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KOSZTY W RACHUNKU WYNIKU PODATKOWEGO
Streszczenie: O wysokości wykazanego dochodu (straty podatkowej) oraz prawidłowości
rachunku podatkowego decyduje między innymi sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów. W procedurze rachunku kosztów podatkowych dokonuje się identyfikacji i wyceny
kosztów, a także przypisuje się koszty do właściwych okresów rozliczeniowych. Ustalając
koszty, podatnicy dążą do uzyskania zgodności z przepisami, jak również opłacalności ekonomicznej. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań przyczyniających się do
istnienia ryzyka podatkowego. Należą do nich głównie złożoność procesów gospodarczych,
brak precyzji przepisów podatkowych, fiskalne i stymulacyjne cele nakładania podatku. Podstawowe znaczenie ma zatem określenie zasad oraz możliwych wariantów ustalania kosztów
podatkowych. Dotyczy to w szczególności podatników stosujących księgi rachunkowe.
Słowa kluczowe: rachunek wyników, koszty podatkowe, dochód.

1. Wstęp
Wynik podatkowy stanowi różnicę między podatkowymi przychodami a podatkowymi kosztami. Kalkulacja dochodu lub straty podatkowej odbywa się w ramach
procedury określanej jako rachunek wyniku podatkowego. Obejmuje ona ustalenie
zakresu przychodów i kosztów, ich pomiar oraz przypisanie do właściwych okresów
rozliczeniowych. Obowiązkiem podatnika jest interpretacja i wycena zdarzeń gospodarczych pod kątem konieczności lub możliwości ich uwzględnienia we właściwym okresie rozliczeniowym.
Sposób ujęcia (lub pominięcie) w rachunku podatkowym procesów gospodarczych jest wyznaczony przepisami podatkowymi. W ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych1 oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych2 określa
się między innymi zasady uznawania kosztów za podatkowe, ich wyceny oraz potrącania w odpowiednich miesiącach, kwartałach i latach. Cechą przepisów podatkowych jest jednak ich skomplikowanie oraz nieprecyzyjność, co wynika zarówno
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74,
poz. 397 z późn. zm.).
2
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. nr 74,
poz. 361 z późn. zm.).
1
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z przyczyn obiektywnych (złożoność procesów gospodarczych), przyjętych rozwiązań rachunkowych, jak i błędów ustawodawcy [Iniewski 2013, s. 19]. Konsekwencją tych uwarunkowań jest brak jednoznacznych przesłanek do oceny prawidłowości (zgodności z przepisami) ustalania kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja
procesów gospodarczych dokonywana będzie zawsze do pewnego stopnia indywidualnie (subiektywnie) i jednocześnie będzie podlegać ocenie organów podatkowych.
Procedury ustalania kosztów uzyskania przychodów określane są jako rachunek kosztów podatkowych. Efektem rachunku jest ustalenie wysokości kosztów poniesionych w danym okresie rozliczeniowym oraz poziomu kosztów podatkowych,
które podlegają potrąceniu od przychodów w tym okresie. Celem rachunku kosztów
podatkowych jest więc nie tylko określenie zakresu kosztów zaliczanych do kosztów
uzyskania przychodów, ale również ich przypisanie do właściwych okresów rozliczeniowych. Dla prawidłowego ustalenia momentu potrącenia kosztu w rachunku
podatkowym konieczne jest kwalifikowanie kosztów według odpowiednich przekrojów oraz ich powiązanie z tymi wydatkami, które są zapłatą za zobowiązania
zaciągnięte w związku z ponoszeniem kosztów. Szczególne procedury ustalania
kosztów podatkowych dotyczą podatników stosujących ewidencję księgową. Celem
artykułu jest identyfikacja i analiza procedur ustalania kosztów uzyskania przychodów w warunkach prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wskazanie możliwych
wariantów rachunku kosztów podatkowych i związanych z nimi ryzyk. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 1.01.2013 r.

2. Uwarunkowania i elementy procedury ustalania
kosztów podatkowych
Ustalanie kosztów podatkowych odbywa się w ramach sekwencji czynności dowodowych oraz rachunkowych, których efektem ma być kwota kosztów uzyskania
przychodów wpływających na wynik podatkowy za dany okres rozliczeniowy. Postępowanie podatnika zdeterminowane jest czynnikami formalnymi, materialnymi
oraz finansowymi. Jest on bowiem zobligowany do przestrzegania norm prawnych
(prawidłowość) i uwzględniania faktycznego przebiegu procesów gospodarczych
(rzetelność). Jednocześnie z charakteru regulacji podatkowych oraz procesów ekonomicznych wynika pewna swoboda w zakresie wyboru sposobu działania powodującego koszty oraz ich rozliczania. Swoboda ta jest podstawą do realizacji przez
podatnika własnej polityki podatkowej, między innymi poprzez odpowiednie wykazywanie kosztów (a przez to dochodu) oraz minimalizację ryzyka.
