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Wstęp
Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym  

wymaga prawidłowego ustalenia przychodów, kosztów oraz odliczeń od do-
chodu. Składowych tego wyniku jest wiele i wszystkie są równie ważne. Kosz-
ty są jednak na pewno najtrudniejszym z tych zagadnień. Wynika to z ogólnej 
definicji klauzuli uznania wydatków za koszty podatkowe oraz dużego kata-
logu wydatków wyłączonych z kosztów. 

Szczególnie klauzula generalna daje szerokie możliwości interpretacji po-
szczególnych stanów faktycznych. Świadczy o tym m.in. ogromna liczba in-
terpretacji wydanych przez organy podatkowe w zakresie kosztów oraz często 
spotykana ich zmiana, mimo braku zmian w przepisach. 

W  publikacji omawiamy ten skomplikowany temat w  sposób dokładny 
i przystępny. Przedstawiamy przydatne przykłady, wzory księgowań oraz ak-
tualne interpretacje i orzeczenia. Ten zbiór pomoże w prawidłowym oraz ko-
rzystnym rozliczeniu podatkowym. 

Nie zabrakło również nowości, które weszły w życie od 1 stycznia 2015 r., 
a dotyczą cienkiej kapitalizacji czy pracy własnej wspólników spółek osobo-
wych.

Prezentujemy rozwiązania najbardziej zawiłych i aktualnych problemów 
dotyczących kosztów. A są nimi: 
■■ amortyzacja środków trwałych, 
■■ koszty otrzymanych kredytów i pożyczek, 
■■ świadczenia pracownicze, 
■■ wierzytelności nieściągalne, 
■■ odszkodowania i kary umowne,
■■ kilometrówka,
■■ nieodliczony VAT,
■■ reprezentacja, 
■■ korekta kosztów, 

– a to tylko niektóre z omawianych zagadnień.

Całość oparta jest na praktycznym, wieloletnim doświadczeniu doradcy po-
datkowego. Publikacja przydatna księgowym, pracownikom biur rachunko-
wych, przedsiębiorcom oraz urzędnikom skarbówki. 

Grzegorz Ziółkowski
doradca podatkowy
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Rozdział 1. 
Koszty uzyskania przychodu

Kosztami uzyskania przychodu przedsiębiorców są wszelkie koszty po-
niesione w  celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpiecze-
nia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych czy art. 16 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych. Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzy-
skania przychodów, winien spełniać łącznie następujące warunki: 
■■ pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem i być po-

niesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia 
źródła przychodu, 
■■ nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania 

przychodów,  
■■ być właściwie udokumentowany. 

Każdy przypadek ponoszonego wydatku należy oceniać indywidualnie 
pod kątem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Przy tym obowią-
zek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy 
poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności, zachowa-
niem albo zabezpieczeniem tego źródła przychodu każdorazowo spoczywa 
na podatniku.

Ustawodawca definiując koszt uzyskania przychodu, nie powiązał go z ko-
niecznością faktycznego uzyskania przychodu. Koszt podatkowy w momencie 
jego ponoszenia powinien obiektywnie przyczynić się do powstawania przycho-
dów, ale nie zawsze prowadzi do faktycznego osiągnięcia przychodu. Ustawo-
dawca posługując się zwrotem „wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia 
przychodu”, nie posługuje się sformułowaniem „skutek”. Takie sformułowanie 
ma istotne znaczenie przy rozpatrywaniu pojęcia kosztów, albowiem czym in-
nym jest „cel” działania, a czym innym „skutek” będący następstwem podjętych 
działań. Przez sformułowanie „w celu” należy zatem rozumieć dążenie do osią-
gnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „ce-
lowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skut-
kowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane 
następstwo (przychód). Z tych też powodów brak „skutku”, tj. przychodu, nie 
dyskwalifikuje wydatku jako kosztu poniesionego w celu osiągnięcia przychodu 
(wyrok NSA z 1 czerwca 2000 r., sygn. akt SA/Rz 1596/97).

Oceny, czy koszt jest celowy, dokonujemy w momencie ponoszenia kosztu, 
a nie w czasie, gdy przychód wystąpił czy powinien wystąpić. Pod uwagę należy 
więc brać warunki gospodarcze istniejące wtedy, gdy podatnik podejmował decy-
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zję o poniesieniu kosztu: Momentem decydującym o możliwości zaliczenia da-
nego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest moment dokonania wy-
datku, a nie moment osiągnięcia przychodu. Organ podatkowy ocenia celowość 
poniesionych kosztów w innych warunkach aniżeli ponoszący te koszty podat-
nik. Czyni to ex post na podstawie ksiąg podatkowych, które rejestrują zdarze-
nia gospodarcze i operacje finansowe. Na podstawie zapisów tych ksiąg ustala, 
czy poniesione przez podatnika koszty rzeczywiście przyczyniły się do osiągnięcia 
przychodu. Nieuzyskanie przychodów z planowanego źródła nie oznacza jeszcze, 
iż wszystkie wydatki z tym związane nie mogą być wliczone do kosztów działal-
ności (wyrok NSA z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt III SA 7803/98).

Z definicji kosztu uzyskania przychodów wynika, że powinien być to koszt, 
którego celem jest uzyskanie przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źró-
dła przychodów. Oznacza to, że koszty, które zostały poniesione w  innym 
celu, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Ustalenie w prakty-
ce celowości wydatku wymaga bardzo indywidualnego podejścia. Określony 
wydatek może być bowiem kosztem przy danym rodzaju działalności gospo-
darczej, a przy innej działalności wydatek nie będzie już wykazywał związku 
z prowadzoną działalnością.

PRZYKŁAD

Anna Nowak prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług graficznych. Po-
niosła wydatek na kurs grafiki przemysłowej. W takiej działalności wydatek na ten 
kurs stanowi koszt uzyskania przychodu.
Maria Nowak prowadzi działalność gospodarczą w  zakresie usług fryzjerskich. 
W ramach zainteresowań hobbistycznych  poniosła wydatek na kurs grafiki. Wy-
datku tego nie może zaliczyć do kosztów działalności prowadzonej w zakresie 
usług fryzjerskich.

Ocena związku wydatku z uzyskiwanym przychodem jest sprawą bardzo 
indywidualną. Organy podatkowe wielokrotnie kwestionowały zaliczenie do 
kosztów uzyskania przychodów danego wydatku w oparciu o argument bra-
ku związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oczywiście nie brakuje również przykładów interpretacji, w których orga-
ny dostrzegają związek wydatku z uzyskiwanym przychodem.

INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH

■■ Wydatki na aplikację radcowską   
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że pomimo, że Wniosko-
dawca w latach wcześniejszych, czyli przed rozpoczęciem prowadzenia 
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działalności gospodarczej w ramach kancelarii radcy prawnego, poniósł 
wskazane we wniosku wydatki w celu uzyskania uprawnień do wykony-
wania zawodu radcy prawnego, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzy-
skania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełnia-
ją bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Powyższe wydatki mają charakter wy-
datków typowo osobistych i zostały poniesione przed rozpoczęciem pro-
wadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w związku z powyż-
szym nie można ich uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu 
powołanego powyżej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Łodzi z 18 listo-
pada 2014 r. (nr IPTPB1/415-499/14-2/SJ)

■■ Wydatki związane z funkcjonowaniem klastra   
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że firma Wnio-
skodawcy jest partnerem klastra. Zgodnie z przyjętymi celami i zadania-
mi partnerzy klastra zamierzają wspólnie realizować projekty badawcze 
i rozwojowe o charakterze innowacyjno-inwestycyjnym oraz podejmować 
w ramach klastra działania służące ich ekspansji rynkowej w kraju i za gra-
nicą. Dążą do tworzenia w ramach klastra branżowych sieci współpracy, 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych inno-
wacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych, zamierzają prowa-
dzić wspólne działania promocyjne i lobbingowe oraz pozyskiwać na te cele 
i zadania zewnętrzne finansowanie, w tym szczególnie pieniądze unijne. 
Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cy-
wilnej. Stanowi platformę wspólnych działań dla osiągnięcia określonych 
celów i zadań. Partnerem klastra może zostać instytucja, firma lub organi-
zacja prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej 
i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sek-
tora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo 
w nim oparte jest na zasadach dobrowolności i woli współpracy. W związku 
z uczestnictwem w przedmiotowym przedsięwzięciu firma Wnioskodawcy 
ponosi wydatki związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji pro-
cesu współpracy w ramach klastra. Za świadczone usługi firma Wniosko-
dawcy (a także pozostali partnerzy klastra) zobowiązuje się do comiesięcz-
nych płatności w formie zapłaty wystawionej przez Koordynatora faktury 
VAT, pozwalającej na pokrycie kosztów związanych z zakupem niezbędne-
go wyposażenia biura i materiałów biurowych, pokryciem kosztów leasin-
gu, eksploatacji oraz ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu paliwa 
oraz ewentualnych usług transportowych, kosztów: podróży służbowych, 
wynajmu biura dla Koordynatora klastra oraz dla oddziałów klastra, kosz-
tów usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz telefonicznych, kosztów 
wynagrodzenia pracowników i współpracowników działających w zakre-
sie realizacji usług określonych umową, kosztów obsługi bankowej i ka-
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drowo-księgowej, obsługi prawnej oraz pozostałych kosztów związanych 
przedmiotowo z realizacją umowy. (…) Mając na uwadze przedstawiony we 
wniosku stan faktyczny, powołane wyżej przepisy prawa oraz cel uczest-
nictwa w opisanym we wniosku przedsięwzięciu stwierdzić należy, że opi-
sane we wniosku ORD-IN wydatki poniesione przez firmę Wnioskodawcy, 
związane z zakupem usługi organizacji i koordynacji procesu współpracy 
w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w oparciu o wysta-
wioną przez Koordynatora klastra fakturę VAT (nazwa świadczonej usłu-
gi: usługa organizowania i koordynowania procesu współpracy w ramach 
Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) – stosownie do art. 22 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowią dla Wnio-
skodawcy koszty uzyskania przychodów. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Łodzi z 25 listo-
pada 2014 r. (nr IPTPB1/415-467/14-2/AG)

■■ Wydatki na ubrania   
Wnioskodawczyni od 1 lipca 2014 roku rozpoczęła prowadzenie działalno-
ści gospodarczej. Podstawowa działalność gospodarcza to usługi dzienni-
karskie – w tym świadczone na wizji – jako prezenter pogody. (…) Odnosząc 
się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić nale-
ży, że aby wydatki na zakup odzieży i obuwia można było uznać za koszty 
uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór musi 
utracić charakter osobisty, np. poprzez trwałe opatrzenie zakupionej odzie-
ży cechami charakterystycznymi logo reprezentowanej przez Wnioskodaw-
czynię firmy. Zakupy odpowiednich ubrań, butów, pod kątem wykonywania 
działalności gospodarczej należy więc oceniać na tle przepisów prawa pra-
cy lub innych przepisów branżowych. Generalnie zakupy tego rodzaju sta-
nowią wydatki związane z faktem funkcjonowania danej jednostki w życiu 
społecznym. Zatem, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospo-
darczej, każda osoba musi nabywać i używać dostosowaną do własnych wy-
magań odzież i obuwie. Dlatego też zakupy tych rzeczy stanowią spełnienie 
zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej. Odstępstwa od tej za-
sady mogą wynikać z nałożonego na prowadzącego działalność gospodarczą 
prawnego obowiązku używania określonego rodzaju odzieży czy też obuwia, 
a rzeczy te utraciły charakter osobisty na przykład z uwagi na dostosowanie 
tychże do pełnienia określonych funkcji bądź zawodów. Obowiązujące za-
sady współżycia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące działalność 
gospodarczą posiadały wygląd adekwatny do wykonywanego zawodu, po-
dobnie zresztą jak osoby zatrudnione w innych zawodach, np. nauczyciele, 
urzędnicy, prawnicy itp. Niewątpliwie w wykonywanym przez Wnioskodaw-
czynię zawodzie dbałość o wygląd zewnętrzny jest bardzo istotna, jednakże 
nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych 
norm społecznych. Wydatki związane z odpowiednim strojem, jak również 
wydatki dotyczące usług fryzjerskich, zakup kosmetyków, usług kosmetycz-
nych, mają charakter wydatków osobistych związanych z poprawą wizerun-
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ku i w konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością 
gospodarczą. Wprawdzie wydatki te nie zostały ujęte w katalogu wydatków 
nieuznawanych za koszt uzyskania przychodu, jednakże nie stanowi to wy-
starczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów 
uzyskania przychodów. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w   Warszawie 
z 24 października 2014 r. (nr IPPB1/415-952/14-2/AM)

■■ Wydatki na studia   
Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się przygo-
towaniem wniosków o dofinansowanie projektów z krajowych i międzynaro-
dowych środków publicznych. Klienci często potrzebują doradztwa m.in. w za-
kresie projektów ekologicznych, składanych w takich programach jak GEKON 
– Generator Koncepcji Ekologicznych, BIOStrateg – Środowisko naturalne, rol-
nictwo i leśnictwo czy też StrategMED – Profilaktyka i leczenie chorób cywi-
lizacyjnych. W zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projek-
tów wymagana jest, oprócz wiedzy formalnej, jak taki wniosek powinien być 
przygotowany, także ogólna wiedza merytoryczna, która pozwalałby Wnio-
skodawcy ocenić jakość przesyłanych materiałów, w których mógłby wstępnie 
zweryfikować takie kryteria jak np. poziom innowacyjności proponowane-
go rozwiązania, które jest najważniejszym czynnikiem decydującym o uzy-
skaniu przez klienta dofinansowania publicznego, a tym samym wypłaceniu 
dla Wnioskodawcy „procentu od sukcesu”. Wnioskodawca chciałby zdobyć te 
kompetencje, obecnie przyjmując niejako za pewnik poziom innowacyjności, 
który opisuje klient, narażając się, w przypadku złożenia wniosku z niedosta-
tecznym opisem poziomu innowacyjności, na stratę czasu oraz brak wyna-
grodzenia ze względu na odrzucenie przez ekspertów oceniających – wniosku 
o dofinansowanie projektu. (…) Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego 
ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosz-
tów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem 
kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi to być zatem 
taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpli-
wości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifika-
cja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium 
celowości, leży bowiem w gestii podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, że 
prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych. 
Wprawdzie Wnioskodawca wskazał, że wiedza zdobywana podczas odbywania 
nauki na studiach pozwoli zwiększyć przychody oraz zabezpieczyć źródła przy-
chodów, jednakże w ocenie organu w przedstawionej sytuacji wydatki pono-
szone w związku ze studiami inżynierskimi I stopnia nie spełniają kryterium 
celowości wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. (…) Przenosząc wskazane uregulowania prawne na grunt rozpatry-
wanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku opis stanu faktycz-
nego, należy stwierdzić, iż wydatki na czesne za studia inżynierskie I stopnia 
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na Wydziale Ochrony Środowiska należy ocenić jako wydatki mające charak-
ter osobisty, niespełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji 
nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej Wnioskodawcy. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie 
z 21 października 2014 r. (nr IPPB1/415-867/14-2/AM)

