkę, której
sprawozdanie finansowe i stanowiące podstawę jego sporządzenia
księgi rachunkowe poddane są rewizji finansowej, możliwa jest
jedna z trzech ocen:
– założenie kontynuacji działalności przez jednostkę zastrzeżeń
nie nasuwa (przypadek najczęstszy),
– założenie kontynuacji działalności przez jednostkę nie znajduje potwierdzenia w faktach (przypadek najrzadszy),
– założenie kontynuacji działalności przez jednostkę jest narażone na poważne zagrożenia, co dotyczy również jednostek, które
po postawieniu w stan upadłości zawarły układ z wierzycielami;
warunkiem spełnienia się założenia jest opracowanie realistycznego planu naprawczego i jego pomyślna realizacja (przypadek nieczęsty, ale nieodosobniony).
O ile w pierwszym i drugim przypadku ocena sytuacji kończy
działania biegłego rewidenta, to w trzecim przypadku jego opinia
na temat realności założenia kontynuacji działalności wymaga
uprzedniej oceny planu naprawczego i jego wykonalności.
5. Ocena planu naprawczego
Istotne zadanie kierownictwa stanowi możliwie wczesne rozpoznanie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności przez jednostkę, gdyż pozwala to wszcząć skuteczne przeciwdziałania tym zjawiskom i nie dopuścić do sytuacji kryzysowej. Regułą, w razie takich
zagrożeń, jest niedopuszczenie do niewypłacalności, z czym wiązałby
się obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość. Zazwyczaj nie tylko
właściciele, ale także pożyczkodawcy i dostawcy zainteresowani są
podjęciem efektywnych kroków zaradczych, pozwalających zażegnać
groźbę zaniechania działalności.
Przeciwdziałania, umożliwiające odzyskanie płynności finansowej, mogą – przykładowo – polegać na:
– wczesnym pozyskaniu źródeł dofinansowania, np. przez dopłaty udziałowców, podwyższenie kapitału zakładowego; uzyskanie wsparcia jednostki dominującej, pozyskanie kredytów,
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Tabela 1
Rodzaj wskaźnika

Lp.
1

Sposób obliczenia

Wartość graniczna (progowa)

zobowiązania bieżące + rezerwy

Pokrycie aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym

aktywa obrotowe
2

Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów

kapitał obrotowy

0,012

aktywa ogółem
3

Udział kapitału obrotowego w finansowaniu aktywów obrotowych

kapitał obrotowy

0,014

aktywa obrotowe
4

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

aktywa obrotowe

1,003

zobowiązania bieżące
5

aktywa obrotowe – zapasy – rozl. międzyokr. czynne

Wskaźnik płynności szybkiej

zobowiązania bieżące
6

Rotacja zobowiązań

przychody ze sprzedaży
średni stan zobowiązań

7

Ogólne zadłużenie

zobowiązania ogółem
łączna wartość pasywów

8

Pokrycie majątku kapitałem własnym

kapitał własny
wynik finansowy brutto + odsetki

Pokrycie odsetek zyskiem

odsetki
10

Rentowność majątku

wynik finansowy netto
aktywa ogółem

– wykorzystaniu tzw. „cichych rezerw”, tkwiących w zużytkowaniu, w tym spieniężeniu posiadanych aktywów, także o charakterze niematerialnym – typu know-how,
– zmianie profilu działalności, zmianach kadrowych itp.,
– zawarciu porozumień odsuwających w czasie i redukujących
wysokość spłat zobowiązań.
Wczesne rozpoznanie poważnych zagrożeń normalnej działalności oraz rzetelna wiedza o metodach zwalczania ryzyka, jakie
stwarzają te zagrożenia, to podstawowe elementy budowy przez
kierownictwo jednostki ewentualnego programu naprawczego.
Dr Paul J. Gross10 w swoim opracowaniu, opublikowanym
w czasopiśmie „Die Wirtschaftsprüfung” omawia przesłanki programu naprawczego (ilustruje to rysunek).
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Perspektywa koordynacji

Na program naprawczy składają się wg Grossa:
● perspektywy środowiskowe bazujące na:
– analizie sytuacji gospodarczej obejmującej stan rozwoju
jednostki na tle środowiska, w tym ogólnego rozwoju gospodarczego i stosunków prawnopolitycznych; analiza stanowi podsta10
Dr Paul J. Gross jest partnerem firmy Ernst & Young, przewodniczącym grupy
roboczej Niemieckiego Instytutu Biegłych Rewidentów, zajmującej się problematyką
„niewypłacalności i sanacji”.
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wę do doboru środków organizacyjno-technicznych służących
realizacji programu naprawczego,
– ocenie rozwoju branży, co określa miejsce i sytuację zainteresowanej jednostki w branży, z którą jest gospodarczo powiązana; ocena prezentuje zmiany w zakresie konkurencji, zapewnienia
ciągłości dostaw i zbytu produkcji, rozwoju technologii i postępu
technicznego itp. problemów;
● perspektywy doradcze, ustalone przez specjalistów, mające
na celu określenie programu działania obejmujących dobór środków i
metod działania podlegających bieżącej kontroli realizacji. Zarazem
konieczny jest trafny dobór właściwych ludzi do realizacji programu
i nadzorowania przebiegu wykonania poszczególnych zadań z możliwością dokonywania w nich korzystnych zmian. Przewidywane
w ramach perspektyw doradczych efekty powinny być poparte rachunkami symulacyjnymi.
Kontrola realizacji programu zwalczania ryzyka zagrożenia dla
kontynuacji działalności powinna zdaniem Grossa polegać na:
● bieżącej obserwacji wykonywania programu, ujawnianiu ryzyk zagrożeń i ich ograniczaniu,
● eliminacji zagrożeń dzięki aktywności członków kierownictwa i organów nadzorczych, a nawet udziałowców i akcjonariuszy.
Na podstawie rzetelnej wiedzy o efektach realizowanego programu kierownictwo jednostki podejmuje decyzję co do metody
wyceny aktywów i zobowiązań przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego (zasada kontynuacji czy cen sprzedaży netto).
Kierownik jednostki ma też wynikający z umowy o badanie
obowiązek przedstawienia biegłemu rewidentowi założeń oraz
wiarygodnych dowodów możliwości kontynuacji działalności,
w tym dowodów uzasadniających stanowisko co do „pewności”, czy też „istotnych niepewności” (poważnych zagrożeń)
związanych z kontynuacją działalności. Stanowisko to powinno
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być również przedstawione we wprowadzeniu do sprawozdania
finansowego, jak również opisane w sprawozdaniu z działalności.
Biegły rewident oceniający realność programu naprawczego
jednostki, której kontynuacja działalności jest poważnie zagrożona,
ma niewątpliwie bardzo trudne zadanie. Zdaniem Paula J. Grossa
ocena programu naprawczego, służącego zabezpieczeniu kontynuacji działalności, powinna być ukierunkowana na identyfikację
i ocenę skutków:
a) zaniedbań w zarządzaniu jednostką,
b) błędów w strategii zarządzania jednostką,
c) nadmiernego optymizmu kierownictwa co do efektów likwidacji zagrożeń działalności,
d) wzrastającego zagrożenia braku płynności środków pieniężnych, nadmiernego zadłużenia i postępującej niewypłacalności.
Skutki zaniedbań w zarządzaniu jednostką (a) przejawiają
się między innymi:
– zwolnieniem tempa produkcji, spowodowanym nieprzestrzeganiem dyscypliny przygotowania procesu techniczno-technologicznego,
– wzrostem produkcji wadliwej jakości,
– osłabieniem aktywności na rynku i wobec działań konkurencji
oraz podejmowaniem opóźnionych w czasie decyzji,
– lekceważeniem ingerencji udziałowców i akcjonariuszy.

poleca

Błędy w strategii zarządzania jednostką (b) potwierdzają
zazwyczaj:
– postępujący przyrost zapasów,
– spadkowa tendencja dopływu środków służących finansowaniu produkcji i usług,
– nieprawidłowości w przepływach kapitału między jednostkami grupy kapitałowej,
– utrata (straty) kapitału własnego.
Objawami nadmiernego optymizmu (c) co do skutków przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom jest najczęściej stosowanie kreatywnych metod przy bilansowaniu.
Bardzo istotnym czynnikiem oceny skuteczności programu naprawczego jest sytuacja jednostki w zakresie płynności finansowej
(d) i wypłacalności; w razie postępu negatywnych zjawisk (brak środków, niewypłacalność) wycena aktywów i zobowiązań przy założeniu kontynuacji działalności staje się nieuzasadniona, gdyż jednostka
zmierza ku upadłości.
Ocenę programu naprawczego wspiera i ułatwia analiza sytuacji
jednostki na tle branży, oparta o informacje organizacji gospodarczych,
jak również publikacje w branżowych periodykach, dotyczące:
– oczekiwanych zmian w rozwoju branży,
– zmian zapotrzebowania na rynku odbiorców,
– likwidacji zagrożeń w działalności,
– rozszerzania know-how,

Wzorcowy wykaz kont
jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy
ustawy o rachunkowości. WWK uwzględnia postanowienia:
– ustawy o rachunkowości,
– Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania
w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
– ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczeszcze
gólności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
– ustaw o podatkach dochodowych,
– ustawy o podatku akcyzowym.
Na WWK składają się:
– wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułauła
twiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie dada
nych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
– zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania
kont objętych wykazem kont,
– bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który
to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące
zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w ponad 40 haseł; operacje
zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
● wariantowych rozwiązań – odpowiednio do możliwości wyboru – przeprze
widzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie
np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników
majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunrachun
ku zysków i strat,
● wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
● wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych
w ustawie.

www.rachunkowosc.com.pl/sklep
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Z praktyki stosowania Ustawy o biegłych rewidentach
oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej
– pytania i odpowiedzi

Użyte w tekście określenia oznaczają:
– Ustawa o biegłych rewidentach – ustawa z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym –
Dz. U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.,
– podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
– MSR/MSSF – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
– KSRF 1 – Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”,
– KSRF 2 – Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2 „Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej”.
Nasza spółka akcyjna należy do grupy kapitałowej, przy czym akcje jednostki dominującej są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie; przekłada ona skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, którym nasza spółka akcyjna jest objęta.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy naszej spółki podjęło w minionych latach uchwałę o stosowaniu MSR. Na
dzień bilansowy wiadomo, że zaprzestaniemy działalności, gdyż nasza spółka zostanie przejęta przez inną spółkę
(spoza grupy); odpowiednie, przewidziane w Ksh, procedury są w toku.
Czy sporządzone na koniec roku, według MSR, sprawozdanie finansowe naszej spółki akcyjnej, wobec tego że nie
będzie kontynuowała działalności, podlega obowiązkowemu
badaniu przez biegłego rewidenta?

