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Rozdział I

Podstawowe informacje dotyczące
dowodów księgowych

1.1. Wymagania dotyczące dokumentów księgowych
Podstawowym dokumentem, w którym ujęto wymagania dotyczące dokumentów
księgowych, jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości określająca wymagania
formalne odnośnie do tego rodzaju dokumentacji. Dokument spełniający minimalne
wymagania określone w ustawie powinien zawierać co najmniej:
• określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
• określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
• opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach
naturalnych,
• datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą –
także datę sporządzenia dowodu,
• podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto
składniki aktywów,
• stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach
rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te
wskazania.
Podstawowym elementem dowodu księgowego jest określenie jego nazwy, która
wskazuje rodzaj oraz numer identyfikacyjny. Przyjęty sposób numeracji zależy od potrzeb jednostki. Nie ma zewnętrznych uregulowań w tym zakresie. Dopuszczalna jest
numeracja tradycyjna, polegająca na nadawaniu kolejnego numeru dokumentu w trakcie roku obrotowego w przypadku dokumentów wystawianych ręcznie. Inny sposób
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numeracji polega na nadawaniu specyficznych numerów dokumentów księgowych
określających nie tylko kolejność, ale dodatkowo np. kasjera czy miesiąc. W praktyce
taki sposób numeracji odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych.
Kolejnym niezbędnym elementem dowodu księgowego jest podanie nazw i adresów
stron dokonujących operacji gospodarczej. Elementy te mogą być utrwalone w formie
wydruku elektronicznego lub na dokumentach sporządzanych odręcznie w formie pieczęci. W przypadku dowodów własnych wewnętrznych na dowodach może być wskazana tylko jedna strona operacji. Istotnym elementem tej części dowodu księgowego jest
jednoznaczna identyfikacja stron operacji gospodarczej. W zależności od charakteru
dowodu księgowego należy podać imię i nazwisko pracownika oraz np. jego stanowisko
służbowe. W przypadku podmiotów zewnętrznych konieczne jest wskazanie:
• pełnej nazwy kontrahenta,
• adresu i
• numeru NIP.
Dowody księgowe wewnętrzne mogą być zaopatrzone wyłącznie w nazwy symboli
komórek organizacyjnych w celu ich identyfikacji.
Określenie operacji gospodarczej sprowadza się w praktyce do wskazania jej istoty oraz wyrażenia w jednostkach pieniężnych, a także w jednostkach naturalnych:
sztukach, litrach, godzinach, metrach itp. W przypadku środków trwałych określenie
operacji gospodarczej polega na opisie zadania inwestycyjnego lub przyczyn zmiany
miejsca użytkowania tych środków.
Niezbędnym elementem dowodów księgowych jest data dokonania operacji i data
sporządzenia dowodu. Poprawne wskazanie daty operacji gospodarczej pozwala na spełnienie wymagań zasady memoriałowej, określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zasada memoriału nakazuje ująć w księgach rachunkowych jednostki wszystkie
osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi
przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
W przypadku rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych ma zastosowanie częściowe wyłączenie zasady memoriałowej na podstawie art. 40 ust. 2
pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich
zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.
Data operacji gospodarczej zamieszczona na dowodzie księgowym pozwala także
na spełnienie wymagań zasady współmierności przychodów i związanych z nimi
kosztów (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą do aktywów lub
pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczać koszty lub przychody
dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty,
które jeszcze nie zostały poniesione.
Ostatnim wymogiem dotyczącym dokumentu, niezbędnym w celu ujęcia go
w księgach rachunkowych, jest podpis wystawcy dowodu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe; w przypadku własnych dowodów wewnętrznych często też dodaje się
nazwę komórki organizacyjnej właściwej do wystawiania danego rodzaju dowodów).
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