■■ Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów z działalności gospodarczej  
Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż wnioskodawczyni 
prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym wy-
kupiła polisę ubezpieczeniową z opcją odszkodowania w razie wypadku 
i braku możliwości wykonywania czynności w prowadzonej działalności 
gospodarczej. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione we 
wniosku informacje, stwierdzić należy, iż wydatki związane z opłaceniem 
składek na ubezpieczenie na życie osoby prowadzącej działalność gospo-
darczą mają charakter wydatków osobistych. Zatem ww. wydatki nie mają 
bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są 
wydatkami ponoszonymi w  celu powstania lub zwiększenia przychodu 
oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Brak ww. związku 
przyczynowo-skutkowego wyklucza możliwość zaliczenia ww. wydatków 
do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Poznaniu 
z 10 września 2010 r. (nr ILPB1/415-699/10-5/KŁ)

■■ Wydatki związane z zatrudnieniem cudzoziemców   
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wniosko-
dawczyni ponosi szereg kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziem-
ców. Są to m.in. koszty pozwolenia na pracę, tłumaczenia niezbędnych 
dokumentów na język polski, koszty karty stałego pobytu, wiz pracowni-
czych. Oprócz tego przed nawiązaniem stosunku pracy wnioskodawczyni 
ponosi koszty związane z tymi osobami – koszty zakupu biletów lotniczych 
na przelot tych osób, biletów kolejowych, koszty zakwaterowania (hotelu 
lub najmu mieszkania), ubezpieczenia tych osób do momentu zatrudnie-
nia. Biorąc pod uwagę powyższe, skoro cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski 
w konkretnym celu, tzn. w celu podjęcia pracy u wnioskodawczyni i wnio-
skodawczyni ponosi wydatki związane z  ich zatrudnieniem, to należy 
uznać, iż wydatki te związane są z działalnością gospodarczą i wypełniają 
dyspozycję art. 22 ust. 1 ww. ustawy. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie 
z 2 grudnia 2010 r. (nr IPPB1/415-788/10-2/ES)

■■ Wynajem mieszkania na czas świadczonych usług   
W sytuacji gdy miejscem zamieszkania wnioskodawcy (będącym jednocześnie 
siedzibą jego firmy) jest miasto X, a miejscem świadczenia w ramach prowa-
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dzonej działalności gospodarczej usług konsultacyjnych w charakterze deve-
lopera/programisty będzie miasto Y (znajdujące się w innym województwie), 
to wydatki, jakie będzie ponosić wnioskodawca z tytułu wynajmu i używa-
nia mieszkania w miejscu (miejscowości) świadczenia tych usług, stosownie 
do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, będą mogły w okresie świadczenia tych usług stanowić koszty uzy-
skania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez 
wątpienia bowiem w  złożonym wniosku wnioskodawca wykazał związek 
przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydatkami a uzyskiwaniem przycho-
dów z ww. źródła przychodów oraz racjonalność poniesienia tych wydatków. 
Przedmiotowe wydatki nie są również wymienione w tzw. negatywnym ka-
talogu kosztów ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy. Zwraca się jednakże uwa-
gę na konieczność właściwego udokumentowania wskazanych we wniosku 
wydatków. Należy zaznaczyć, że zgromadzone dokumenty nie mogą się przy 
tym ograniczać wyłącznie do faktury (rachunku) wystawionego przez wła-
ściciela lokalu, który wynajmie wnioskodawca, faktur (rachunków) za media 
bądź też innych dokumentów stwierdzających jedynie wysokość poniesio-
nych przez wnioskodawcę wydatków z tytułu używania tego lokalu. Niezbęd-
ne jest również posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej usługach w okolicach wynajmowane-
go mieszkania, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przy-
czynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, 
a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków. Jeżeli więc 
poniesione wydatki będą spełniać wszystkie wymienione powyżej warunki, to 
mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach 
z 25 listopada 2010 r. (nr IBPBI/1/415-966/10/SK)

■■ Wydatki na licencję pilota   
Z  przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodaw-
ca prowadzi działalność handlową w zakresie handlu hurtowego. W celu 
pozyskania nowych klientów oraz w związku z potrzebą bezpośredniego 
i szybkiego kontaktu z kontrahentami, znajdującymi się w różnych czę-
ściach kraju, a tym samym skróceniem czasu do minimum na pokonywa-
niu drogi, Wnioskodawca zamierza nabyć, na podstawie umowy leasin-
gu operacyjnego, samolot (awionetkę) oraz uzyskać licencję pilota. Zatem 
w przedmiotowej sprawie wydatki poniesione w celu uzyskania licencji pi-
lota można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednakże pod wa-
runkiem ich prawidłowego udokumentowania. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie 
z 15 listopada 2010 r. (nr IPPB1/415-757/10-4/RS)

■■ Wydatki na nagrody promocyjne   
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i zdarzenia przy-
szłego wynika, że celem zwiększania sprzedaży spółka zamierza przepro-
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wadzić akcję promocyjną polegającą na przyznawaniu nagród za zakup 
odpowiedniej ilości produktów. Akcja promocyjna będzie adresowana do 
podmiotów gospodarczych, które zawarły ze spółką umowę handlową na 
dystrybucję produktów i w czasie trwania akcji promocyjnej dokonają za-
kupu produktów w punktach sprzedaży detalicznej/hurtowej. Czas trwa-
nia akcji promocyjnej, zasady uczestnictwa, zasady przyznawania nagród 
itp. zostaną opisane w regulaminie akcji promocyjnej. Nagrodą za zakup 
odpowiedniej ilości produktów w terminie trwania akcji promocyjnej bę-
dzie możliwość wysłania przez uczestnika jednej, wybranej przez uczest-
nika osoby, na wycieczkę zagraniczną (np. do Grecji). Zdaniem spółki akcja 
promocyjna spełnia kryteria tzw. sprzedaży premiowej. Sprzedaż premio-
wą należy utożsamiać z transakcją, w ramach której obok sprzedaży towa-
ru lub usługi dochodzi do wydania nabywcy premii (nagrody). Jej konstruk-
cja oparta jest bowiem na założeniu, że każdemu klientowi spełniającemu 
określone warunki wynikające z  ustalonego regulaminu, np. kupujące-
mu określony towar lub towar o określonej wartości albo korzystającemu 
z określonych usług, wydawana jest nagroda. Przybiera ona zawsze postać 
rzeczową; nagrodą nie są pieniądze ani towary, które sprzedano nabyw-
cy. Mając na uwadze powyższe, działania te – akcja promocyjna – mogą 
wpłynąć na wzrost sprzedaży oferowanych produktów, a co za tym idzie, na 
osiągane przez spółkę przychody. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie 
z 10 listopada 2011 r. (nr IPPB5/423-549/10-4/JC)