Pytanie:

■ Odpowiedź:

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostki sporządzające sprawozdanie
finansowe zgodnie z MSR stosują przepisy ustawy w zakresie
nieuregulowanym przez MSR, MSR nie reguluje zaś zagadnień
badania sprawozdań finansowych. Jednostki te wiążą zatem
w zakresie badania przepisy ustawy. Zgodnie zaś z art. 64 ust.
1 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:
– grup kapitałowych (skonsolidowane) – zawsze,
– spółek akcyjnych (jednostkowe) – zawsze,
– pozostałych jednostek (jednostkowe) – jeżeli w roku poprzedzającym przekroczyły one 2 z 3 określonych w ustawie o
rachunkowości progów.
Stosownie do przepisów ust. 3 art. 64 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają także roczne sprawozdania finansowe
jednostek sporządzone zgodnie z MSR – w domyśle: jeżeli nie
podlegałyby badaniu w myśl ust. 1.
Spółka jest zatem objęta obowiązkiem badania, gdyż:
– jest spółką akcyjną,
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– stosuje MSR (gdyby nie była spółką akcyjną, lecz np.
mniejszą spółką z o.o. nieprzekraczającą 2 z 3 progów warunkujących obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego),
– wchodzi w skład grupy kapitałowej i objęta jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. (Ust. 11 KSRF 2
stanowi, że objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sprawozdania finansowe jednostek zależnych powinny być zbadane).
Powołane przepisy ustawy o rachunkowości zawierają nadrzędną zasadę, że roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu pod warunkiem kontynuowania działalności przez sporządzającą je jednostkę. A zatem spółka akcyjna niekontynuująca
działalności, jeżeli istnieją formalne dowody na to, wyłączona
jest z obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego.
Przepis ust. 3 nakładający obowiązek badania jednostek stosujących MSR nie zawiera, co prawda, warunku kontynuowania
przez nie działalności, ale brak jest przesłanek, aby sądzić, że
w odniesieniu do tych jednostek nie wiąże ogólna zasada zwolnienia od badania jednostek niekontynuujących działalności.
Tytułem do badania spółki mogłaby być wreszcie okoliczność, że wchodzi ona w skład grupy kapitałowej sporządzającej
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Powstaje w związku
z tym pytanie, czy sprawozdania finansowe jednostek niekontynuujących działalności obejmuje się skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, co mogłoby uzasadniać ich badanie.
Także i na tę wątpliwość ustawa o rachunkowości nie daje bezpośrednio odpowiedzi. Biorąc jednak pod uwagę, że – w myśl art.
57 ustawy o rachunkowości – nie obejmuje się konsolidacją jednostki zależnej, jeżeli udziały w niej są przeznaczone do sprzedaży
w ciągu roku lub występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli
nad tą jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym zyskiem netto, można przyjąć, że w odniesieniu do jednostki zależnej niekontynuującej działalności przesłanki
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te są spełnione i konsolidacją nie obejmuje się zależnej spółki akcyjnej, która nie będzie kontynuowała działalności.
Konkludując: w przedstawionej sytuacji spółka akcyjna
nieprzewidująca kontynuowania działalności jest zwolniona
z obowiązku badania. Fakt, że sporządza ona sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, nie ma w tym przypadku znaczenia.
Czy biegły rewident – wizytator Krajowej
Komisji Nadzoru, może podjąć się weryfikacji opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego?

Pytanie:

■ Odpowiedź:

Zgodnie z art. 27 ust. 11 ustawy o biegłych
rewidentach wizytator Krajowej Komisji
Nadzoru przed każdą kontrolą podpisuje oświadczenie, w którym stwierdza, iż w okresie 2 lat przed rozpoczęciem kontroli nie był i nie jest zatrudniony ani w inny sposób powiązany
z kontrolowanym podmiotem uprawnionym.
Oświadczenie to wizytator składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. Dodatkowo, zgodnie
z przepisami art. 27 ust. 12 ustawy o biegłych rewidentach, wizytator przyjmuje w oświadczeniu do wiadomości, iż złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie w nim informacji stanowi podstawę do rozwiązania z nim przez KIBR umowy cywilnoprawnej.
Nie zachodzi zatem ryzyko utraty niezależności przez biegłego rewidenta, będącego wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru,
w przypadku gdy podejmuje się weryfikacji opinii i raportu sprawozdania finansowego, których autorem jest inny biegły rewident.
Czy przedkładane biegłemu rewidentowi
oświadczenie jednostki o przyjęciu odpowiedzialności za rzetelność i zgodność z wymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości objętego
badaniem sprawozdania finansowego powinni podpisać
członkowie zarządu oraz rady nadzorczej badanej jednostki? Czy za sprawozdanie finansowe jednostki odpowiada
tylko zarząd, czy także członkowie rady nadzorczej?

Pytanie:

■ Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1 i 2 ustawy
o rachunkowości kierownik jednostki, a więc
także jej zarząd, oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie; odpowiadają
oni solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniami lub
zaniechaniami stanowiącymi naruszenie tego obowiązku. Jednocześnie – zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości – za
sporządzenie sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik (zarząd jednostki).
Działania służące zapewnieniu, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniają wymagania
ustawowe nie są tożsame z przejęciem uprawnień i odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdania finansowego
wydanie reklamowe | rachunkowość

i sprawozdania z działalności przewidzianych w ustawie
o rachunkowości dla kierownika jednostki.
Dlatego oświadczenie jednostki o rzetelności i zgodności
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości przedłożonego do badania sprawozdania finansowego
podpisuje jedynie kierownik (zarząd) jednostki, zwłaszcza że
zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik badanej jednostki jest zobowiązany m.in. do udzielania
wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. Przepisy ustawy o rachunkowości nie
nakładają podobnych obowiązków na członków rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki.
W jaki sposób sprostować błędy w raporcie biegłego rewidenta (np. błędne sumy,
błędy literowe w nazwiskach)?

Pytanie:

■ Odpowiedź:

Sposób prostowania tzw. błędów pisarskich
(pomyłek w liczbach, błędów literowych,
innych błędów niewpływających istotnie na prawidłowość merytoryczną raportu) nie jest regulowany żadnymi przepisami
prawa czy wytycznymi. Najprostszym rozwiązaniem jest wycofanie wszystkich egzemplarzy raportu, dokonanie stosownych
korekt i doręczenie zainteresowanym poprawionego raportu.
Jeżeli nie byłoby to możliwe, to należałoby sporządzić stosowny aneks (erratę) do raportu i zapewnić, aby aneks trafił do
wszystkich odbiorców raportu.
Czy w wydawanej przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu finansowym,
w punkcie II, identyfikującym zbadane sprawozdanie, w treści dotyczącej rachunku przepływów pieniężnych, wpisać
kwotę: z poz. D rachunku „Przepływy pieniężne netto razem”, czy też z poz. E rachunku „Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych”?

Pytanie:

■ Odpowiedź:

Mimo iż w przykładach opinii niezależnego
biegłego rewidenta, będących załącznikami do KSRF nr 1, proponuje się zamieścić jedynie informację
o okresie trwania roku obrotowego, którego dotyczy rachunek
przepływów pieniężnych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby
uzupełnić tę informację o kwotę charakteryzującą rezultat przepływów pieniężnych.
Czy ma to być pozycja D, czy E rachunku przepływów pieniężnych, nie wydaje się istotne. Ważne jest natomiast jednoznaczne określenie, czy kwotą identyfikującą rachunek przepływów
pieniężnych są przepływy pieniężne netto (poz. D), czy bilansowa
zmiana stanu środków pieniężnych (poz. E).
Decydując się na wybór bilansowej zmiany stanu środków
pieniężnych, warto pamiętać, że obejmuje ona – obok przepływów pieniężnych netto – również zmianę stanu środków pie-
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niężnych z tytułu różnic kursowych (przeliczenia stanu walut
obcych według kursu NBP z dnia bilansowego). Może to przemawiać za wykazaniem poz. D.
Jak rozumieć określenie „data/dzień zakończenia badania sprawozdania finansowego” stosowane w KSRF 1? Czy jest to dzień zakończenia
badania w jednostce, czy data, pod którą wyrażono opinię?

Pytanie:

■ Odpowiedź:

W myśl ust. 61 KSRF 1 opinia wyrażana
jest o sprawozdaniu finansowym już uwzględniającym zmiany wprowadzone przez jednostkę na wniosek biegłego rewidenta lub w porozumieniu z nim oraz skutki tych istotnych
zdarzeń (wpływających na sprawozdanie finansowe), jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a o których informacje zostały przekazane biegłemu rewidentowi do dnia zakończenia badania. Wskazuje
to, że biegły rewident odpowiada za to, aby opinia o zbadanym
sprawozdaniu finansowym uwzględniała wszystkie ujawnione,
istotne zdarzenia, jakie nastąpiłyby przed dniem wyrażenia opinii,
a po dniu bilansowym, o których kierownik jednostki powinien
poinformować biegłego rewidenta (przy czym kierownik jednostki
potwierdził w oświadczeniu, że jest świadomy tego obowiązku).
W obowiązującym KSRF 1 zwrot „zakończenie badania”
występuje w kilku miejscach. Pojęcie „dzień zakończenia badania” użyto m.in. w KSRF 1 w:
– ust. 48: „Biegły rewident powinien przed sporządzeniem
raportu i opinii upewnić się, że w badanym sprawozdaniu finansowym uwzględniono skutki wszystkich istotnych zdarzeń, jakie
nastąpiły w okresie między datą, na którą jednostka sporządziła
sprawozdanie finansowe (dzień bilansowy), a dniem zakończenia
badania, tj. dniem wyrażenia opinii”;
– ust. 72: „Data wyrażenia opinii informuje, że biegły rewident rozważył wpływ zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym na sprawozdanie finansowe; w zasadzie jest to data zakończenia badania w siedzibie jednostki.
Jeżeli wyrażenie opinii następuje w terminie istotnie późniejszym od daty zakończenia badania w siedzibie jednostki,
co powoduje odpowiednie przesunięcie daty wyrażenia opinii,
wówczas konieczne jest dodatkowe zbadanie, czy w okresie
między zakończeniem badania w siedzibie jednostki a datą wyrażenia opinii nie ujawniono dodatkowych istotnych zdarzeń
po dniu bilansowym (por. rozdz. VI ust. 48), wymagających
uwzględnienia w opinii”.
Jak widać w KSRF 1 mowa jest o:
– dniu zakończenia badania w siedzibie jednostki oraz
– dniu zakończenia badania.
KSRF 1 – określając obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta wykonującego czynności rewizji finansowej – posługuje się głównie pojęciem „dnia zakończenia badania”, natomiast zwrot „dzień zakończenia badania w siedzibie jednostki”
pojawia się jedynie w ust. 72, kiedy to data opinii („data zakończenia badania”) jest istotnie późniejsza od dnia zakończenia
badania w siedzibie jednostki. Wątpliwości może budzić sfor-
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mułowanie „w zasadzie jest to data zakończenia badania w siedzibie badanej jednostki”. Zwrot ten został użyty w odniesieniu
do daty, która informuje, że biegły rewident rozważył wpływ
na badane sprawozdanie finansowe zdarzeń, jakie nastąpiły po
dniu bilansowym.
W zdecydowanej większości przypadków biegły rewident w dniu, w którym zakończył badanie w jednostce, wie
o niej wystarczająco dużo, by wyrazić opinię. Na ogół jednak
opinia nie zostaje pod tą datą wyrażona, gdyż trwa jeszcze sporządzanie opinii i raportu oraz weryfikacja ich poprawności.
Jeżeli data zakończenia badania w jednostce i dzień gotowości opinii oraz raportu są stosunkowo odległe od siebie, biegły
rewident jest zobligowany do przeprowadzenia dodatkowych
procedur, upewniających, że w międzyczasie nie ujawniły się
nowe fakty rzutujące na sprawozdanie finansowe i opinię o nim;
wydłuża to proces badania i powoduje, że przed przeprowadzeniem tych procedur badanie nie może być uznane za zakończone, a opinia i raport wydane. Zakres i rodzaj tych procedur biegły rewident uzależnia od oceny ryzyka ujawnienia się zdarzeń,
które mogą istotnie wpłynąć na sytuację finansową, majątkową
i wynik jednostki.
Oczywiście biegły rewident może też zakończyć badanie
(łącznie z napisaniem i ew. zweryfikowaniem opinii oraz raportu) w ostatnim dniu pobytu w jednostce, jeżeli odpowiednio zorganizuje sobie pracę, a dodatkowo będą temu sprzyjały
warunki wykonywania zlecenia u klienta. W przypadku takim
„dzień zakończenia badania w siedzibie jednostki” pokrywa się
z „dniem zakończenia badania” i biegły rewident wyraża opinię
pod datą zakończenia badania w jednostce.
Może jednak wystąpić sytuacja odmienna, gdy po zakończeniu czynności rewizyjnych w jednostce biegły rewident
oczekuje jeszcze na dokumenty czy dodatkowe wyjaśnienia lub
oświadczenia zarządu, co powoduje, że badanie sprawozdania
finansowego nie jest zakończone. Może też przedłużać się nadanie ostatecznego kształtu opinii i raportowi, jeżeli ich weryfikacja wskaże na konieczność uzupełnienia badań.
KSRF 1 wyraźnie wskazuje, że jeżeli okres dzielący „dzień
zakończenia badania w siedzibie jednostki” i datę wyrażenia
opinii (tj. zgodnie z ust. 48), jest znaczny, to biegły rewident
powinien przeprowadzić dodatkowe badanie, upewniając się,
czy na badane sprawozdanie finansowe nie wpływają skutki
istotnych, nowo ujawnionych zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym.
Wymóg przeprowadzenia dodatkowych procedur rewizyjnych wskazuje zatem, że – w opisanej sytuacji – zakończenie
badania nie nastąpiło z „dniem zakończenia badania w siedzibie
jednostki”, a opinia powinna być wydana dopiero z dniem jego
ostatecznego zakończenia.
Nie byłoby natomiast właściwe przekazywanie klientowi
opinii wraz z raportem w terminie znacznie późniejszym od
daty, pod którą opinia została wyrażona, gdyż naruszyłoby to
wymóg należytej staranności, do przestrzegania którego biegły
rewident jest zobowiązany.
rachunkowość | wydanie reklamowe

audytor
Czy w przypadku braku dokumentacji konsolidacyjnej za poprzedni rok obrotowy
biegły rewident, badający skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej, może wyrazić opinię z zastrzeżeniem?

