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Wstęp

Oddajemy w Twoje ręce publikację o prowadzeniu podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów w 2021 roku. 

W książce przypominamy, że podatnicy opodatkowani według zasad 
ogólnych (skala lub podatek liniowy) muszą stosować przy prowadzeniu 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR) nowe przepisy. Dlate-
go też w publikacji sprawdzisz, jakie przepisy regulują prowadzenie PKPiR, 
jak je stosować oraz jak prawidłowo księgować koszty i przychody w po-
datkowej księdze przychodów i rozchodów w 2021 r. 

W książce znajdziesz realne problemy podatników. Dzięki temu m.in. 
będziesz miał pewność czy płatności w ramach mechanizmu split payment 
mają wpływ na księgowanie, jakie są konsekwencje przekazania samocho-
du prywatnego do spółki cywilnej, czy zwrot na zakup kasy należy wyka-
zać w PKPiR, jak prawidłowo księgować listy płac w PKPIR z tytułu umów 
o pracę. 

To tylko przykładowe problemy, jakie zostały poruszone w publikacji. 
Znajdziesz w niej odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące 
prowadzenia PKPiR udzielone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czę-
sto poparte przykładami.

Zapraszam do lektury

Anna Kostecka
Redaktor
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Aktualne przepisy w PKPiR

1 stycznia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie 
w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2020 r. podatnicy opodatkowani we-
dług zasad ogólnych (skala lub podatek liniowy) muszą stosować przy prowa-
dzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR) nowe przepisy. 
Jest to rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2544), które określa sposób prowadzenia podatkowej księgi przycho-
dów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księ-
ga, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem. 

WAŻNE!
Z dniem 31 grudnia 2019 r. „stare” rozporządzenie Ministra Finansów 
z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przycho-
dów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728 oraz z 2018 r. poz.1779) utraciło 
moc. Jednak do ustalenia dochodu za 2019 r. należało je stosować. 

Główną przyczyną wydania nowego rozporządzenia była zmiana prze-
pisu upoważniającego do wydania regulacji w zakresie prowadzenia ewi-
dencji. Przepisy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatko-
wym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244), nadały nowe brzmienie przepisu 
art. 24a ust. 7 ustawy o PIT. Na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 
2019 r. przepisu art. 24a ust. 7 ustawy o PIT, minister właściwy do spraw 
finansów publicznych został upoważniony do określenia, w drodze roz-
porządzenia, sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i roz-
chodów, szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ta księga, 
oraz szczegółowego zakresu obowiązków związanych z jej prowadzeniem, 