PROBLEM

Czy jest kosztem zakup części do napraw reklamacyjnych
Jestem indywidualnym przedsiębiorcą zajmującym się wytwarzaniem krzeseł i fo-
teli biurowych. Czasami dokonuję zakupu drobnych części, np. podłokietników, si-
łowników, piastr w celu usunięcia zgłaszanych przez klientów reklamacji. Czy za-
kupione części mogę zaliczyć do kosztów podatkowych?  Jeżeli tak, to w której 
kolumnie pkpir ująć ich zakup?
Rada
Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na na-
prawę towaru dokonywaną w ramach uznanej reklamacji klienta. Części ku-
pione do napraw reklamacyjnych nie służą  wytworzeniu towaru handlowe-
go. Służą one do naprawy tego towaru. Nie są to już materiały podstawowe.  
Zakup części służących do napraw reklamacyjnych podatnik powinien ujmo-
wać w kolumnie 13 pkpir – Pozostałe wydatki.

Wydatki na naprawę sprzedanego towaru w ramach uznanej reklamacji klien-
ta mogą stanowić koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy. Jest to wydatek 
poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy PIT). 
Jego efektem nie jest bezpośrednie zwiększenie przychodu, lecz wzmocnienie 
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wiarygodności rynkowej przedsiębiorcy. W konsekwencji prowadzi to do zwięk-
szenia sprzedaży, na pewno również zapobiega odpływowi dotychczasowych 
klientów. Możliwość zaliczenia do kosztów wydatków na naprawy reklamacyjne 
potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Byd-
goszczy w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2008 r. (nr ITPB1/415-749/07/
MZ): Należy podzielić stanowisko Wnioskodawcy w sprawie zaliczenia do kosz-
tów uzyskania przychodów wydatków związanych z naprawą w ramach rekla-
macji wadliwego towaru. Wydatki te jak wskazuje Wnioskodawca nie stanowią 
ani kar umownych, ani odszkodowań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 19 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie podlegają więc wy-
łączeniu z kosztów zawartemu w tym przepisie. Ponadto należy wskazać, iż dla 
oceny możliwości zaliczenia kosztów napraw reklamacyjnych do kosztów uzy-
skania przychodów bez znaczenia pozostaje fakt, iż naprawy realizowane nie są 
bezpośrednio przez Wnioskodawcę, decydującym warunkiem w tej sytuacji jest 
ponoszenie kosztów przez sprzedawcę towaru. 

Pkpir. Materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie 
produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyro-
bu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część 
składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania 
– puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. trans-
portery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. (§ 3 pkt 1 lit. b roz-
porządzenia w sprawie pkpir). Zakup materiałów  podstawowych należy ujmować 
w kolumnie 10 pkpir. Części kupione do wytwarzania foteli i krzeseł są materiałami 
podstawowymi i należy je ujmować w kolumnie 10 pkpir.

Części kupione do napraw reklamacyjnych nie służą jednak do wytworzenia to-
waru handlowego. Służą one do naprawy tego towaru. Nie są to już materiały 
podstawowe. Zakup części służących do napraw reklamacyjnych podatnik powi-
nien ujmować w kolumnie 13 pkpir – Pozostałe wydatki. Jeżeli podatnik korzysta 
z zapasów części, które ujął już w kolumnie 10 pkpir, w dacie przekazania do na-
prawy reklamacyjnej wartość przekazanych części powinna być przeksięgowana 
z kolumny 10 do 13 pkpir.

PROBLEM

Czy wpłacona zaliczka jest kosztem
W grudniu 2014 r. wpłaciłem zaliczkę na poczet dostawy towaru. Towar otrzyma-
łem w połowie stycznia 2015 r. Czy w podatkowej książce przychodów i rozcho-
dów mogę ująć wpłaconą zaliczkę jako koszt?
Rada
Zaliczka wpłacona na poczet dostawy towaru lub wykonania usługi nie sta-
nowi kosztu uzyskania przychodu. Podatnik może ją ująć w księdze podat-
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kowej, ale w wolnej kolumnie 15, która nie jest sumowana do kosztów uzy-
skania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przycho-
dów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosz-
tów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy PIT Z treści tych przepisów nie wyni-
ka wprost zakaz zaliczenia przez podatników do kosztów uzyskania przychodów 
zaliczek zapłaconych na poczet przyszłych dostaw towarów lub świadczonych 
usług. Wyjątkiem są utracone zaliczki. Organy podatkowe od lat prezentują jed-
nak pogląd, że uiszczona zaliczka na poczet dostawy towarów bądź wykonania 
usług nie wiąże się z uzyskaniem przychodów. W rezultacie kwota zaliczki nie sta-
nowi kosztów uzyskania przychodów dla wpłacającego. Jednym z przykładów jest 
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2011 r. (nr IBP-
BI/1/415-1246/10/RM): Co do zasady, zaliczki jako wpłaty niemające charakteru de-
finitywnego (ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem 
wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone) nie mogą stanowić kosz-
tów uzyskania przychodów.

PRZYKŁAD

Czynny podatnik VAT zamówił 30 grudnia 2014 r. partię towaru o wartości netto 
24 000 zł. Na poczet zamówienia wpłacił zaliczkę w kwocie 3000 zł, co potwier-
dza faktura zaliczkowa. Towar otrzymał 14 stycznia 2015 r. wraz z  fakturą koń-
cową VAT. Podatnik ujmie towar w księdze w dacie 14 stycznia 2015 r. na pod-
stawie faktury końcowej w kolumnie 10 pkpir – Zakup towarów. Wartość wpisu  
24 000  zł. Podatnik może ująć w  pkpir wpłaconą zaliczkę w  dacie 30 grudnia  
2014 r., ale w kolumnie 15, która nie jest sumowana do kosztów uzyskania przycho-
dów. Zaliczka nie stanowi bowiem kosztu uzyskania przychodu.
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Dokumentowanie kosztów  

uzyskania przychodów

Aby móc potrącić koszty, podatnik musi zgromadzić odpowiednie dowody 
ich poniesienia. Co do zasady będą to faktury, podpisane umowy cywilno-
prawne czy inne dowody księgowe. W przypadku kosztów, których wpływ 
na przychody jest trudny do wykazania, podatnik powinien mieć przygo-
towane, oprócz dowodów księgowych, również inne dowody świadczące 
o związku danego wydatku z przychodem. Takim przypadkiem są usługi 
niematerialne, np. usługi doradztwa  gospodarczego. W ich przypadku or-
gany podatkowe oprócz faktury kontrahenta za wykonaną usługę żądają od 
podatnika szczegółowych umów dotyczących świadczenia tych usług oraz 
raportów czy innych dokumentów świadczących o faktycznym wykonaniu 
tych usług.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwier-
dzające dokonanie operacji gospodarczej, tj. dowody: 
■■ zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, 
■■ zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom, 
■■ wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być również sporzą-
dzone przez jednostkę dowody księgowe:
■■ zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źró-

dłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione;
■■ korygujące poprzednie zapisy;
■■ zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowo-

du źródłowego;
■■ rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryte-

riów klasyfikacyjnych.