Pytanie:

Zasady badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
regulują KSRF 1 i 2, przy czym stosuje się je zarówno wtedy,
gdy przedmiotem badania jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone według zasad
określonych w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej
podstawie rozporządzeniach wykonawczych, jak i określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej.
Dokumentacja konsolidacyjna, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki,
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych
sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją –
obejmuje m.in. sprawozdania finansowe jednostek objętych
konsolidacją, pierwotne i po dostosowaniu do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji, a także
wszelkie korekty, wyłączenia i inne obliczenia pozwalające na
stwierdzenie sposobu ustalenia wielkości wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
W myśl KSRF 1 ust. 47 integralną, wymagającą zbadania
częścią sprawozdania finansowego, są obok danych za okres
sprawozdawczy dane porównawcze , dotyczące okresu poprzedzającego.
W KSRF 2 ust. 14 wymieniono okoliczności, przy zaistnieniu których biegły rewident grupy, badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe, odpowiednio do wagi uchybień
i ich wpływu na rzetelność i jasność obrazu oraz jego zgodność
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej, wyraża opinię z zastrzeżeniem(ami), negatywną lub odmawia wyrażenia opinii. Według
postanowień ust. 14 KSRF 2 do okoliczności takich zaliczono m.in.:
– nieobjęcie skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym odpowiednich danych finansowych wszystkich jednostek zależnych, mimo że w myśl przepisów brak jest ku temu
podstaw,
– stwierdzenie nieprawidłowości, nierzetelności lub nieuzasadnionych istotnych różnic w zasadach (polityce) rachunkowości oraz sposobie wykazywania danych pochodzących ze
sprawozdań jednostkowych stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub ustalenia
ich na inny dzień aniżeli dzień bilansowy skonsolidowanego
sprawozdania finansowego lub – traktowany na równi z dniem
bilansowym – dzień wyprzedzający dzień bilansowy, nie więcej
jednak niż o trzy miesiące,
– przeprowadzenie w sposób nieprawidłowy lub nierzetelny bądź nieprzeprowadzenie przewidzianych w przepisach
■ Odpowiedź:
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wyłączeń, a w szczególności niezrealizowanych zysków lub
strat zawartych w aktywach stanowiących przedmiot transakcji
dokonanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją oraz
kapitałów własnych jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
– ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
niewłaściwie ustalonej wartości firmy, ujemnej wartości firmy,
zysku na okazyjnym nabyciu (zgodnie z MSR),
– niezawarcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wszystkich przewidzianych w przepisach części składowych lub istotnych informacji,
– stwierdzenie błędów lub braków w dokumentacji konsolidacyjnej, uniemożliwiających prześledzenie rzetelności
i prawidłowości dokonanej konsolidacji,
– stwierdzenie innych błędów, jak np. niewłaściwego ustalenia kapitałów mniejszości i przypadających na nie różnic
z wyceny.
Jeżeli zatem biegły rewident nie ma dostępu do dokumentacji konsolidacyjnej i nie może upewnić się o prawidłowości danych porównawczych, to może wydać opinię
z zastrzeżeniem.
Radzimy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące okoliczności:
– w myśl § 20 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z 25.09.2009 r. do sporządzenia i aktualizacji
dokumentacji konsolidacyjnej zobowiązana jest jednostka dominująca,
– skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych kontynuujących działalność, stosownie do art. 64 ust. 1
ustawy o rachunkowości, podlega zawsze badaniu przez biegłego rewidenta,
– zbiory dokumentacji rewizyjnej są – w myśl ust. 86
KSRF 1 – własnością podmiotu uprawnionego, który zawarł
z jednostką umowę o badanie sprawozdania finansowego,
a biegły rewident może włączyć do dokumentacji rewizyjnej, i zazwyczaj tak czyni, niektóre fragmenty dokumentacji
konsolidacyjnej,
– w razie wątpliwości co do danych porównawczych biegły
rewident może, zgodnie z uprawnieniem zawartym w art. 67
ust. 4 ustawy o rachunkowości, zwrócić się do podmiotu uprawnionego badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe
jednostki za rok poprzedzający o udostępnienie posiadanej
przez ten podmiot dokumentacji konsolidacyjnej; pozwoliłoby
to odstąpić od zgłoszenia zastrzeżenia.
Czy biegły rewident ma obowiązek sporządzenia raportu z badania sprawozdania finansowego, w przypadku gdy odmówił wyrażenia opinii?

Pytanie:

Zgodnie z ust. 74 KSRF 1, w przypadku
gdy biegły rewident wydaje stanowisko
w sprawie odmowy wyrażenia opinii, nie sporządza się raportu. Natomiast wyrażenie opinii negatywnej nie zwalnia
od obowiązku sporządzenia raportu.
■ Odpowiedź:
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Wartość godziwa – omówienie MSSF 13

W zrasta liczba pozycji bilansu, które należy lub można wyceniać w wartości godziwej, tj. w aktualnej na dzień wyceny
rzeczywistej lub hipotetycznej cenie, którą uczestnicy rynku,
w normalnej transakcji, uzyskaliby, sprzedając dany składnik
aktywów, lub zapłaciliby, przejmując zobowiązanie.
Stosowanie do wyceny wartości godziwej przewidują zarówno Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
jak i polskie przepisy o rachunkowości.
Tymczasem zawarte w nich definicje wartości godziwej, jak
i sposób jej ustalania, zwłaszcza gdy brak jest aktywnego rynku,
z którego płyną informacje o aktualnych cenach, budzą różne
wątpliwości i prowadzą do błędów, co odbija się ujemnie na
jakości sprawozdań finansowych.
Na te słabości wielokrotnie wskazywali biegli rewidenci, badający sprawozdania finansowe.

1. Definicja wartości godziwej
Wartość godziwa jest to cena (d), która zostałaby na dzień
wyceny uzyskana ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona za przeniesienie zobowiązania (a) w ramach normalnej transakcji (b) zawartej między uczestnikami rynku (c).
Ad a) Dokonując wyceny (ustalenia) wartości godziwej
danego składnika aktywów lub zobowiązania, jednostka
bierze pod uwagę ich cechy, jak np. stan i lokalizację składników aktywów lub istniejące ograniczenia sprzedaży lub
wykorzystania składników aktywów, o ile cechy te zostaną
wzięte pod uwagę przez uczestników rynku przy ustalaniu
ceny.
Wartość godziwą ustala się dla składnika aktywów lub zobowiązania, które mogą być:
wydanie reklamowe | rachunkowość

Uwzględniając opisaną sytuację, Rada Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (IASB) opracowała i przyjęła w maju
2011 r. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej
13 – Wycena wartości godziwej (MSSF 13), który określa zasady
ustalania wartości godziwej. Wejdzie on w życie 1 stycznia 2013 r.
Biorąc pod uwagę, że również w polskich przepisach o rachunkowości sposób ustalania wartości godziwej określany jest
dość ogólnie, można sądzić, że MSSF 13 okaże się przydatny
polskim księgowym i biegłym rewidentom. Dlatego poniżej zamieszczamy obszerne omówienie tego standardu, opracowane
przez p. Dorotę Wyczółkowską.
Pełny tekst MSSF 13 ukaże się zapewne w ramach wydawnictwa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którego przedmiotem będzie kompletny, zaktualizowany zestaw MSSF.
Redakcja

●●  samodzielnym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem
(np. instrumentem finansowym) bądź składnikiem aktywów
niefinansowych (np. nieruchomością), lub
●●  grupą aktywów, grupą zobowiązań lub grupą aktywów
i zobowiązań (np. ośrodkiem wypracowującym korzyści ekonomiczne bądź przedsięwzięciem).
To, czy dany składnik aktywów lub zobowiązanie należy
uznać za samodzielny składnik aktywów lub zobowiązanie,
grupę aktywów, grupę zobowiązań lub grupę aktywów i zobowiązań zależy od tego, co uznaje się za pozycję jednostkową
odrębnie ujmowaną w księgach.
Ad b) Zakłada się, że składnik aktywów lub zobowiązanie
jest przedmiotem wymiany w ramach normalnej transakcji
między uczestnikami rynku gotowymi do sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania na dzień wyceny

