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WSTĘP

Podatnicy CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, do koń-
ca marca mają czas na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (ponie-
sionej straty). Jak prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku zgodnie z ostatnimi 
zmianami, wyjaśniamy m.in. w tej publikacji.

Przekazujemy Państwu 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zwią-
zane z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wśród nich m.in.: jak prawid-
łowo kwalifikować rozmaite wydatki do kosztów uzyskania przychodów, z jakich 
ulg i odliczeń można korzystać, jakie zmiany szykują się w CIT w 2016 roku.

Zapraszamy do lektury

Sylwia Maliszewska i Anna Kostecka 
z redakcji Portalu FK
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 ustawa o CIT  –  ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),

 ustawa o PIT  –  ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

 uor  –  ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.),

 Ordynacja podatkowa  –  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613),

 ustawa o VAT  –  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.).
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ROZDZIAŁ I 
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

1. Przeliczanie rozchodu z rachunku walutowego

Pytanie: Otworzyliśmy rachunek bankowy w GBP i zakupiliśmy 12.900 GBP po kursie 
5,0748 zł, za kwotę 65 464,92 zł. Z tego zapłaciliśmy 8.503,00 GBP za fakturę do Anglii oraz 
10,00 GBP jako opłatę bankową za przelew i 3,81 GBP jako opłatę bankową za prowadzenie 
rachunku. Po jakim kursie powinniśmy liczyć rozchody GBP z rachunku bankowego z tytułu 
zapłaty za fakturę, a po jakim rozchody (koszty podatkowe) z tytułu opłat bankowych. Czy 
po kursie zakupu, czy po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego rozchód? A może do 
kosztów podatkowych liczyć po kursie zakupu i dodatkowo liczyć różnice kursowe wynika-
jące z kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego zapłatę i księgować je w koszty rachun-
kowe? Jak powinno wyglądać księgowanie zapłaty faktury, a jak zapłaty opłat bankowych?

Odpowiedź: Ujęcie rozchodu waluty z rachunku walutowego powinno być prze-
liczone dwukrotnie.

Po pierwsze, jako poniesienie kosztu przelewu i opłaty bankowej oraz rozchód 
z zapłatą zobowiązania – tu wycena (zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 uor) powinna na-
stąpić po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu roboczym poprzedzającym dzień 
przeprowadzenia operacji gospodarczej.

Po drugie, należy ustalić historyczną wartość rozchodu – tu należy zastosować 
jedną z metod wskazanych w art. 34 ust. 4 pkt 1–3 uor – w Państwa przypadku 
nie ma to – jak widzę – znaczenia, bo była na rachunku waluta, tylko z zakupów 
po 5,0749 zł/GBP.

Różnice między tymi wartościami są różnicami od środków na rachunku ban-
kowym, różnicami zrealizowanymi, mającymi wpływ na rozliczenia podatkowe.

Proszę zwrócić uwagę, że np. na zapłacie rozrachunków rozpoznacie Państwo 
dwa razy różnice kursowe. Zilustruję to przykładem. 

Przykład
Załóżmy, że kurs, po jakim pierwotnie ujęto zobowiązanie, to 5,20 zł/GBP, a średni kurs NBP z dnia poprzedzają-

cego zapłatę i poniesienie opłat bankowych 5,12 zł/GBP.

Zobowiązania 5,2 zł × 8 503 zł = 44.215,60 zł

1. Zapłata zobowiązania – ujęcie po kursie 5,12 zł/GBP

Wn Rozrachunki z dostawcami 43.535,36 zł

Ma Rachunek bankowy 43.535,36 zł

2. Ustalenie różnic kursowych na rozrachunkach 8.503 × (5,12 – 5,2) = -680,24 zł

Wn Rozrachunki z dostawcami 680,24 zł
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Ma Przychody finansowe – podatkowe 680,24 zł

3. Ustalenie różnicy kursowej na rozchodzie środków pieniężnych 8.503 × (5,12 – 5,0749) = 383,49 zł

Wn Rachunek bankowy 383,49 zł

Ma Przychody finansowe – podatkowe 383,49 zł

4. Zarachowane kosztu opłaty bankowej i prowizji (10 GBP + 3,81 GBP) × 5,12 = 70,71 zł

Wn Usługi obce 70,71 zł

Ma Rachunek bankowy 70,71 zł.

5. Ustalenie różnic na rozchodzie środków pieniężnych 13,81 × (5,12 – 5,0749) = 0,62 zł

Wn Rachunek bankowy 0,62 zł

Ma Przychody finansowe 0,62 zł

Podstawa prawna:

  Art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. 
poz. 330 ze zm.).

  Art. 15a ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 15a ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). 