W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych 
obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udo-
kumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów za-
stępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Nie może 
to jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy 
opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych 
od ludności. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 
■■ określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 
■■ określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
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■■ opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednost-
kach 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 księ-

gach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowo-
du w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej 
za te wskazania.

Podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir) 
są dowody księgowe, którymi są:
■■ faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej fak-

turami, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
■■ dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwięk-

szenie przychodów),
■■ dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub
■■ inne dowody, wymienione w rozporządzeniu w sprawie pkpir, stwierdza-

jące fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym prze-
biegiem i zawierające co najmniej:
q  wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) 

uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
q  datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospo-

darczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji go-
spodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarczy podanie 
jednej daty,

q  przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, 
jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

q  podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania opera-
cji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu 
z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie (§ 12 ust. 3 rozporzą-
dzenia w sprawie pkpir).

Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Treść do-
wodu musi być pełna i zrozumiała; dopuszczalne jest stosowanie skrótów 
ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określe-
nie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik posiadający ten 
dowód jest obowiązany przeliczyć walutę obcą na złote, po obowiązują-
cym w dniu dokonania operacji kursie, zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie o podatku dochodowym. Wynik przeliczenia należy zamieścić 
w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego 
w walucie obcej.
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Za dowody uważa się również:
■■ dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone 

do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
■■ noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego ope-

racji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane 
od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
■■ dowody przesunięć;
■■ dowody opłat pocztowych i bankowych;
■■  inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat.

INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH

■■ Dokumentowanie przejazdów autostradami   
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodaw-
ca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu dro-
gowego. W swojej działalności ponosi koszty przejazdów płatnymi autostra-
dami, innymi drogami płatnymi oraz płatnych parkingów za granicą kraju. 
Wnioskodawca nie może otrzymać od właścicieli autostrad, dróg i parkingów 
imiennych faktur. Powyższe koszty dokumentowane są dowodami w postaci 
paragonów i innych dokumentów kasowych. Na odwrocie każdego dowodu 
Wnioskodawca dokonuje odpowiedniej adnotacji, zawierającej rodzaj zaku-
pu, imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz łączy z dowodem wewnętrznym. Jak-
kolwiek takiego rozwiązania nie przewidziano wprost dla paragonów, kwi-
tów autostradowych, to jednak z uwagi na specyfikę operacji oraz trudności 
z pozyskaniem faktury, ten ,,inny dowód” będzie stanowił o koszcie uzyska-
nia przychodu pod warunkiem, że taki dokument będzie zawierał wszystkie 
elementy wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Ponadto dowo-
dy opłat wyrażone w walutach obcych powinny zostać przeliczone na złote, 
a wynik tego przeliczenia należy zamieścić bezpośrednio na dowodzie albo 
na sporządzonym w tym celu załączniku, zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporzą-
dzenia. Mając powyższe na uwadze, opłaty za przejazdy autostradami, in-
nymi drogami płatnymi oraz za parkingi, poniesione za granicą kraju w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu 
usług transportowych, stanowią koszty uzyskania przychodu. Zatem para-
gony i inne dowody kasowe, o ile zawierają wszystkie dane, o których mowa 
w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów, stanowią podstawę do dokonania zapisów w po-
datkowej księdze przychodów i rozchodów. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 listo-
pada 2014 r. (nr ITPB1/415-761/14/KW)

■■ Faktury elektroniczne przechowywane papierowo   
Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz po-
wołane przepisy należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymywania przez 
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Spółkę faktur VAT w formacie PDF lub jpg za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej, przechowywanych później w formie papierowej, przy założeniu, 
że faktury te spełniają wymogi formalne, o których mowa powyżej, Spół-
ka będzie uprawniona do zaliczenia wynikających z nich kwot do kosztów 
uzyskania przychodów w myśl regulacji zawartych w art. 15 i 16 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Warszawie 
z 4 września 2014 r. (nr IPPB5/423-602/14-2/RS)

■■ Udokumentowanie towaru kupionego na aukcji internetowej   
Wnioskodawca (jako wspólnik spółki cywilnej) w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej handluje telefonami komórkowymi. Część telefonów 
(będących następnie przedmiotem odsprzedaży) spółka nabywa (będzie na-
bywać) za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego. Po dokona-
niu zakupu danego telefonu komórkowego poprzez portal aukcyjny spółka 
otrzyma wszelkie dane na temat dokonanego zakupu w szczególności:

–  dane personalne osoby, która sprzedała telefon, takie jak imię, nazwi-
sko, adres zamieszkania, często numer rachunku bankowego do zapła-
ty za telefon,

–  rodzaj zakupionego telefonu wraz z jego szczegółowym opisem,
–  kwotę należną za telefon,
–  inne warunki transakcji, takie jak koszty dostawy, sposób zapłaty. 

Potwierdzenie zawarcia transakcji generowane i  dostarczane będzie 
spółce w formie elektronicznej poprzez pocztę e-mail lub możliwe do po-
brania z historii transakcji wprost z portalu aukcyjnego. Potwierdzenie to 
stanowić będzie wiążącą umowę sprzedaży.

Spółka nie będzie zawierać ze sprzedającym odrębnej, pisemnej umowy. 

Przebieg transakcji udokumentowany będzie:
–  umową sprzedaży wydrukowaną z portalu aukcyjnego,
–  wyciągiem z rachunku bankowego potwierdzającym przelanie pienię-

dzy na konto firmy pośredniczącej w przekazywaniu płatności między 
spółką i sprzedającym,

–  kartą płatności otrzymaną w drodze elektronicznej ww. od firmy, po-
twierdzającą przekazanie pieniędzy sprzedającemu. 

Na podstawie ww. dokumentów spółka będzie sporządzać dowód we-
wnętrzny, w którym podawać będzie wszystkie informacje dotyczące do-
konanego zakupu, tj. od kogo dokonano zakupu, jaki produkt był przed-
miotem zakupu oraz jaką cenę zapłacono. Dowód ten opatrzony będzie 
podpisem Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki cywilnej. W oparciu o ww. 
dokumenty wydatek poniesiony na nabycie towaru handlowego (telefo-
nu) będzie ujmowany w kolumnie 10 prowadzonej przez spółkę podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów. 
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Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że 
dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczych w po-
datkowej księdze przychodów i  rozchodów powinna być (co do zasady) 
faktura bądź rachunek, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeże-
li jednak zakup na potrzeby działalności gospodarczej dokonywany jest od 
osób fizycznych, które działalności gospodarczej nie prowadzą, to doku-
mentami stanowiącymi podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów mogą być dokumenty, o których mowa w § 13 pkt 5 ww. rozpo-
rządzenia, tj. dokumenty zawierające dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 
tego rozporządzenia, np. zawarte umowy sprzedaży. 