rachunkowość
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w obecnych warunkach rynkowych. Za normalną uznaje się
transakcję, co do której zakłada się, że w okresie poprzedzającym dzień wyceny nastąpiła ekspozycja na rynku stanowiących
jej przedmiot aktywów lub zobowiązań, co umożliwia przeprowadzenie dla transakcji typowych i zwyczajowo przyjętych
działań marketingowych, a transakcja nie jest wymuszona ze
względu np. na likwidację lub trudną sytuację finansową sprzedającego. Transakcja następuje na:
●●  głównym rynku, którym jest rynek o największej wielkości i poziomie obrotu danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem, lub
●●  rynku najbardziej korzystnym dla tego składnika aktywów
lub zobowiązania, jeżeli brak głównego rynku; jest to rynek,
który maksymalizuje kwotę, jaka zastałaby uzyskana w razie
sprzedaży składnika aktywów lub minimalizuje kwotę, jaka byłaby zapłacona za przekazanie zobowiązania, po uwzględnieniu
wszystkich kosztów transakcji.
Jednostka nie ma obowiązku przeprowadzania rozległych
poszukiwań dla ustalenia głównego rynku lub w razie jego
braku – najbardziej korzystnego rynku, ale powinna wziąć pod
uwagę wszystkie informacje, które mogłaby uzyskać, podejmując rozsądne wysiłki. W przypadku braku przeciwnych dowodów rynek, na którym jednostka zazwyczaj zawiera transakcję
sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania,
uznaje się za główny rynek lub, w razie jego braku, za najbardziej korzystny rynek.
Jeżeli dla danego składnika aktywów lub zobowiązania istnieje główny rynek, ustalona wartość godziwa odpowiada cenie
uzyskanej na tym rynku (którą może też być cena możliwa do
zaobserwowania w sposób bezpośredni lub oszacowana za pomocą techniki wyceny), nawet jeśli cena pochodząca z innego
rynku mogłaby być bardziej korzystna.
Jednostka dokonująca wyceny musi mieć na dzień wyceny dostęp do głównego lub najbardziej korzystnego rynku.
Ponieważ poszczególne jednostki prowadzą zróżnicowaną
działalność i mogą mieć dostęp do różnych rynków, główny
lub najbardziej korzystny rynek dla tego samego składnika
aktywów lub zobowiązania może być różny w przypadku
poszczególnych jednostek. Z tego powodu główny lub najbardziej korzystny rynek i uczestników rynku należy rozpatrywać z perspektywy jednostki, dopuszczając do różnic
wyceny między jednostkami i w ramach jednostek prowadzących zróżnicowane działalności.
Posiadanie dostępu do rynku nie oznacza jednak, że aby
móc ustalić wartość godziwą na podstawie ceny pochodzącej z tego rynku, jednostka musi być w stanie sprzedać dany
składnik aktywów lub przenieść dane zobowiązanie na dzień
wyceny.
Nawet jeśli brak jest możliwego do zaobserwowania rynku
dostarczającego informacji o cenie sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania, przy wycenie wartości
godziwej przyjmuje się, że transakcja jest realizowana na dany
dzień z perspektywy uczestnika rynku, który posiada składnik
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aktywów lub przenosi zobowiązanie. Taka hipotetyczna transakcja daje podstawę do oszacowania ceny sprzedaży składnika
aktywów lub przeniesienia zobowiązania.
Ad c) Dokonując wyceny wartości godziwej, jednostka
przyjmuje założenia, które wzięliby pod uwagę uczestnicy
rynku, działający w swoim najlepiej pojętym interesie ekonomicznym, ustalając cenę danego składnika aktywów lub zobowiązania.
Uczestnikami rynku są kupujący i sprzedający na głównym
lub najbardziej korzystnym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania, wykazujący wszystkie poniższe cechy:
●●  są od siebie niezależni (nie są jednostkami powiązanymi),
●●  są poinformowani i mają racjonalną znajomość danego
składnika aktywów lub zobowiązania oraz transakcji dzięki
wykorzystaniu dostępnych informacji, które można uzyskać
poprzez podjęcie typowych i zwyczajowo przyjętych wysiłków,
●●  są zdolni do zawarcia danej transakcji,
●●  są chętni do zawarcia takiej transakcji, ale nieprzymuszeni lub w inny sposób zobligowani do jej zawarcia.
Jednostka nie musi określać konkretnych uczestników rynku. Powinna jednak ustalić, jakie cechy odróżniają uczestników
rynku w sposób ogólny, biorąc pod uwagę specyfikę:
●●  składnika aktywów lub zobowiązania,
●●  głównego lub najbardziej korzystnego rynku dla danego
składnika aktywów lub zobowiązania oraz
●●  uczestników rynku, z którymi jednostka zawrze transakcję na tym rynku.
Ad d) Wartość godziwa jest ceną, która na dzień wyceny
zostanie uzyskana ze sprzedaży składnika aktywów lub zapłacona za przeniesienie zobowiązania w ramach normalnej transakcji zawartej na głównym lub najbardziej korzystnym rynku
w obecnych warunkach (jest to cena wyjściowa) bez względu
na to, czy cenę tę można bezpośrednio zaobserwować lub oszacować za pomocą techniki wyceny.
Ceny pochodzącej z głównego lub najbardziej korzystnego rynku, zastosowanej do wyceny wartości godziwej danego składnika aktywów lub zobowiązania, nie koryguje się
o koszty transakcji spowodowane bezpośrednio daną transakcją i dla niej kluczowe. Są to koszty, które nie zostałyby
poniesione, gdyby jednostka nie podjęła decyzji sprzedaży
składnika aktywów lub przekazania zobowiązania. Jest to
tym uzasadnione, że koszty transakcji nie stanowią cechy
składnika aktywów lub zobowiązania, ale są specyficzne dla
danej transakcji i różnią się w zależności od tego, w jaki sposób jednostka ją zawrze.
Koszty transakcji nie obejmują jednak kosztów transportu.
Jeżeli lokalizacja jest cechą składnika aktywów (co może np.
dotyczyć towarów), cenę z głównego lub najbardziej korzystnego rynku koryguje się o koszty, o ile zostały poniesione, przetransportowania składnika aktywów z jego aktualnej lokalizacji
na ten rynek.
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Wycena wartości godziwej wymaga zatem od jednostki
ustalenia:
a) jaki określony składnik (pozycja jednostkowa) aktywów
lub zobowiązanie objęte są wyceną,
b) w przypadku składnika aktywów niefinansowych – przesłanki najodpowiedniejszej wyceny wartości (zgodnie z możliwie najlepszym sposobem wykorzystania – por. pkt 2),
c) głównego lub najkorzystniejszego rynku dla danego
składnika aktywów lub zobowiązania,
d) techniki (technik) wyceny wartości, która jest najodpowiedniejsza, biorąc pod uwagę dostępność informacji, na których będą oparte dane wejściowe stanowiące założenia, którymi
uczestnicy rynku posłużą się przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania oraz hierarchię wartości godziwej, do
której będą zaliczone dane wejściowe.
2. W
 ycena wartości godziwej aktywów
niefinansowych
Przy wycenie wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych pod uwagę bierze się zdolność uczestników rynku
do wypracowania korzyści ekonomicznych dzięki wykorzystaniu tego składnika w możliwie najbardziej efektywny i najlepszy
sposób (dalej najlepsze wykorzystanie) lub sprzedaży innemu
uczestnikowi rynku, który wykorzysta ten składnik w możliwie
najbardziej efektywny i najlepszy sposób.
Najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych polega na takim jego wykorzystaniu, które jest fizycznie możliwe, prawnie dozwolone i finansowo wykonalne,
maksymalizując wartość składnika aktywów lub grupy aktywów (np. przedsięwzięcia), w obrębie której nastąpi wykorzystanie.
Fizycznie możliwe wykorzystanie uwzględnia fizyczne cechy składnika aktywów, które uczestnicy rynku wzięliby pod
uwagę, ustalając cenę danego składnika aktywów (np. lokalizacja i wielkość nieruchomości).
Prawnie dozwolone wykorzystanie uwzględnia prawne
ograniczenia użytkowania, które uczestnicy rynku wzięliby pod
uwagę, ustalając cenę danego składnika aktywów (np. regulacje
dotyczące zagospodarowania terenu dotyczącego danej nieruchomości).
Finansowo wykonalne wykorzystanie uwzględnia, czy
wykorzystanie składnika aktywów, które jest fizycznie możliwe
i prawnie dozwolone, pozwoli na wypracowanie wystarczającego dochodu lub przepływów pieniężnych (biorąc pod uwagę
koszty przystosowania tego składnika aktywów do tego wykorzystania) zapewniających zwrot, jakiego uczestnicy rynku
oczekują z inwestycji w ten składnik aktywów przeznaczony do
określonego sposobu użytkowania.
Najlepsze wykorzystanie jest oceniane z perspektywy
uczestników rynku, nawet jeśli jednostka planuje inne wykorzystanie. Jednak obecny sposób wykorzystania składnika aktywów niefinansowych przez jednostkę uznaje się za
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najlepsze wykorzystanie, o ile rynek lub inne czynniki nie
wskazują, że inny sposób wykorzystania składnika aktywów
przez uczestników rynku doprowadziłby do zwiększenia
jego wartości.
W celu ochrony swojej pozycji przed konkurencją lub
z innych powodów jednostka może nie chcieć wykorzystywać nabytego składnika aktywów niefinansowych w sposób
aktywny lub możliwie najlepszy. Na przykład jednostka może
planować zachowawcze wykorzystanie nabytego składnika
aktywów niematerialnych (np. patentu), aby zapobiec w ten
sposób jego wykorzystaniu przez inne strony. Tym niemniej
jednostka ustala wartość godziwą składnika aktywów niefinansowych, przyjmując najlepsze jego wykorzystanie przez
uczestników rynku.
Kryterium najlepszego wykorzystania składnika aktywów
niefinansowych stwarza przesłankę do jego wyceny w wartości godziwej dzięki temu, iż może on dostarczać maksymalnej
wartości uczestnikom rynków poprzez jego zastosowanie w połączeniu z innymi aktywami traktowanymi jako grupa (zainstalowanymi lub w inny sposób zespolonymi w celu użytkowania)
lub w połączeniu z innymi aktywami i zobowiązaniami (stanowiącymi np. przedsięwzięcie).
Jeżeli najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych polega na jego wykorzystaniu w połączeniu
z innymi aktywami lub innymi aktywami i zobowiązaniami,