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista prawa podatkowego i bilansowego, Wydział 
Zarządzania UW

2. Kiedy nastąpi uprawdopodobnienie nieściągalności

Pytanie: Odbiorca „X” naszych usług zalega nam z zapłatą faktur za 2014 rok, co gro-
zi nam utratą płynności finansowej i upadłością. W dniu 4 marca 2015 r. przysłał nam pis-
mo, że jego wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie „X” upadłości, w wyniku czego „X” ma 
zarządcę sądowego. Odbiorca „X” złożył odwołanie i czeka na decyzję sądu w sprawie ogło-
szenia upadłości lub oddalenia wniosku wierzyciela. Jeżeli sąd wyda decyzję o ogłoszeniu 
upadłości „X” np. do 30 marca, a my jeszcze nie zamkniemy swoich ksiąg rachunkowych i nie 
zatwierdzimy bilansu za 2014 rok, to czy będziemy mogli utworzyć rezerwę na należności 
i zaksięgować ją w koszty podatkowe 2014 roku? To duża kwota, w związku z czym w CIT-8 
za 2014 rok wystąpiłaby nadpłata podatku dochodowego, o zwrot którego byśmy wnioskowali 
do urzędu skarbowego, a to zapewniłoby nam płynność finansową i uratowało od upadłości.

Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu Państwa odbiorca znajduje się 
w trakcie postępowania upadłościowego. Jeśli jest to postępowanie upadłościowe 
z możliwością zawarcia układu, to już w 2014 roku istniały okoliczności uprawdo-
podabniające nieściągalność tej należności zgodnie z art. 16 ust. 2a ustawy o CIT.

Jeśli jednak nie jest to upadłość z możliwością zawarcia układu, to uprawdopo-
dobnienie nieściągalności nastąpi dopiero w 2015 roku po wydaniu przez sąd po-
stanowienia o upadłości i jego uprawomocnieniu.
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Podstawa prawna:

  Art. 16 ust. 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista prawa podatkowego i bilansowego, Wydział 
Zarządzania UW

3. Jak wyliczyć wskaźnik do rozliczenia kosztów z działalności 
opodatkowanej CIT

Pytanie: Firma prowadzi działalność rolniczą oraz działalność gospodarczą podlegającą 
opodatkowaniu. Jak wyliczyć wskaźnik do rozliczenia kosztów z działalności opodatkowanej 
podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy następujących danych:

1. Przychody ze sprzedaży-działalność rolnicza 1.500.000 zł.
2. Rekompensata wodno-środowiskowa 600.000 zł.
3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

w działalności rolniczej 30.000 zł.
4. Przychody z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000 zł.
5. Pozostałe przychody operacyjne, kwota odpisów amortyzacyjnych od środków trwa-
łych wykorzystywanych w działalności rolniczej sfinansowanych dotacją rozliczana 
w czasie 700.000 zł.

6. Pozostałe przychody operacyjne, kwota odpisów amortyzacyjnych od środków trwa-
łych wykorzystywanych w działalności gospodarczej opodatkowanej, sfinansowanych 
dotacją rozliczana w czasie 100.000 zł.

7. Przychody ze sprzedaży działalności podlegającej opodatkowaniu 500.000 zł.

Odpowiedź: Wskaźnik należy wyliczyć jako stosunek przychodów zwolnionych 
bądź nieopodatkowanych CIT do przychodów ogółem.

Wyjaśnijmy, że na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli podatnik ponosi 
koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowa-
niu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe usta-
lenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala 
się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwo-
cie przychodów. 

Z kolei, zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o CIT, zasadę tę stosuje się również 
w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z któ-
rych część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo 
jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 
stosuje się odpowiednio.
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Mając na uwadze treść wskazanych przepisów oraz przedstawiony stan faktycz-
ny, w pierwszej kolejności należy ustalić, które wymienione przychody podlegają 
opodatkowaniu CIT, a które nie lub są zwolnione od CIT.

Pamiętajmy, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalno-
ści rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba 
że ustalenie przychodów jest wymagane do celów określenia dochodów wolnych 
od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Z kolei działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produk-
tów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z włas-
nych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, 
szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza grun-
towa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sa-
downicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów 
użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, 
a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwie-
rząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,
2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi 

i kaczek,
3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
– licząc od dnia nabycia.
Mając na uwadze treść tych przepisów, za wyłączone z opodatkowania CIT będą 

„przychody ze sprzedaży, działalność rolnicza – 500.000 zł”. 
Za przychód z działalności rolniczej należy uznać również rekompensatę wod-

no-środowiskową stanowiącej dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007–2013”. 

Rekompensata wypłacana jest bowiem w związku z prowadzoną działalnością 
rolniczą polegającą na hodowli ryb. Przychodem z działalności rolniczej jest także 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywa-
nego w działalności rolniczej, co potwierdzają organy podatkowe (zob. interpretacja 
dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 lipca 2009 r., nr IBPBI/1/415–560/09/KB, 
interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2008 r., nr ILPB3/423–
144/08–3/EK).

Natomiast za przychody nie uznaje się odpisów amortyzacyjnych. Co najwyżej 
mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile nie zostały z nich wyłączo-
ne. Przychodem natomiast są dotacje, dofinansowania na zakup środków trwałych. 
Jeśli dofinansowanie jest ściśle związane z działalność rolniczą, np. zakup maszyn 
rolniczych, to przychód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu CIT, gdyż będzie 
on przychodem z działalności rolniczej.

Przychodami opodatkowanymi CIT będą odsetki na rachunku bankowym oraz 
przychody ze sprzedaży.