W zamkniętym katalogu wydatków, których udokumentowanie może 
nastąpić w oparciu o dowód wewnętrzny, o którym mowa w § 14 cyt. roz-
porządzenia, nie ujęto jednakże zakupu towarów handlowych na aukcjach 
internetowych. Oznacza to, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu 
przyszłym zakup towarów handlowych (używanych telefonów komórko-
wych) dokonany na aukcjach internetowych nie może zostać udokumen-
towany dowodem wewnętrznym uzupełnionym o  informacje z  serwisu 
aukcyjnego, przelewy bankowe czy też umowy generowane z systemu au-
kcyjnego, które potwierdzają zawarcie transakcji. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach 
z 3 października 2013 r. (nr IBPBI/1/415-652/13/BK)

Zakup towarów handlowych w pkpir 
Zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych musi być wpisa-

ny do księgi przychodów i rozchodów niezwłocznie po ich otrzymaniu, naj-
później przed przekazaniem do magazynu przerobu lub sprzedaży, z zastrze-
żeniem § 30 rozporządzenia (§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pkpir). Ten 
sposób ewidencjonowania towarów handlowych i materiałów podstawowych 
jest taki sam przy obu metodach prowadzenia pkpir – kasowej i memoriało-
wej. 

Jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup dokumentowany jest 
fakturami dostawców, został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obro-
tu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić – Opis otrzymanego ma-
teriału lub towaru handlowego. Opis ten powinien zawierać:
■■ imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy, 
■■ ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału (lub towaru han-

dlowego). 

Sporządzony opis będzie podstawą zapisu w pkpir. Opis musi być przechowy-
wany jako dowód zakupu i połączony z nadesłaną następnie fakturą. Ewentualna 
różnica w stosunku do wartości podanej w fakturze musi być wpisana do księ-
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gi w dniu otrzymania faktury (§ 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie pkpir). Jeże-
li podatnik otrzyma materiał lub towar handlowy oraz fakturę na ten materiał 
lub towar handlowy w tym samym miesiącu, opis dołącza do otrzymanej faktury, 
a zapisów w księdze dokonuje na podstawie otrzymanej faktury. Podatnik może 
nie sporządzać opisu, jeżeli zakup udokumentowany jest specyfikacją dostawcy. 
Specyfikacja powinna zawierać takie dane jak opis. 

PRZYKŁAD

Podatnik kupił w marcu 2015 r. towary handlowe o wartości brutto 19 680 zł (cena 
netto – 16 000 zł, VAT – 3680 zł). Dostawa towarów miała miejsce 12 marca 2015 r. 
Podatnik nie otrzymał w tym miesiącu faktury potwierdzającej zakup towarów. 
Kupione towary ujął jednak w pkpir w dacie 12 marca 2015 r. Podstawą zapisu stał 
się opis przyjęcia towarów sporządzony przez podatnika. Do opisu podatnik pod-
piął otrzymaną w późniejszym terminie fakturę.

Dostawca:                                                                               Płock, 12 marca 2015 r.
MEDIA SA
ul. Wspólna 112
00-344 Warszawa
NIP 5251333001

Dowód przyjęcia towaru 06/2015

Nazwa  
towaru

Jednostka 
miary

Ilość Cena jed-
nostkowa

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Monitor 
LCD DELL

sztuki 20 300 6000 zł 7380 zł

Laptop MSI sztuki 5 2000 10 000 zł 12 300 zł

Razem wydatek netto: 16 000 zł

Data  
przyjęcia:

12.03.2015 r. Sporządziła
Anna Nowak
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Zapis w pkpir – marzec 2015 r.

Lp. Data  
zdarzenia 
gospodar-
czego 

Nr  
dowodu 
księgo-
wego

Opis  
zdarzenia 
gospo-
darczego

Zakup towarów 
i materiałów  
wg cen zakupu

Uwagi

zł gr

- 1 - - 2 - - 3 - - 6 - - 10 - - 16 -

33 12.03.2015 Dowód 
przyjęcia  
06/2015

Zakup  
towaru

16 000 00

Dowody wewnętrzne
Część wydatków w pkpir może być udokumentowana dowodem wewnętrz-

nym. Dowody te mogą dokumentować wyłącznie następujące zdarzenia  
gospodarcze:
■■ zakup, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy produktów ro-

ślinnych i  zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub 
przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kisze-
niu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt 
rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt; 
■■ zakup od ludności surowców roślin zielarskich i  ziół dziko rosnących  

leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów;
■■ wartość produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej upra-

wy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;
■■ zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;
■■ kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników 

oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działal-
ność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;
■■ zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtór-

ne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczo-
nych na złom samochodów i ich części składowych;
■■ wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, 

wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność 
gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obej-
mujący całość opłat na te cele; 
■■ opłat sądowych i notarialnych;
■■ znaki opłaty skarbowej;
■■ wydatków związanych z  parkowaniem samochodu, gdy są one popar-

te dokumentami niezawierającymi danych, o  których mowa w  § 12  
ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie pkpir; podstawą wystawienia dowodu 
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wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony 
do sporządzonego dowodu (§ 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie pkpir).

Dowody wewnętrzne powinny zawierać:
■■ datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków,
■■ przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, 
■■ w  innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i  wysokość 

kosztu (wydatku) (§ 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pkpir).

Również w art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości ustawodawca dopuścił, 
aby w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych 
obcych dowodów źródłowych kierownik jednostki zezwalał na udokumento-
wanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, 
sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Dokumentowanie we-
wnętrznymi dowodami zastępczymi nie może jednak dotyczyć operacji gospo-
darczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towa-
rów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH

■■ Zakup warzyw nieprzetworzonych sposobem przemysłowym   
Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na 
produkcji artykułów spożywczych, takich jak sałatki warzywne, surówki, gala-
rety mięsne, kanapki, które są sprzedawane wyłącznie odbiorcom hurtowym. 
Wnioskodawca planuje zakup warzyw (nieprzetworzonych sposobem prze-
mysłowym) do produkcji ww. produktów od rolników, od których nie otrzyma 
dokumentu zakupu. (…) Sytuacja opisana we wniosku mieści się w zakresie  
§ 14 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, wskazującego wprost, że na udokumen-
towanie zapisów w księdze, dotyczących zakupu bezpośrednio od krajowego 
producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobio-
nych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, 
jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie 
mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt – 
mogą być sporządzane dowody wewnętrzne. Wobec powyższego, jeżeli wysta-
wione przez Wnioskodawcę dowody wewnętrzne, potwierdzające dokonanie 
ww. transakcji, będą spełniały wymagania określone ww. przepisami rozpo-
rządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przy-
chodów i rozchodów, a ewentualny przerób tych towarów przez producenta 
nie będzie odbywał się metodą przemysłową, to dokumenty te mogą stanowić 
podstawę zaewidencjonowania poniesionych wydatków w prowadzonej po-
datkowej księgi przychodów i rozchodów, a w konsekwencji również do zali-
czenia tych wydatków do kosztów podatkowych. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Poznaniu 
z 22 listopada 2013 r. (nr ILPB1/415-990/13-2/IM)
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■■ Zakup od ludności nieuszkodzonych palet   
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje 
skupu zarówno zużytych, uszkodzonych palet drewnianych, jak i używanych, 
lecz niewymagających renowacji. Zainteresowany prowadzi podatkową księgę 
przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów towarami są: towa-
ry handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), 
wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do 
przerobu lub obróbki, z tym że towarami handlowymi są wyroby przeznaczo-
ne do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również 
produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produk-
cji rolnej. W konsekwencji zakup palet używanych, uszkodzonych od osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może zostać udoku-
mentowany dowodem wewnętrznym, zawierającym dane wymienione w § 14  
ust. 1 i ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów, tj. nazwę towaru, jego ilość, cenę jednostkową i war-
tość. (…) Natomiast nabycie używanych palet drewnianych od ludności, lecz 
niewymagających już renowacji stanowi operację gospodarczą, która powinna 
zostać udokumentowana umową kupna-sprzedaży. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Poznaniu 
z 15 listopada 2013 r. (nr ILPB1/415-979/13-2/AA)

■■ Zakup zużytych opon od ludności   
Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, polegającą 
na zakupie (skupie) i  sprzedaży używanych opon samochodowych, któ-
rych stan techniczny uczynił je nienadającymi się do dalszej eksploatacji. 
Sprzedaż dokonywana będzie na rzecz zakładów zajmujących się bieżniko-
waniem opon bądź przerabianiem ich na inne wyroby (np. gumowy gra-
nulat). Wobec powyższego w  przypadku założenia przez Wnioskodawcę 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie treści cytowa-
nego powyżej § 14 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia, zakup (skup) od lud-
ności (podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) zużytych 
opon samochodowych (jeżeli opony te nie będą pochodziły z przeznaczo-
nych do złomowania samochodów) może być udokumentowany dowodami 
wewnętrznymi w rozumieniu § 14 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia. 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach 
z 18 października 2013 r. (nr IBPBI/1/415-924/13/WRz)

■■ Dowód wewnętrzny zamiast faktury   
Analiza powyższych regulacji w odniesieniu do przedstawionych we wniosku 
okoliczności prowadzi do wniosku, że w momencie odsprzedaży sztuk trzody 
chlewnej zakupionych od producenta Spółka ma prawo rozpoznać w kalkulacji 
należnej zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc koszt uzyskania przy-
chodów równy cenie zakupu tej trzody w sytuacji, gdy Spółka nie otrzymała 
faktury od producenta, a w księgach rachunkowych wydatek ten został ujęty 
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w danym miesiącu jako koszt w korespondencji ze zobowiązaniem na podsta-
wie wewnętrznego dowodu księgowego (tj. polecenia księgowania).  Spółka ma 
prawo rozpoznać koszt uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym, deklaru-
jąc podatek za dany rok podatkowy także w sytuacji, gdy nie otrzyma faktury 
od producenta do czasu upływu terminu na złożenie zeznania o wysokości do-
chodu (strat) osiągniętego w tym roku podatkowym.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w  Poznaniu 
z 21 maja 2014 r. (nr ILPB3/423-104/14-2/EK)

PROBLEM

Czy kupno części samochodowych od osób fizycznych można udokumento-
wać dowodem wewnętrznym
Od niedawna prowadzę komis samochodowy. Chciałbym kupować od osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej części samochodowe potrzebne 
m.in. do napraw sprzedawanych aut. Te osoby nie wystawią mi faktur. Czy wydatki 
na zakup części samochodowych od osób fizycznych mogę zaliczyć do kosztów na 
podstawie wystawionych we własnym zakresie dowodów wewnętrznych?
Rada
Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszo-
nych na zakup części samochodowych na podstawie wystawianych we wła-
snym zakresie dowodów wewnętrznych. Podatnik może natomiast udo-
wodnić poniesienie wydatków za pomocą innych dowodów, np. umowy 
kupna-sprzedaży zawartej ze sprzedającym części.

Na udokumentowanie niektórych wydatków w pkpir podatnik może sporządzić 
dowody wewnętrzne. Należy jednak pamiętać, że dowody wewnętrzne mogą 
dotyczyć wyłącznie zdarzeń gospodarczych ściśle określonych w rozporządzeniu 
w sprawie prowadzenia pkpir. Podatnik może nimi udokumentować m.in. zakup 
od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłącze-
niem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samo-
chodów i ich części składowych. Jak podkreślał NSA w wyroku z 16 grudnia 2010 r. 
(sygn. akt II FSK 1409/09) części samochodowe (np. opony, poduszki kierowcy 
i pasażera, lusterka boczne, napinacze pasów, pompa wtryskowa, chłodnice wody, 
czujniki uderzeniowe) odpowiadają bezpośrednio pojęciu części składowych sa-
mochodu i  dlatego ich zakup nie może być udokumentowany dowodem we-
wnętrznym.
Podatnik może natomiast udowodnić poniesienie wydatków za pomocą innych 
dowodów, np. umowy kupna-sprzedaży zawartej ze sprzedającym części.

Zakup towarów rolnych od producenta
Dowody wewnętrzne mogą być sporządzone m.in. na udokumentowanie 

zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów ro-
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ślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub prze-
robionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu pro-
duktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych 
i obróbce poubojowej tych zwierząt (§ 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w spra-
wie pkpir). Podatnik prowadzący pkpir może więc udokumentować zakup 
produktów rolnych od rolnika dowodem wewnętrznym. Dowód wewnętrz-
ny może również być wystawiony w przypadku nabycia towarów rolnych od 
rolnika przez czynnego podatnika VAT, jeżeli ten nie może uzyskać od rolnika 
danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT RR. Stanowisko takie po-
twierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2009 r., nr ITPB1/415-56a/09/AK. 
Dowód wewnętrzny wystawiany jest przez nabywcę. Nie musi on zawierać 
danych rolnika-sprzedawcy, ale – co podkreślają organy podatkowe – musi 
zawierać dane wymagane przez rozporządzenie w sprawie pkpir.

PRZYKŁAD

Podatnik 24 marca 2015 r. kupił na targu:
n 15 ton żyta konsumpcyjnego – zapłacił 480 zł za tonę,
n 10 ton pszenicy konsumpcyjnej – zapłacił 560 zł za tonę.
Zboże podatnik kupił od kilku rolników, których danych nie posiada. Zakup zboża 
zaewidencjonował w kolumnie 10 pkpir na podstawie sporządzonego dowodu we-
wnętrznego.