wartością godziwą składnika aktywów jest cena, która zostałaby uzyskana w normalnej transakcji sprzedaży składnika aktywów przy założeniu, że składnik aktywów będzie
użytkowany łącznie z innymi aktywami lub aktywami i zobowiązaniami oraz że te aktywa i zobowiązania (tj. uzupełniające go aktywa i powiązane zobowiązania) będą dostępne
uczestnikom rynku.
Zobowiązania powiązane z danym składnikiem aktywów
oraz z uzupełniającymi go aktywami obejmują zobowiązania
finansujące kapitał obrotowy; nie obejmują one zobowiązań
służących finansowaniu aktywów innych niż aktywa należące
do grupy aktywów.
Założenia dotyczące najlepszego wykorzystania składnika aktywów niefinansowych powinny być jednakowe dla
wszystkich aktywów (dla których najlepsze wykorzystanie ma
znaczenie) należących do grupy aktywów lub grupy aktywów
i zobowiązań, w ramach których składnik aktywów będzie wykorzystywany.
Najlepsze wykorzystanie składnika aktywów niefinansowych polegające na jego samodzielnym wykorzystaniu
może dostarczać maksymalnej wartości uczestnikom rynku;
wartość godziwa składnika aktywów jest ceną, która zostałaby uzyskana w bieżącej transakcji sprzedaży składnika
aktywów uczestnikom rynku, którzy wykorzystywaliby go
samodzielnie.
Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych zakłada, że jest on sprzedawany zgodnie z ustaleniami innych MSSF dotyczącymi jednostkowych pozycji
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(może to być indywidualny składnik aktywów). Ma to miejsce nawet wtedy, gdy przy wycenie wartości godziwej zakłada się, że najlepsze wykorzystanie składnika aktywów – to
wykorzystanie go razem z innymi aktywami lub aktywami
i zobowiązaniami, ponieważ jednocześnie przyjmuje się, że
uczestnicy rynku już posiadają uzupełniające aktywa i powiązane zobowiązania.
3. Wycena wartości godziwej zobowiązań
i własnych instrumentów kapitałowych
jednostki
Przy wycenie wartości godziwej zobowiązania finansowego
lub niefinansowego bądź własnego instrumentu kapitałowego
jednostki (np. udziałów kapitałowych wyemitowanych jako
zapłata w razie połączenia jednostek) zakłada się, że są one
przekazywane uczestnikom rynku na dzień wyceny. Przekazując zobowiązanie lub własny instrument kapitałowy jednostki,
przyjmuje się, że:
●●  zobowiązanie pozostaje niespełnione i uczestnik rynku,
któremu przekazano to zobowiązanie, ma obowiązek je spełnić;
na dzień wyceny kontrahent nie ureguluje go lub nie wygaśnie
ono w inny sposób,
●●  własny instrument kapitałowy jednostki pozostanie niezrealizowany i uczestnik rynku, któremu przekazano ten instrument, przejmie prawa i obowiązki z nim związane; instrument
nie zostanie odwołany lub nie wygaśnie na dzień wyceny.
Nawet jeśli brak jest rynku będącego źródłem informacji
o wartości zobowiązania lub własnego instrumentu kapitałowego jednostki (np. dlatego, że istnieją wynikające z umowy lub
inne prawne ograniczenia przekazywania takich pozycji), to dla
takich pozycji, utrzymywanych przez inne strony jako aktywa
(np. obligacje korporacyjne lub opcja kupna akcji jednostki),
może istnieć możliwy do zaobserwowania rynek.
W każdym przypadku jednostka dąży do maksymalnego
wykorzystania możliwych do zaobserwowania danych wejściowych i ograniczenia korzystania z niedających się zaobserwować danych wejściowych, aby osiągnąć cel, jakim jest ustalenie
wartości godziwej.
Jeżeli notowana cena przeniesienia identycznego lub podobnego zobowiązania lub własnego instrumentu kapitałowego jednostki nie jest dostępna, a identyczna pozycja jest utrzymywana
przez inną stronę jako składnik aktywów, to jednostka ustala na
dzień wyceny wartość godziwą zobowiązania lub instrumentu
kapitałowego z perspektywy uczestnika rynku utrzymującego
identyczną pozycję jako składnik aktywów.
W takich przypadkach jednostka ustala wartość godziwą zobowiązania lub instrumentu kapitałowego następująco:
a) stosuje pochodzącą z aktywnego rynku notowaną cenę
identycznej pozycji utrzymywanej przez inną stronę jako składnik aktywów – o ile cena ta jest dostępna;
b) jeżeli cena ta nie jest dostępna – stosuje inną możliwą do
zaobserwowania daną wejściową, np. pochodzącą z nieaktyw-
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nego rynku notowaną cenę identycznej pozycji utrzymywanej
przez inną stronę jako składnik aktywów;
c) jeśli nie są możliwe do zaobserwowania ceny ustalone
zgodnie z pkt. a) i b), to stosuje takie techniki wyceny, jak:
– podejście dochodowe (np. technikę wartości bieżącej),
– podejście rynkowe (por. pkt 5).
Jeżeli zatem notowana cena przeniesienia identycznego
lub podobnego zobowiązania lub własnego instrumentu kapitałowego jednostki nie jest dostępna, a identyczna pozycja nie
jest utrzymywana przez inną stronę jako składnik aktywów, to
jednostka ustala na dzień wyceny wartość godziwą zobowiązania lub instrumentu kapitałowego, stosując technikę wyceny
z perspektywy uczestnika rynku, który posiada zobowiązanie
lub zgłosił roszczenie kapitałowe.
Przykładowo – stosując technikę wartości bieżącej (podejście dochodowe), jednostka może wziąć pod uwagę:
●●  przyszłe wypływy pieniężne, których uczestnik rynku
oczekuje w związku ze spełnieniem zobowiązania, w tym rekompensatę, którą uczestnik rynku wymaga wobec wzięcia na
siebie obowiązku,
●●  kwotę, którą uczestnik rynku otrzyma na skutek przejęcia identycznego zobowiązania lub wyemitowania identycznego instrumentu kapitałowego, przy uwzględnieniu
założeń, które uczestnicy rynku przyjęliby, wyceniając identyczną pozycję (np. mającą tę samą zdolność kredytową) na
głównym (lub najkorzystniejszym) rynku dla emisji zobowiązania lub instrumentu kapitałowego o tych samych warunkach umownych.
Wartość godziwa zobowiązania uwzględnia (ale niewyłącznie) wpływ ryzyka niewypełnienia obowiązku, obejmującego
własne ryzyko kredytowe jednostki. Zakłada się, że ryzyko niewypełnienia obowiązku jest takie samo przed, jak i po przeniesieniu zobowiązania.
Dlatego wyceniając wartość godziwą zobowiązania, jednostka bierze pod uwagę wpływ własnego ryzyka kredytowego
(zdolność kredytową) oraz inne czynniki, które mogą wpływać
na prawdopodobieństwo, że obowiązek będzie lub nie będzie
spełniony. Wpływ ten może być różny zależnie od rodzaju zobowiązania. Na przykład:
●●  czy zobowiązanie stanowi obowiązek dostarczenia środków pieniężnych (zobowiązanie finansowe), czy dóbr lub usług
(zobowiązanie niefinansowe),
●●  czy z zobowiązaniem wiążą się warunki poprawy zdolności kredytowej, o ile istnieją.
Wartość godziwa zobowiązania odzwierciedla wpływ na
pozycję jednostkową ryzyka związanego z niewypełnieniem
obowiązku. Wystawca zobowiązania, wystawionego wraz z niemożliwymi do wyodrębnienia czynnikami poprawy zdolności
kredytowej, które rozlicza się odrębnie od tego zobowiązania,
nie uwzględnia wpływu czynników poprawiających zdolność
kredytową (np. gwarancji kredytowych udzielanych przez stronę trzecią) przy ustalaniu wartości godziwej tego zobowiązania.
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Jeżeli czynniki poprawy zdolności kredytowej są rozliczane odrębnie od zobowiązania, wystawca, ustalając wartość godziwą zobowiązania, bierze pod uwagę swoją własną zdolność
kredytową a nie zdolność kredytową strony trzeciej udzielającej
gwarancji.
Ustalając wartość godziwą zobowiązania lub własnego
instrumentu kapitałowego, jednostka nie uwzględnia odrębnych danych wejściowych lub korekty innych danych
wejściowych spowodowanych ograniczeniem uniemożliwiającym przeniesienie pozycji. Wpływ ograniczenia uniemożliwiającego przeniesienie zobowiązania lub instrumentu kapitałowego jest w sposób bezpośredni lub pośredni
uwzględniony w innych danych wejściowych, będących
podstawą wyceny wartości godziwej.
Na przykład w dniu transakcji kredytodawca i kredytobiorca zaakceptowali cenę transakcyjną zobowiązania, mając
pełną wiedzę, że obowiązek zawiera ograniczenie uniemożliwiające jego przeniesienie. Zważywszy że ograniczenie jest
uwzględnione w cenie transakcyjnej, nie są potrzebne odrębne dane wejściowe ani korekty istniejącej danej wejściowej,
aby na dzień wyceny odzwierciedlić wpływ tego ograniczenia na przeniesienie. Analogicznie nie są potrzebne odrębne
dane wejściowe ani korekty istniejącej danej wejściowej,
aby na późniejszy dzień wyceny odzwierciedlić wpływ tego
ograniczenia na przeniesienie.
Wartość godziwa zobowiązania finansowego płatnego na
żądanie (np. depozyt na żądanie) nie może być niższa od kwoty płatnej na żądanie, poddanej dyskontowaniu od pierwszego
dnia, w którym zapłata tej kwoty może być wymagalna.
Jeżeli jednostka zarządza grupą aktywów finansowych
i zobowiązań finansowych, to wobec jej narażenia netto na
ryzyko rynkowe lub ryzyko kredytowe, ma prawo zastosować wyjątek do wyceny wartości godziwej. Może ona – pod
określonymi warunkami1 – wyceniać wartość godziwą grupy aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w cenie, jaką – przy narażeniu na określone ryzyko – otrzymałaby w razie sprzedaży długiej pozycji netto (tj. składnika
aktywów) lub przeniesienia krótkiej pozycji netto (tj. zobowiązania) w ramach kolejnej transakcji zawartej między
uczestnikami rynku na dzień wyceny w obecnych warunkach
rynkowych. Jednostka ustala zatem wartość godziwą grupy
aktywów finansowych i zobowiązań finansowych zgodnie
z tym, jak uczestnicy rynku wyceniliby swoje narażenie netto na ryzyko na dzień wyceny.
Stosując wyjątek przy wycenie wartości godziwej zarządzanej przez jednostkę grupy aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spowodowanych narażeniem netto na
określone ryzyko (ryzyka), jednostka stosuje cenę zaczerpniętą z przedziału cen kupna i cen sprzedaży, które są najbardziej reprezentatywne dla wartości godziwej, w przypadku
gdy jednostka jest narażona na określone ryzyko (ryzyka)
netto.
1

