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WSTĘP
Właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która wprowadza
istotne zmiany dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. Chociaż zmiany
te będą obowiązywały przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016 rok, będzie można je zastosować już przy sporządzaniu sprawozdań za rok bieżący.
Ustawa wprowadza uproszczenia dla małych jednostek, polegające m.in. na sporządzaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym albo
kalkulacyjnym) według nowego załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Co
więcej, małe jednostki nie będą musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z działalności, natomiast informację dodatkową sporządzą w bardzo okrojonej postaci.
Chociaż ustawa dopiero weszła w życie, już teraz pojawiają się wątpliwości dotyczące stosowania niektórych przepisów. Oddajemy więc w Państwa ręce publikację,
która pomoże uzyskać odpowiedź również na pytania dotyczące nowelizacji. Ponadto znajdą Państwo liczne przykłady problemów, z którymi borykają się księgowi
w ostatnich miesiącach. „100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
UoR” to prawdziwe kompendium wiedzy odnośnie do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, wzbogacone o liczne przykłady „z życia wzięte”.
Zapraszam do lektury
Marta Grabowska-Peda
redaktor
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
uor – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 330 ze zm.),
updof – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
updop – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),
uptu – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:
Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
ksh – ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.),
kc – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 121 ze zm.),
kks – ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r. poz. 186 ze zm.),
rkpir – rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U.
z 2014 r. poz. 1037),
PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
EŚT – ewidencja środków trwałych,
WNiP – wartości niematerialne i prawne,
ZCP – zorganizowana część przedsiębiorstwa,
PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych,
FP – Fundusz Pracy,
FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
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ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
1. Kierownik jednostki podejmuje decyzję
o zmianie zasad rachunkowości
Pytanie: Spółka z o.o. zajmuje się hurtową sprzedażą towaru. Towar kupuje zarówno
od kontrahenta z Francji, jak i z Polski. Towar kupiony w naszym kraju trafia do magazynu spółki, natomiast kupiony we Francji trafia bezpośrednio do odbiorcy. Do tej pory na
potrzeby wyliczenia kosztu własnego sprzedaży cały zakup towaru był wprowadzany na
magazyn (PZ) i z datą wystawiania faktury zakupu dokumentem WZ następowało zdjęcie
tego towaru ze stany magazynowego. Firma zleciła biegłemu rewidentowi ocenę prowadzenia ewidencji magazynowej. W przedstawionej przez rewidenta opinii zasugerowano
nam, że towar dostarczany bezpośrednio od dostawcy z Francji do odbiorcy nie powinien
być wprowadzany na magazyn, a wartość tego zakupu powinna stanowić koszt własny
w momencie wystawiania faktury sprzedaży. Czy spółka może dokonać zmiany w polityce rachunkowości w połowie roku i zmienić sposób rozliczania zakupu towaru? Czy musi
z taką zmianą czekać do końca roku?
Odpowiedź: Kierownik jednostki podejmuje decyzję o zmianie zasad rachunkowości i wprowadza je zgodnie z art. 8 ust. 2 uor.
Zmiana zasad rachunkowości musi obowiązywać od początku roku, ale jak wskazuje w pkt 3.7. KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie
i prezentacja”, to kierownik wskazuje, czy obowiązuje ona od początku bieżącego
czy następnego roku obrotowego.
W tym przypadku nie dokonano zmiany metod ujmowania, czy wyceny aktywów, a jedynie wprowadzono korektę związaną z odzwierciedleniem w zapisach
księgowych przebiegu operacji. Stąd zmianę tę można wprowadzić na bieżąco. Tym
bardziej że nie wywrze ona wpływu na wartość aktywów lub kosztów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
9

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące UoR

Podstawa prawna:
 art. 8 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 330 ze zm.),
 pkt 3.7. KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych,
poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”
(Dz.Urz. Min.Fin. z 2015 r. poz. 6).

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

2. Zmiany w polityce rachunkowości można wprowadzić
od początku roku
Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca księgi handlowe ujmowała koszty opłat leasingowych i ubezpieczeń memoriałowo. Czy od 2016 roku można zmienić ewidencję tych kosztów,
stosując uproszczenia zawarte w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości? Czy w takim przypadku wymagana będzie uchwała właściciela odnośnie do zmiany zasad polityki rachunkowości?
Odpowiedź: Od początku każdego roku obrotowego można wprowadzić zmiany w zakresie polityki rachunkowości. Potrzebna jest w tym przypadku decyzja
kierownika jednostki.
W opisanym przypadku, z racji tego, że jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, kierownikiem jednostki jest jej właściciel. Zatem to on powinien podjąć decyzję o wprowadzeniu uproszczenia.
Podstawa prawna:
 art. 10 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 330 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

3. Należy sporządzić notę objaśniającą dotyczącą transakcji
z jednostkami powiązanymi
Pytanie: Wspólnikami w sp. z o.o. są: polska osoba fizyczna, która dodatkowo prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą, oraz niemiecka spółka. Spółka z o.o. dokonuje średnio
raz w miesiącu WNT od niemieckiej spółki (wspólnik 2) i średnio raz w miesiącu otrzymuje
fakturę za usługi projektowe od osoby fizycznej (wspólnik 1). Czy wykonując ww. transakcje,
należy rozpatrywać je pod kątem transakcji z podmiotami powiązanymi? Jeśli tak, to jakie to
będzie miało konsekwencje w sprawozdaniu finansowym?
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Odpowiedź: W celu ustalenia, czy są to strony powiązane, należy rozpatrzyć
zarówno wysokość udziałów, jak i możliwość wpływu na politykę poszczególnych
spółek przez inne podmioty.
Ustawa o rachunkowości definiuje w art. 3 ust. 1 pkt 43 uor jednostki powiązane jako:
1) jednostkę dominującą (art. 3 ust. 1 pkt 37, 37a i 37b),
2) znaczącego inwestora (art. 3 ust. 1 pkt 38),
3) jej jednostki zależne (art. 3 ust. 1 pkt 39),
4) współzależne (art. 3 ust. 1 pkt 40),
5) stowarzyszone (art. 3 ust. 1 pkt 41),
6) jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także
7) wspólnika jednostki współzależnej (art. 3 ust. 1 pkt 37c).
Biorąc pod uwagę definicje zawarte w powyższych regulacjach, należy generalnie stwierdzić, że jednostka prowadzona przez osobę fizyczną we własnym imieniu
i na własny rachunek nie znajduje się w ww. katalogu, obejmuje on bowiem przede
wszystkim spółki handlowe oraz przedsiębiorstwa państwowe sprawujące kontrolę nad inną jednostką.
Kontrola i współkontrola
O tym, czy spółki są podmiotami powiązanymi, decyduje możliwość ich wspólnej
kontroli, udziałów oraz wpływu na politykę operacyjną i finansową przez wspólnika. Ustawa o rachunkowości określa jednostki powiązane jako grupę jednostek
obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne,
współzależne i stowarzyszone.
Ustawa precyzuje także, co uznajemy za bezpośrednią kontrolę – jest to zdolność
jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Z kolei współkontrola to zdolność
wspólnika jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach
określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie
korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Ustawowa definicja „znaczącego wpływu” określa rodzaj kontroli lub współkontroli, zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez:
udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia
straty,
zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym,
przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką,
udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu
dla jej działalności,
możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub
administrujących.
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