             Płońsk, 24 marca 2015 r.
Henryk Nowak
ul. Wolności 12
09-100 Płońsk
NIP 5671333001

Dowód wewnętrzny 12/2015

Nazwa  
towaru

Jednostka 
miary

Ilość Cena jed-
nostkowa

Wartość Uwagi

Żyto kon-
sumpcyjne

tona 15 480 zł 7200 zł

Pszenica 
konsump-
cyjna

tona 10 560 zł 5600 zł

Razem wydatek: 12 800 zł

       Sporządził
                 Henryk Nowak
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Zapis w pkpir

Lp. Data  
zdarzenia 
gospodar-

czego 

Nr dowodu  
księgowego

Opis  
zdarzenia 
gospodar-

czego

Zakup towarów 
handlowych i materiałów 

wg cen zakupu

zł gr

- 1 -  - 2 -  - 3 - - 6 -  - 10 -

73 24.03.2015 DW 12/2015 Zakup  
towaru

12 800 00

Rozliczenie podróży służbowej 
Dowody wewnętrzne dotyczące rozliczenia kosztów podróży powinny za-

wierać co najmniej następujące dane: 
■■ imię i nazwisko osoby podróżującej, 
■■ cel podróży, nazwę miejscowości docelowej,
■■ liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wy-

jazdu oraz powrotu), 
■■ stawkę i wartość przysługujących diet (§ 14 ust. 3 rozporządzenia w spra-

wie pkpir).
Do rozliczenia należy dołączyć dowody (faktury) potwierdzające poszcze-

gólne wydatki. Jeżeli uzyskanie dowodu (faktury) nie było możliwe, pracow-
nik musi złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach 
braku jego udokumentowania. Nie wymagają udokumentowania fakturami 
diety oraz wydatki objęte ryczałtem, a także koszty przejazdu własnym samo-
chodem pracownika. Wydatki z tytułu podróży służbowych powinny być roz-
liczone w kolumnie 13 pkpir.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza sta-
łym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych 
z podróżą służbową (art. 775 § 1 Kodeksu pracy). Warunki wypłacania należności 
z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodaw-
cy niż państwowa lub samorządowa jednostka budżetowa określa się w ukła-
dzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obo-
wiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). 
Dopiero brak odpowiednich postanowień w tych wewnętrznych aktach powo-
duje, iż mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu-
dżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r., poz. 167.
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Zwolnienie od podatku. Należności z tytułu podróży służbowych wypła-
cane pracownikom do wysokości określonej w rozporządzeniu z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie podróży służbowych są zwolnione od podatku dochodowego 
od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PIT. Oznacza to, 
iż jeśli należności mieszczą się w określonych limitach, np. dieta za dobę przy 
podróży krajowej wynosi  obecnie nie więcej niż 30 zł, to należności te będą 
wolne od podatku. W przypadku gdyby pracodawca w swoim zakresie określił 
wyższe należności, ze zwolnienia skorzystają tylko kwoty mieszczące się w li-
mitach przewidzianych przez rozporządzenie z 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
podróży służbowych. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PIT wolne 
od podatku dochodowego są również kwoty otrzymane przez pracowników 
z tytułu używania pojazdów w celu odbycia podróży służbowej – do wysoko-
ści nieprzekraczającej kwoty ustalonej z zastosowaniem stawek za jeden ki-
lometr przebiegu pojazdu.

Koszty pracodawcy. Należności z tytułu podróży służbowych wypłacone pra-
cownikom stanowią koszty uzyskania przychodu. Z jednym wyjątkiem – dotyczą-
cym samochodu pracownika – przepisy ustawy PIT nie przewidują tu szczegól-
nych limitów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy PIT nie uważa się za koszty 
uzyskania przychodów wydatków na rzecz pracowników z tytułu używania przez 
nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności w celu odbycia podró-
ży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną 
z zastosowaniem stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu. W przypadku więc 
zwrotu tych należności pracodawca może wypłacać kwoty przewyższające limit 
wynikający z przemnożenia przejechanych kilometrów i stawek normatywnych, 
ale nadwyżka ponad limit kilometrówki nie będzie stanowić kosztu uzyskania 
przychodu. Bezwzględnym warunkiem zaliczenia tych należności do kosztów 
jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez pracodawcę 
na koniec miesiąca (art. 23 ust. 5 ustawy PIT). 

PRZYKŁAD

Pracownik przebywał w krajowej podróży służbowej w dniach od 2 do 5 marca 
2015 r. Wyjazd nastąpił o godz. 8.00, a powrót o godz. 18.00. Podróż pracownik 
odbył własnym samochodem o pojemności powyżej 900 cm3. W trakcie podró-
ży pracownik przejechał 565 km. Pracownik nocował w hotelu, co zostało udo-
kumentowane fakturą na kwotę 450 zł (brutto). Z tytułu jazdy pracodawca pra-
cownikowi zwrócił kwotę 472,23 zł (565 km x 0,8358). Diety pracownika wynosiły 
120 zł (30 x 4). W sumie kwota wydatków z tytułu podróży służbowej wyniosła 
1042,23 zł. Całość tej kwoty pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów, natomiast u pracownika jest to przychód zwolniony od podatku. Ujęcie 
w kosztach nastąpi na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego, do któ-
rego należy dołączyć fakturę za hotel. Ponadto trasę odbytą samochodem należy 
rozliczyć w ewidencji przebiegu pojazdu.
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Delegowany: Jan Kowalski, 
Stanowisko: informatyk

Data i miejsce sporządzenia: 
Warszawa, 8 marca 2015 r.

Cel wyjazdu i miejsce docelowe: Sprawdzenie serwera dostawcy

Do polecenia wyjazdu służbowego Nr 1/03/2015 z dnia 1 marca 2015 r.

ROZLICZENIE KOSZTOW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ  1/03/2015

WYJAZD PRZYJAZD Środek 
loko-
mocji1

Diety 
(ilość)

Miejsco-
wość

data godz. Miejsco-
wość

Data godz.

Warszawa 02.03.2015 8.00 Kraków 02.03.2015 12.30 SP

Kraków 05.03.2015 13.00 Warszawa 05.03.2015 18.00 SP

Koszty 
Podróży

Charakter wydatku Wartość

[zł] [gr]

Ryczałt za dojazdy/kilometrówka 565 
km

472 23

Diety Ilość: 4 Stawka: 30 zł 120 00

Noclegi udokumentowane 450 00

Ryczałt za nocleg

Pozostałe koszty podróży na podstawie załączonych 
dowodów zakupu

Liczba załączonych dowodów: jeden F 1123/03/2015 RAZEM 1042 23

Uwagi: Słownie:
jeden tysiąc czterdzieści 
dwa złote dwadzieścia 
trzy grosze

Rozliczenie sprawdził i zatwierdził:
08.03.2015 r.                         Mariusz Nowak    
    (data)                                       (podpis)

Rozliczenie sporządził:
08.03.2015 r.                     Robert Ciski  
    (data)                                (podpis)

1 użyć skrótów:
   P – pociąg; L – samolot; A – autobus/bus; SF – samochód firmowy; SP – samochód prywatny; Ł – prom