W omówieniu pominięto wyszczególnianie tych warunków.
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4. W
 artość godziwa
przy początkowym ujęciu
Jeżeli składnik aktywów jest nabywany lub zobowiązanie
przejmowane w transakcji wymiany, to cena zapłacona za nie
jest ceną transakcyjną (cena wejściowa). Natomiast wartością
godziwą składnika aktywów lub zobowiązania jest cena, która
zostałaby uzyskana w zamian za sprzedaż składnika aktywów
lub przeniesienie zobowiązania (cena wyjściowa). Jednostki nie
zawsze sprzedają aktywa po cenach, jakie zapłaciły nabywając je. Podobnie jednostki nie zawsze przenoszą zobowiązania
w cenach, jakie zapłaciły, aby je przejąć.
W wielu przypadkach cena transakcyjna będzie równa wartości godziwej (np. może tak być, gdy w dniu transakcji określona transakcja zakupu składnika aktywów ma miejsce na rynku, na którym nastąpi jego sprzedaż).
Ustalając, czy w momencie początkowej wyceny wartość
godziwa jest równa cenie transakcyjnej, jednostka bierze pod
uwagę czynniki specyficzne dla określonej transakcji oraz dla
określonego składnika aktywów lub zobowiązania.
Na przykład cena transakcyjna może nie być w momencie
początkowego ujęcia reprezentatywna dla wartości godziwej
składnika aktywów lub zobowiązania, jeśli:
●●  transakcja przebiega między jednostkami powiązanymi
(cena wynikająca z transakcji między jednostkami powiązanymi może być przyjęta jako dana wyjściowa do wyceny wartości
godziwej, jeżeli jednostka dysponuje dowodami, że transakcję
zawarto na warunkach rynkowych),
●●  transakcja nastąpiła pod przymusem lub sprzedający jest
zobligowany do zaakceptowania określonej kwoty transakcji,
gdyż sprzedający doświadcza trudności finansowych,
●●  pozycja jednostkowa, do której zastosowano cenę
transakcyjną, różni się od pozycji jednostkowej składnika
aktywów lub zobowiązania, które wycenia się w wartości
godziwej,
●●  rynek, na którym przeprowadzono transakcje, różni się od
głównego rynku (lub najbardziej korzystnego rynku).
5. Techniki wyceny
Dla ustalenia wartości godziwej jednostka stosuje odpowiednie w danych warunkach techniki wyceny, do zastosowania których wystarczają dostępne dane, maksymalizując wykorzystanie danych wejściowych możliwych do zaobserwowania
oraz minimalizując zastosowanie danych wejściowych niemożliwych do zaobserwowania.
Dane wejściowe są to założenia, które uczestnicy rynku
przyjęliby przy ustaleniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania, w tym dotyczące ryzyka nieodłącznie związanego:
●●  z określoną techniką wyceny wartości godziwej (taką jak
model ustalania cen) oraz
●●  z danymi wejściowymi stosowanymi przy danej technice
wyceny.
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Dane wejściowe mogą być możliwe lub niemożliwe do zaobserwowania.
Dane wejściowe możliwe do zaobserwowania – to dane
wejściowe ustalone na podstawie danych rynkowych, takich jak
publicznie dostępne informacje na temat aktualnych zdarzeń
lub transakcji, które odzwierciedlają założenia, jakie uczestnicy
rynku przyjęliby przy wycenie składnika aktywów lub zobowiązania.
Dane wejściowe niemożliwe do zaobserwowania – to dane
wejściowe, dla których dane rynkowe są niedostępne, ustalone
na podstawie najlepszych dostępnych informacji o aktualnych
założeniach, jakie uczestnicy rynku przyjęliby przy wycenie
składnika aktywów lub zobowiązania.
Celem zastosowania techniki wyceny jest oszacowanie
ceny, przy zastosowaniu której nastąpiłaby normalna transakcja
sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania
między uczestnikami rynku, na dzień wyceny w obecnych warunkach rynkowych.
Trzema rozpowszechnionymi technikami wyceny są: podejście rynkowe, podejście kosztowe i podejście dochodowe.
Podejście rynkowe – to technika wyceny, przy której stosuje się ceny i inne odnośne informacje wynikające z transakcji
rynkowych, których przedmiotem są identyczne lub porównywalne (tj. podobne) aktywa, zobowiązania lub grupy aktywów
i zobowiązań (jaką jest np. przedsięwzięcie).
Stosując techniki wyceny spójne z podejściem rynkowym,
często wykorzystuje się mnożniki rynkowe pochodzące z zestawu porównywalnych pozycji. Mnożniki te mogą stanowić
przedział mnożników dla każdej z porównywalnych pozycji.
Wybór odpowiedniego mnożnika z przedziału wymaga osądu
i uwzględnienia jakościowych oraz ilościowych czynników
specyficznych dla wyceny.
Techniki wyceny spójne z podejściem rynkowym obejmują matrycę cenową stanowiącą matematyczną technikę,
stosowaną głównie do wyceny niektórych rodzajów instrumentów finansowych, takich jak dłużne papiery wartościowe; nie opiera się ona wyłącznie na notowanych cenach
określonych papierów wartościowych, ale uwzględnia także
powiązanie tych papierów wartościowych z innymi notowanymi papierami wartościowymi.
Podejście kosztowe – to technika wyceny, która służy
ustaleniu kwoty, która byłaby w chwili bieżącej konieczna do
odtworzenia zdolności użytkowej składnika aktywów (często
określana jako bieżący koszt odtworzenia).
Ustala się ją z perspektywy uczestnika rynku będącego
sprzedawcą jako cenę, która zostałaby uzyskana za dany składnik aktywów. Jest to koszt, jaki poniósłby uczestnik rynku będący kupującym, aby nabyć lub wybudować substytut składnika
aktywów o porównywalnej użyteczności, skorygowany o utratę
przydatności. Wynika to z faktu, że uczestnik rynku – kupujący nie zapłaci za składnik aktywów więcej niż kwotę, za którą
będzie w stanie odtworzyć zdolność użytkową składnika aktywów.
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Utrata przydatności obejmuje pogorszenie stanu fizycznego,
funkcjonalną (technologiczną) przestarzałość oraz spadek zapotrzebowania ekonomicznego (zewnętrznego) i stanowi szersze
pojęcie aniżeli amortyzacja bilansowa lub podatkowa. Podejście
kosztowe może być stosowane do ustalenia wartości godziwej
aktywów rzeczowych, które są wykorzystywane łącznie z innymi aktywami lub innymi aktywami i zobowiązaniami.
Podejście dochodowe – to technika wyceny, przy której za
pomocą stopy dyskontowej przelicza się przyszłe kwoty (np.
przepływów pieniężnych lub przychodów i kosztów) na wspólną bieżącą wartość. Wartość godziwą ustala się na podstawie
wartości wskazywanej przez bieżące, rynkowe oczekiwania dotyczące tych przyszłych kwot.
Do dochodowych technik wyceny zalicza się np.:
a) techniki oparte na wartości bieżącej obejmujące na dzień
wyceny wszystkie poniższe elementy określone z perspektywy
uczestników rynku:
– szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z danego
składnika aktywów lub zobowiązania objętego wyceną,
– oczekiwania dotyczące ewentualnych zmian kwoty lub
terminu przepływów pieniężnych, odzwierciedlające niepewność nieodłącznie związaną z przepływami pieniężnymi,
– wartość pieniądza w czasie, odzwierciedlaną przez stopę oprocentowania aktywów pieniężnych wolnych od ryzyka,
których termin wymagalności lub okres trwania pokrywa się
z okresem przepływów pieniężnych i które nie stwarzają dla ich
posiadacza niepewności co do terminu przepływów ani ryzyka
niedotrzymania warunków umowy (stopa procentowa wolna od
ryzyka),
– cena uwzględniająca niepewność nieodłącznie związaną z danym składnikiem aktywów (premia za ryzyko),
– inne czynniki, które w danych okolicznościach wzięliby pod uwagę uczestnicy rynku,
– w przypadku zobowiązania – ryzyko związane z niewypełnieniem obowiązku związanego z tym zobowiązaniem,
w tym własne ryzyko kredytowe jednostki (tj. dłużnika).
Mimo że techniki wyceny oparte na wartości bieżącej różnią
się między sobą co do sposobu wykorzystania wymienionych
wyżej elementów, to wspólne im są następujące ogólne zasady:
– przepływy pieniężne i stopy dyskontowe odzwierciedlają
założenia przyjęte przez uczestników rynku ustalających cenę
składnika aktywów lub zobowiązania,
– przepływy pieniężne i stopy dyskontowe biorą pod uwagę
tylko te czynniki, które można przypisać do składnika aktywów
lub zobowiązania objętego wyceną,
– stopy dyskontowe odzwierciedlają założenia spójne z założeniami przyjętymi dla przepływów pieniężnych; pozwala to
uniknąć podwójnego liczenia lub pominięcia skutków wywołanych przez czynniki ryzyka. Na przykład: stopa dyskontowa, która
odzwierciedla niepewność oczekiwań co do dotrzymania warunków spłaty pożyczki, jest odpowiednia do przepływów pieniężnych z tytułu umowy pożyczki (technika oparta na skorygowanej stopie dyskontowej). Ta sama stopa dyskontowa nie powinna
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być stosowana do oczekiwanych (tj. średniej ważonej możliwości) przepływów pieniężnych (technika oparta na oczekiwanej
wartości bieżącej), ponieważ w istocie odzwierciedlają one założenia dotyczące niepewności związanej z dotrzymaniem warunków umowy (wystąpienia przyszłych przepływów pieniężnych); w związku z tym należy zastosować stopę dyskontową
współmierną do ryzyka nieodłącznie związanego z oczekiwanymi przepływami pieniężnymi,
– założenia dotyczące przepływów pieniężnych
i stóp dyskontowych są wewnętrznie spójne. Na przykład
nominalne przepływy pieniężne, obejmujące skutek i flacji, dyskontuje się stopą uwzględniającą skutki inflacji.
Nominalna wolna od ryzyka stopa procentowa uwzględnia skutek inflacji. Rzeczywiste przepływy pieniężne, nieobejmujące skutku inflacji, dyskontuje się stopą, która nie
uwzględnia skutku inflacji. Analogiczne przepływy pieniężne
po opodatkowaniu dyskontuje się stopą uwzględniającą opodatkowanie. Przepływy pieniężne przed opodatkowaniem dyskontuje się stopą spójną z tymi przepływami pieniężnymi,
– stopy dyskontowe są spójne z odnośnymi czynnikami
ekonomicznymi dotyczącymi waluty, w której przepływy pieniężne zostały wyrażone;
b) modele wyceny opcji, takie jak formuła Black’a-Scholes’a-Mertona lub model dwumianowy (tj. model kratowy), które
obejmują techniki oparte na wartości bieżącej, odzwierciedlające zarówno wartość w czasie, jak i wartość wewnętrzną opcji
oraz
c) metodę wielookresowej nadwyżki zysków, która jest
stosowana do wyceny wartości godziwej niektórych aktywów
niematerialnych.
Jednostka stosuje do ustalenia wartości godziwej technikę
wyceny zgodną z jednym lub kilkoma powyższymi podejściami.
Niekiedy odpowiednie będzie zastosowanie jednej techniki
wyceny (np. w przypadku ustalania wartości składnika aktywów
lub zobowiązania za pomocą cen notowanych na aktywnym
rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań). W innych
przypadkach odpowiednie będzie zastosowanie kilku technik
wyceny (np. w przypadku ustalania wartości godziwej ośrodka
wypracowującego korzyści ekonomiczne). Jeżeli do ustalenia
wartości godziwej stosuje się kilka technik wyceny, to ich wyniki (tj. wysokość wartości godziwej) ocenia się uwzględniając
racjonalność przedziału uzyskanych wartości. Właściwa wartość godziwa jest tym miejscem w przedziale, które w danych
okolicznościach jest najbardziej reprezentatywne dla wartości
godziwej.
Jeżeli w momencie początkowego ujęcia wartością godziwą
jest cena transakcyjna, a do wyceny wartości godziwej będzie
w kolejnych okresach stosowana technika wyceny opierająca
się na niemożliwych do zaobserwowania danych wejściowych,
to technikę wyceny należy wycechować w taki sposób, aby
w momencie początkowego ujęcia wynik zastosowanej techniki
wyceny wartości godziwej równał się cenie transakcyjnej.
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Takie wycechowanie zapewnia, że technika wyceny odzwierciedla bieżące warunki rynkowe i pozwala jednostce
ustalić, czy konieczna jest korekta techniki wyceny (np. pewna cecha składnika aktywów lub zobowiązania może nie być
uwzględniana w technice wyceny).
Dokonując – po początkowym ujęciu – wyceny wartości godziwej przy zastosowaniu techniki lub technik wyceny,
opierających się na niemożliwych do zaobserwowania danych
wejściowych, jednostka powinna zapewnić, aby techniki te
odzwierciedlały możliwe do zaobserwowania dane wejściowe
(np. ceny podobnego składnika aktywów lub zobowiązania) na
dzień wyceny.
Techniki wyceny wartości godziwej stosuje się w sposób
ciągły. Zmiana techniki wyceny lub sposobu jej stosowania (np.
zmiana wagi poszczególnych technik, jeżeli stosuje się kilka
technik wyceny lub zmiana korekty zastosowanej do techniki
wyceny) jest jednak zasadna, o ile zmiana prowadzi do wyceny,
która w danych okolicznościach jest w równym lub większym
stopniu reprezentatywna dla wartości godziwej. Może to na
przykład nastąpić, jeśli:
– powstały nowe rynki,
– dostępne są nowe informacje,
– informacje poprzednio wykorzystywane nie są już dostępne,
– techniki wyceny uległy poprawie lub
– warunki rynkowe uległy zmianie.
Aktualizacje wyceny wynikające ze zmiany techniki wyceny lub sposobu jej zastosowania stanowią zmianę wartości
szacunkowej.
6. Dane wejściowe do wyceny
Techniki wyceny stosowane do wyceny wartości godziwej maksymalizują stosowanie odpowiednich możliwych
do zaobserwowania danych wejściowych oraz minimalizują
stosowanie niemożliwych do zaobserwowania danych wejściowych.
Przykładem rynków, na których dane wejściowa są możliwe
do zaobserwowania dla niektórych aktywów i zobowiązań (np.
instrumentów finansowych), są:
a) rynki giełdowe,
b) rynki dealerskie,
c) rynki brokerskie,
d) rynki transakcji prywatnych.
Ad a) Na rynkach giełdowych informacje o cenach zamknięcia są łatwo dostępne; zasadniczo są one reprezentatywne dla
wartości godziwej. Przykładem takiego rynku jest Londyńska
Giełda Papierów Wartościowych.
Ad b) Na rynkach dealerskich dealerzy są gotowi do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży na własny rachunek, zapewniając płynność dzięki angażowaniu własnego kapitału do utrzymywania zapasu pozycji, dla których tworzą rynek.
Zazwyczaj informacje o cenach kupna i sprzedaży (reprezentujące cenę, za jaką dealer jest gotowy nabyć lub sprzedać daną
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pozycję) są łatwiej dostępne niż o cenach zamknięcia. Rynkami
dealerskimi są rynki pozagiełdowe (na których informacje o cenach są publicznie dostępne). Rynki dealerskie istnieją także dla
niektórych innych aktywów i zobowiązań, w tym dla niektórych instrumentów finansowych, dóbr i aktywów rzeczowych
(np. sprzętu).
Ad c) Na rynkach brokerskich brokerzy dążą do skontaktowania kupujących ze sprzedającymi, ale nie wykazują
gotowości do uczestniczenia na własny rachunek w transakcji. Innymi słowy – brokerzy nie angażują własnego kapitału
do utrzymywania zapasu pozycji, dla których tworzą rynek.
Brokerowi jest znana cena kupna i cena sprzedaży deklarowana przez obie strony, jednak żadna ze stron nie zna zazwyczaj wymogów cenowych drugiej strony. Niekiedy dostępne
są ceny zakończonych transakcji. Rynki brokerskie obejmują
elektroniczne sieci informacji prezentujące zestawienia zamówień kupna i sprzedaży oraz rynki nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.
Ad d) Na rynku transakcji prywatnych transakcje, zarówno
sprzedaże pierwotne, jak i odsprzedaże, są negocjowane niezależnie, bez udziału pośredników. Niewiele informacji na temat
tych transakcji może być publicznie dostępnych.
Jednostka wybiera dane wejściowe, spójne z cechami składnika aktywów lub zobowiązania, które uczestnicy
rynku wzięliby pod uwagę w przypadku transakcji, której
przedmiotem jest dany składnik aktywów lub zobowiązanie.
W niektórych przypadkach cechy te prowadzą do zastosowania korekt, takich jak premia za kontrolę lub dyskonto udziału mniejszościowego, niedającego kontroli. Nie uwzględnia
się premii lub dyskonta, które jest niezgodne z charakterem
pozycji jednostkowej.
W przypadku gdy na aktywnym rynku następują notowania ceny składnika aktywów lub zobowiązania (dane
wejściowe z Poziomu 1), jednostka ustalając wartość godziwą, stosuje tę cenę bez wprowadzania korekt. Wyjątkiem są
przypadki, gdy:
a) jednostka posiada dużą ilość podobnych (ale nie identycznych) aktywów lub zobowiązań (np. dłużnych papierów
wartościowych), których wartość godziwą wycenia, a notowana
cena pochodząca z aktywnego rynku jest dostępna, ale trudno ją
uzyskać dla każdego z tych indywidualnych aktywów lub zobowiązań. W przypadku takim praktycznym i właściwym rozwiązaniem jest wycena wartości godziwej przy zastosowaniu alternatywnej metody ustalania cen, która nie opiera się wyłącznie
na notowaniach cen (np. matrycy cen),
b) cena notowana na aktywnym rynku nie reprezentuje
wartości godziwej na dzień wyceny; może tak być na przykład w przypadku znaczących zdarzeń (takich jak transakcje
na rynku transakcji prywatnych, operacje na rynku brokerskim
lub oferty publiczne) następujących po zamknięciu rynku, ale
przed dniem wyceny. Jednostka określa i spójnie stosuje zasady
rozpoznawania takich zdarzeń, które mogą wpłynąć na wycenę
wartości godziwej (por. pkt 7),
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c) jednostka wycenia wartość godziwą zobowiązania lub
własnego instrumentu kapitałowego za pomocą notowanej ceny
identycznej pozycji, będącej przedmiotem obrotu jako składnik
aktywów na aktywnym rynku, ale cena ta wymaga skorygowania o czynniki specyficzne dla tej pozycji lub składnika aktywów.
W każdym z tych przypadków (a–c) jakakolwiek korekta
notowanej ceny składnika aktywów prowadzi do zaliczenia wyceny wartości godziwej do niższego poziomu hierarchii wartości godziwej.
Jeżeli składnik aktywów lub zobowiązanie, dla których
następuje wycena wartości godziwej, posiada cenę kupna
i cenę sprzedaży (np. jako daną wejściową pochodzącą z rynku dealerskiego), to do wyceny wartości godziwej stosuje się
cenę z przedziału cen kupna i sprzedaży, w danych okolicznościach najbardziej reprezentatywną dla wartości godziwej
bez względu na to, w którym miejscu hierarchii wartości godziwej usytuowana jest cena wejściowa (tj. na Poziomie 1, 2
czy 3). Zastosowanie do pozycji aktywów cen kupna oraz do
pozycji zobowiązań cen sprzedaży jest dozwolone, ale niewymagane.
Nie wyklucza się stosowania średnich cen rynkowych lub
innych metod wyceny stosowanych przez uczestników rynku
jako praktyczne i właściwe rozwiązanie do ustalenia wartości
godziwej w przedziale cen kupna i sprzedaży.
7. Hierarchia wartości godziwej
W celu zwiększenia spójności i porównywalności wycen
wartości godziwej stosuje się hierarchię wartości godziwej (dalej hierarchia), zależną od poziomu danych wejściowych, za pomocą których ustala się wartość godziwą. Hierarchia przyznaje
priorytetowe znaczenie cenom notowanym (nieskorygowanym)
pochodzącym z aktywnego rynku dla identycznych aktywów
lub zobowiązań (dane wejściowe z Poziomu 1) oraz drugorzędne znaczenie danym wejściowym niemożliwym do zaobserwowania (dane wejściowe z Poziomu 3).
Niekiedy dane wejściowe zastosowane do wyceny wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania mogą być
zaliczone do różnych poziomów hierarchii. W takich przypadkach wycenę wartości godziwej zalicza się w całości do tego
poziomu hierarchii, co daną wejściową z najniższego poziomu,
istotną dla wyceny całej wartości godziwej.
Ocena istotności określonej danej wejściowej dla wyceny
całej wartości godziwej wymaga osądu, odwołującego się do
czynników specyficznych dla danego składnika aktywów lub
zobowiązania. Przy ustalaniu poziomu hierarchii, do którego
zalicza się wycenę wartości godziwej, nie uwzględnia się korekt służących uzyskaniu wycen opartych na wartości godziwej,
takich jak koszty sprzedaży przy ustalaniu wartości godziwej
pomniejszonej o koszty sprzedaży.
Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich
względny subiektywizm może wpływać na wybór właściwe
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techniki wyceny. Jednak hierarchia określa poziom ważności
danych wejściowych dla technik wyceny a nie same techniki
wyceny stosowane do wyceny wartości godziwej. Na przykład
wycena wartości godziwej dokonana za pomocą techniki wyceny opartej na wartości bieżącej może zostać zaliczona do Poziomu 2 lub Poziomu 3 w zależności od danych wejściowych, które
są ważne dla całej wyceny, i od poziomu hierarchii, do której te
dane wejściowe zostały zaliczone.
Jeżeli dane wejściowe możliwe do zaobserwowania wymagają skorygowania za pomocą danych wejściowych niemożliwych do zaobserwowania, a korekty te prowadzą do
znacząco zaniżonych lub zawyżonych wycen wartości godziwej, ustaloną w ten sposób wycenę zalicza się do Poziomu
3 hierarchii. Na przykład: jeżeli uczestnicy rynku, ustalając
cenę danego składnika aktywów, wzięliby pod uwagę skutki
ograniczeń możliwości jego sprzedaży, to jednostka koryguje notowaną cenę tak, aby odzwierciedlić skutki tego ograniczenia. Jeżeli ta notowana cena stanowi daną wejściową
z Poziomu 2, a korekta jest niemożliwa do zaobserwowania
daną wejściową, znaczącą dla całej wyceny, to tę wycenę zalicza się do Poziomu 3 hierarchii.
Dane wejściowe z Poziomu 1 są notowanymi (nieskorygowanymi) cenami identycznych aktywów lub zobowiązań na
aktywnych rynkach, do których jednostka ma dostęp na dzień
wyceny.
Notowana cena pochodząca z aktywnego rynku dostarcza najbardziej wiarygodnych dowodów wartości godziwej
i należy ją stosować bez korekt wartości godziwej, ilekroć
jest dostępna.
Jednostka koryguje notowaną cenę zobowiązania lub
własnego instrumentu kapitałowego, utrzymywanego przez
inne strony jako składnik aktywów tylko wtedy, gdy istnieją
czynniki specyficzne dla tego składnika aktywów niemające
zastosowania do ustalenia wartości godziwej wycenianego
przez nią zobowiązania lub instrumentu kapitałowego. Jednostka powinna zapewnić, aby cena składnika aktywów nie
odzwierciedlała wpływu ograniczenia uniemożliwiającego
jego sprzedaż.
Na potrzebę skorygowania notowanej ceny składnika aktywów mogą wskazywać:
– notowana cena dotyczy podobnego (ale nieidentycznego)
zobowiązania lub instrumentu kapitałowego utrzymywanego
przez inne strony jako składnik aktywów; wyceniane zobowiązanie lub instrument kapitałowy może na przykład posiadać
szczególną cechę (jest nią np. zdolność kredytowa emitenta),
która różni się od cech odzwierciedlonych w wartości godziwej
podobnego zobowiązania lub instrumentu kapitałowego utrzymywanego jako składnik aktywów,
– pozycje jednostkowe składnika aktywów oraz zobowiązania lub instrumentu kapitałowego różnią się. Na przykład
w przypadku zobowiązań cena odzwierciedla łączną cenę pakietu, na którą wpływają kwoty należne od emitenta oraz poprawa zdolności kredytowej zapewniana przez stronę trzecią. Jeśli
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pozycją jednostkową zobowiązania nie jest łączny pakiet, to celem wyceny jest wartość godziwa zobowiązania emitenta a nie
wartość godziwa łącznego pakietu. Dlatego jednostka koryguje
w takim przypadku zaobserwowaną cenę składnika aktywów
poprzez wyłączenie wpływu poprawy zdolności kredytowej zapewnianej przez stronę trzecią.
Dane wejściowe z Poziomu 1 mogą być dostępne dla wielu aktywów i zobowiązań finansowych, a niektóre z nich mogą
być przedmiotem wymiany na wielu aktywnych rynkach (np.
na różnych giełdach). Dlatego kładzie się nacisk na jednoczesne
ustalenie:
– głównego rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania lub w przypadku jego braku – najbardziej korzystnego
rynku oraz
– możliwości zawarcia przez jednostkę transakcji, której
przedmiotem jest dany składnik aktywów lub zobowiązanie, po
cenie pochodzącej z tego rynku na dzień wyceny.
Jeżeli jednostka posiada pozycję obejmującą pojedynczy
składnik aktywów lub zobowiązanie (w tym pozycję składającą się z dużej liczby identycznych aktywów lub zobowiązań,
takich jak instrumenty finansowe) i ten składnik aktywów lub
zobowiązanie jest przedmiotem obrotu na aktywnym rynku,
to wartość godziwą tego składnika aktywów lub zobowiązania
ustala się na Poziomie 1 jako iloczyn notowanej ceny pojedynczego składnika aktywów lub zobowiązania oraz liczby pozycji
posiadanych przez jednostkę. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy
normalny dzienny obrót na rynku nie wystarcza, aby pomieścić
liczby pozycji posiadanych przez jednostkę i składanie ofert na
sprzedaż pozycji w pojedynczej transakcji może wpłynąć na notowaną cenę.
Dane wejściowe z Poziomu 2 są danymi wejściowymi innymi niż notowane ceny z Poziomu 1, które dla danego składnika aktywów lub zobowiązania można zaobserwować w sposób
bezpośredni lub pośredni.
Jeżeli składnik aktywów lub zobowiązanie ma określony
(wynikający z umowy) okres trwania, dane wejściowe z Poziomu 2 muszą być możliwe do zaobserwowania – w zasadzie –
przez cały czas trwania składnika aktywów lub zobowiązania.
Dane wejściowe z Poziomu 2 obejmują:
– notowane ceny pochodzące z aktywnych rynków dla podobnych składników aktywów lub zobowiązań;
– notowane ceny pochodzące z nieaktywnych rynków dla
podobnych lub identycznych składników aktywów lub zobowiązań;
– dane wejściowe inne niż notowane ceny, które można zaobserwować dla danego składnika aktywów lub zobowiązania,
na przykład:
– powszechnie notowane stopy procentowe oraz krzywe
dochodowości możliwe do zaobserwowania w określonych odstępach czasu,
– zakładana zmienność cen oraz
– spready (rozpiętości) kredytowe;
– dane wejściowe uwiarygodnione przez rynek.
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Korekty danych wejściowych z Poziomu 2 różnią się zależnie od specyficznych dla składnika aktywów lub zobowiązania
czynników obejmujących:
– stan i lokalizację składnika aktywów,
– zakres porównywalności danych wejściowych z danym
składnikiem aktywów lub zobowiązaniem oraz
– wielkość lub poziom aktywności (obrotów) na rynkach, na
których podlegają obserwacji dane wejściowe.
Znacząca dla całej wyceny korekta danych wejściowych
z Poziomu 2, oparta na znaczących, niemożliwych do zaobserwowania danych wejściowych, może powodować zaliczenie
wyceny wartości godziwej do Poziomu 3 hierarchii.
A oto przykłady danych wejściowych z Poziomu 2:
a) swap stopy procentowej typu „otrzymuj stałe, płać
zmienne” oparty na stopie procentowej LIBOR (London Interbank Offered Rate). Dane wejściowe z Poziomu 2 będą swapem stopy procentowej LIBOR, jeżeli stopa jest możliwa do
zaobserwowania w powszechnie notowanych odstępach czasu
– zasadniczo – przez cały okres swapu;
b) swap stopy procentowej typu „otrzymuj stałe, płać zmienne” opartej na krzywej dochodowości denominowanej w walucie obcej. Dane wejściowe z Poziomu 2 będą swapem stopy
procentowej – opartej na krzywej dochodowości w walucie
obcej – która jest możliwa do zaobserwowania w powszechnie
notowanych odstępach czasu – zasadniczo – przez cały okres
swapu. Będzie to miało miejsce, jeżeli okres swapu wynosi
10 lat, a stopa procentowa jest możliwa do zaobserwowania
w powszechnie notowanych odstępach czasu przez 9 lat, pod
warunkiem że racjonalna ekstrapolacja krzywej rentowności na
okres 10 lat nie będzie znacząca dla wyceny wartości godziwej
swapu w całości;
c) trzyletnia opcja na akcje będące przedmiotem obrotu na
giełdzie. Daną wejściową z Poziomu 2 będzie zakładana zmienność cen akcji ustalona drogą ekstrapolacji cen na rok 3, jeśli
spełnione są obydwa poniższe warunki:
– ceny dla jednorocznych i dwuletnich opcji na akcje są
możliwe do zaobserwowania,
– ekstrapolowaną zakładaną zmienność trzyletniej opcji
potwierdzają możliwe do zaobserwowania dane rynkowe dotyczące – zasadniczo – całego okresu opcji.
W tym przypadku zakładana zmienność cen może być ustalona drogą ekstrapolowania zakładanej zmienności cen jednorocznych i dwuletnich opcji na akcje oraz potwierdzona przez
zakładaną zmienność cen trzyletnich opcji na porównywalne
akcje jednostki, pod warunkiem, że określone zostało powiązanie z zakładaną zmiennością opcji jednorocznych i dwurocznych;
d) zapas towarów w punkcie sprzedaży detalicznej. W przypadku zapasu towarów nabytych w wyniku połączenia jednostek, daną wejściową z Poziomu 2 będzie albo cena detaliczna,
albo cena hurtowa ustalona dla detalistów, skorygowana z tytułu różnicy między warunkami i lokalizacją wycenianych pozycji zapasów a porównywalną (tj. podobną) pozycją zapasów,
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tak aby wycena wartości godziwej odzwierciedlała cenę, jaka
zostałaby uzyskana w transakcji sprzedaży pozycji zapasów innemu nabywcy detalicznemu, który spełni wymogi związane ze
sprzedażą. Zgodnie z tą koncepcją wycena wartości godziwej
będzie taka sama, bez względu na to, czy cenę detaliczną koryguje się w tył, czy cenę hurtową w przód. Generalnie do wyceny
wartości godziwej należy przyjąć cenę wymagającą mniejszej
liczby subiektywnych korekt;
e) posiadany i użytkowany budynek. Daną wejściową z Poziomu 2 będzie cena za metr kwadratowy budynku (mnożnik
wyceny) ustalona na podstawie możliwych do zaobserwowania danych rynkowych, np. wyprowadzona z cen pochodzących
z zaobserwowanych transakcji obejmujących porównywalne
(tj. podobne) budynki o podobnej lokalizacji;
f) ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne. Dana
wejściowa z Poziomu 2 będzie mnożnikiem wyceny (np. mnożnikiem zysków, przychodów lub podobnego miernika wyników
działalności) ustalonym na podstawie możliwych do zaobserwowania danych rynkowych, np. mnożników ustalonych na
podstawie cen pochodzących z zaobserwowanych transakcji
obejmujących porównywalne (tj. podobne) przedsięwzięcia,
biorąc pod uwagę dane operacyjne, rynkowe, finansowe i niefinansowe.
Dane wejściowe z Poziomu 3 są to dane niemożliwe do
zaobserwowania dla danego składnika aktywów lub zobowiązania. Stosuje się je do wyceny wartości godziwej w zakresie, w jakim odpowiednie, możliwe do zaobserwowania,
dane wejściowe są niedostępne, co ma miejsce, gdy na dzień
wyceny obrót rynkowy danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem jest niewielki, o ile w ogóle. Tym niemniej cel
wyceny wartości godziwej pozostaje taki sam, tj. ustalenie
ceny wyjściowej na dzień wyceny z perspektywy uczestnika
rynku, który utrzymuje składnik aktywów lub posiada zobowiązanie.
Dlatego niemożliwe do zaobserwowania dane wejściowe
powinny odzwierciedlać założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku, ustalając cenę składnika aktywów lub zobowiązania,
w tym założenia dotyczące ryzyka.
Założenia dotyczące ryzyka obejmują ryzyko nieodłącznie
związane z określoną techniką wyceny zastosowaną do wyceny
wartości godziwej (taką jak model ustalania cen) oraz ryzyko nieodłącznie związane z danymi wejściowymi zastosowanymi przy
danej technice wyceny. Wycena, która nie uwzględnia korekty
z tytułu ryzyka, nie reprezentuje wartości godziwej, jeśli uczestnicy rynku uwzględniają to ryzyko przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub zobowiązania. Na przykład konieczne może
być uwzględnienie korekty z tytułu ryzyka, jeżeli istnieje znacząca niepewność wyceny (np. nastąpiło znaczące zmniejszenie
wielkości lub poziomu obrotu w porównaniu z normalnym obrotem rynkowym danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem, lub podobnymi aktywami lub zobowiązaniami i jednostka
ustaliła, że cena transakcyjna lub cena notowana nie reprezentuje wartości godziwej).
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Jednostka powinna ustalić niemożliwe do zaobserwowania
dane wejściowe, wykorzystując najlepsze, dostępne w danych
okolicznościach, informacje, które mogą obejmować także własne dane wejściowe jednostki. Jeżeli jednostka rozpoczyna od
własnych danych, to powinna dokonać ich korekty – o ile racjonalnie dostępne informacje wskazują, że inni uczestnicy rynku
posłużą się innymi danymi lub istnieje coś szczególnego dla
jednostki, co nie jest dostępne innym uczestnikom rynku (np.
synergia specyficzna dla jednostki).
Jednostka nie musi podejmować nadmiernych wysiłków
w celu uzyskania informacji o założeniach przyjmowanych
przez uczestników rynku, tym niemniej uwzględnia wszystkie
informacje o takich założeniach, które są w racjonalny sposób
dostępne. Niemożliwe do zaobserwowania dane wejściowe,
ustalone w przedstawiony sposób, uznaje się za założenie przyjęte przez uczestników rynku, a zatem spełniające cel wyceny
wartości godziwej.
A oto przykłady danych wejściowych z Poziomu 3:
a) długoterminowy swap walutowy. Daną wejściową
z Poziomu 3 będzie stopa procentowa w określonej walucie,
która nie jest możliwa do zaobserwowania ani potwierdzona
przez możliwe do zaobserwowania dane rynkowe w ramach
powszechnie notowanych odstępów czasu lub w inny sposób – zasadniczo – przez cały okres swapu walutowego. Stopy procentowe swapu walutowego są stopami obliczanymi
z perspektywy odpowiednich krzywych dochodowości właściwych dla danego kraju;
b) trzyletnia opcja na akcje będące przedmiotem obrotu na
giełdzie. Daną wejściową z Poziomu 3 będzie zmienność cen akcji ustalona na podstawie historycznych cen akcji. Historyczna
zmienność cen zwykle nie reprezentuje aktualnych oczekiwań
uczestników rynku co do przyszłej zmienności, nawet jeśli jest
to jedyna dostępna informacja umożliwiająca wycenę opcji;
c) zobowiązanie wycofania z eksploatacji aktywów przejętych w ramach połączenia jednostek. Daną wejściową z Poziomu 3 będzie bieżący, dokonany na podstawie własnych danych
jednostki, szacunek przyszłych wypływów pieniężnych spowodowanych wypełnieniem obowiązku (w tym szacunek oczekiwań uczestników rynku co do kosztów wypełnienia obowiązku
oraz wymaganej przez nich rekompensaty z tytułu przyjęcia
obowiązku zdemontowania składnika aktywów), jeśli nie ma
racjonalnie dostępnych informacji wskazujących, że uczestnicy
rynku przyjęliby inne założenia. Ta dana wejściowa z Poziomu 3 będzie wykorzystana przy stosowaniu techniki opartej na
wartości bieżącej łącznie z innymi danymi wejściowymi, np.
bieżącą stopą procentową wolną od ryzyka lub wolną od ryzyka stopą procentową kredytu, jeśli wpływ zdolności kredytowej jednostki na wartość godziwą zobowiązania odzwierciedla
zdyskontowana stopa a nie szacunkowe przyszłe wypływy pieniężne;
d) ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne. Daną
wejściową z Poziomu 3 będzie prognoza finansowa (np. dotycząca przepływów pieniężnych lub wyniku) opracowana na
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podstawie własnych danych jednostki, jeśli racjonalnie dostępne informacje nie wskazują na to, że uczestnicy rynku przyjęliby inne założenia.
Na wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązania
może wpłynąć znaczące zmniejszenie wielkości lub poziomu
obrotów nimi w porównaniu ze zwykłym obrotem rynkowym
tym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem (lub podobnymi
aktywami, lub zobowiązaniami). Aby na podstawie dostępnych
dowodów ustalić, czy nastąpiło znaczące zmniejszenie wielkości lub poziomu obrotów danym składnikiem aktywów, lub zobowiązaniem, jednostka ocenia znaczenie i przydatność takich
znamion, jak:
– w ostatnim okresie nastąpiło niewiele transakcji,
– notowania cenowe nie wynikają z bieżących informacji,
– notowania cenowe różnią się znacząco między okresami
i rynkami (np. niektórymi rynkami brokerskimi),
– wskaźniki, które poprzednio były wysoce skorelowane
z wartościami godziwymi danego składnika aktywów lub zobowiązania, są wyraźnie rozbieżne z ostatnio ustaloną wartością
godziwą tego składnika aktywów lub zobowiązania,
– odnotowano znaczący wzrost założeń co do premii za ryzyko płynności, wskaźników dochodowości lub wyników działalności (takich jak procent zaległych spłat kredytów lub waga
strat) dotyczących obserwowanych transakcji lub notowanych
cen w porównaniu z szacunkiem oczekiwanych przepływów
pieniężnych dokonanym przez jednostkę, biorącym pod uwagę
wszystkie dostępne dane rynkowe dotyczące kredytu i innych
rodzajów ryzyka niewypełnienia obowiązku związanego z danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem,
– istnieje szeroki przedział cen kupna i sprzedaży lub znacząco wzrósł przedział cen kupna i sprzedaży,
– nastąpiło znaczące załamanie obrotów lub brak rynku dla
nowych emisji (tj. głównego rynku) składnika aktywów lub zobowiązania, lub podobnych aktywów lub zobowiązań,
– istnieje niewielka ilość publicznie dostępnych informacji
(np. na temat transakcji między głównymi rynkami).
Jeżeli jednostka stwierdza, że nastąpiło znaczące zmniejszenie wielkości lub poziomu obrotu danym składnikiem aktywów
lub zobowiązaniem w porównaniu ze zwykłym obrotem rynkowym nimi, niezbędna jest dalsza analiza transakcji lub notowanych cen. Gdy jednostka stwierdzi, że transakcja lub notowana
cena nie reprezentuje wartości godziwej (np. mogą występować
anormalne transakcje), niezbędna jest korekta transakcji lub notowanych cen, o ile jednostka korzysta z tych cen jako podstawy
wyceny wartości godziwej. Korekta taka może być znacząca dla
wyceny wartości godziwej.
Korekty mogą być także niezbędne w innych okolicznościach (np. gdy cena podobnego składnika aktywów wymaga
korekty, aby uczynić go porównywalnym z wycenianym składnikiem aktywów lub gdy cena jest nieaktualna).
O ile nastąpiło znaczące zmniejszenie wielkości lub poziomu obrotu danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem,
właściwa może być zmiana techniki wyceny lub zastosowanie
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kilku technik wyceny (np. zastosowanie podejścia rynkowego
oraz techniki opartej na wartości bieżącej).
Rozpatrując wagę wynikających z zastosowania wielu technik wyceny wskaźników wartości godziwej, jednostka ocenia
racjonalność przedziału wycen wartości godziwej. Celem tego
jest ustalenie miejsca w przedziale, które jest najbardziej reprezentatywne dla wartości godziwej w aktualnych warunkach
rynkowych. Szeroki przedział wycen wartości godziwej może
wskazywać na potrzebę dalszych analiz.
Konkludując: ustalenie ceny, po której uczestnicy rynku
byliby gotowi na dzień wyceny zawrzeć transakcję na obecnych warunkach rynkowych, jeśli nastąpiło znaczące zmniejszenie wielkości lub poziomu obrotu danym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem, zależy od faktów i okoliczności
na dzień wyceny i wymaga osądu. Zamiary jednostki co do
utrzymania składnika aktywów lub uregulowania bądź spełnienia w inny sposób zobowiązania nie mają znaczenia przy

wycenie wartości godziwej, ponieważ wartość godziwa jest
ceną opartą na danych rynkowych a nie ceną uwzględniającą
specyfikę jednostki.
Niezależnie od zastosowanej techniki wyceny jednostka uwzględnia odpowiednie korekty z tytułu ryzyka, w tym
z tytułu premii za ryzyko odzwierciedlającej kwotę, której
uczestnicy rynku domagają się jako rekompensaty za niepewność nieodłącznie związaną z przepływami pieniężnymi
dotyczącymi składnika aktywów lub zobowiązania. W przeciwnym razie wycena nie reprezentuje wiernie wartości godziwej.
W pewnych przypadkach ustalenie odpowiedniej korekty
może być trudne, jednak stopień tej trudności nie uzasadnia
rezygnacji z korekty z tytułu ryzyka wyceny. Korekta z tytułu
ryzyka powinna odzwierciedlać normalną transakcję zawartą
między uczestnikami rynku na dzień wyceny w obecnych warunkach rynkowych.
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