Formalne uwarunkowania rachunku kosztów podatkowych wynikają z treści
regulacji prawa podatkowego. Zgodnie z przepisami podatnik ma obowiązek dokumentowania ponoszonych kosztów oraz stosowania określonych formuł rozliczeniowych. Uwarunkowania materialne związane są z koniecznością badania faktycznego
przebiegu zdarzeń gospodarczych. Czynnik materialny jest uwzględniany w proce-
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sie uznawania kosztów za podatkowe (np. konieczność wykazania sposobu realizacji
zakupionych usług marketingowych [Małecki, Mazurkiewicz 2011, s. 366]). Ponadto sposób prowadzenia działalności będzie determinował kierunki alokacji kosztów
i ich przyporządkowanie do kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z przychodami. Jeżeli w przepisach nie są określone kryteria kwalifikowania kosztów oraz
procedury ich alokacji na produkty i usługi, to podstawą i uzasadnieniem przyjętych
sposobów ustalania kosztów jest rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych.
Ustalając koszty uzyskania przychodów przypadające na dany okres rozliczeniowy, działający racjonalnie podatnik będzie również uwzględniał czynnik finansowy. Oznacza on dążenie do minimalizacji wysokości zaliczek w ciągu roku oraz
podatku rocznego. Narzędziem polityki wykazywania dochodu jest polityka wykazywania kosztów. Ustalając koszty uzyskania przychodów podatnik będzie zmierzał
do ich wykazania w maksymalnej wysokości (odpowiadającej rzeczywistemu zużyciu) oraz w najdogodniejszym dla siebie terminie (przyśpieszanie lub opóźnianie
momentu uznania).
Istotnym czynnikiem wpływającym na zakres oraz moment ujawnienia kosztu jest ryzyko podatkowe. Oznacza ono możliwość kwestionowania w przyszłości
przez organy podatkowe wysokości oraz momentu wykazania kosztów w rachunku
podatkowym. Ryzyko ustalania kosztów uzyskania przychodów wynika z nieprecyzyjnej regulacji prawnej, złożoności procesów gospodarczych oraz realizowanej
przez podmiot strategii podatkowej. Celem podatnika może być zarówno dążenie
do minimalizacji ryzyka (strategia konserwatywna), jak i podejmowanie ryzyka
w związku z dążeniem do minimalizacji podatku (strategia optymalizacji). Przyjmując podejście konserwatywne, podatnik może świadomie ograniczać zakres kosztów
uznawanych za podatkowe w sytuacji występowania wątpliwości (np. konieczność
oceny, czy koszt usługi gastronomicznej jest kosztem reprezentacji i podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych, czy też nie jest kosztem reprezentacji i wtedy nie
podlega wyłączeniu). Również dokonując rozliczeń i kalkulacji kosztów, podatnik
będzie stosował metody akceptowane przez organy podatkowe, które są kontrowersyjne i przy tym mogą być nieopłacalne (np. wymagana często zgodność rozliczeń
międzyokresowych kosztów podatkowych z rozliczeniami stosowanymi w rachunkowości [Podatek dochodowy… 2012, s. 408]). Przyjmując z kolei strategię optymalizacji, podatnik podejmuje z reguły większe ryzyko. Wynika to z ujmowania
w rachunku podatkowym tych kosztów, które są kontrowersyjne (np. usługi gastronomiczne), oraz stosowania korzystnych terminów potrącania kosztów (np. poprzez
kwalifikowanie kosztów do pośrednio związanych z przychodami). Podejmowanie
lub nie ryzyka podatkowego zdeterminowane jest również kwotą spodziewanych
korzyści lub sankcji podatkowych.
Prawidłowe ustalenie kwoty kosztów podatkowych, które są potrącane w rachunku wyniku podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, wymaga zastosowania określonej procedury. Składa się ona z dwóch zasadniczych etapów. W pierwszym etapie dokonuje się identyfikacji oraz pomiaru kosztów podatkowych. Polega
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to na ustaleniu kosztów, które mogą być zaliczone do podatkowych, oraz określeniu
ich wartości na podstawie dowodów źródłowych i ewentualnie obliczeń (amortyzacja podatkowa). W drugim etapie ustala się wartość kosztów podatkowych, które
powinny być uwzględnione (potrącone) w rachunku wyniku w danym okresie, oraz
tych, które będą potrącone w przyszłości lub w niektórych przypadkach zostaną
przypisane do poprzedniego roku podatkowego.
Efektem etapu identyfikacji jest ustalenie kosztów będących przedmiotem rachunku podatkowego w etapie drugim, w którym zmierza się do ustalenia kosztów
potrącalnych w danym okresie. Sposób obliczenia kosztów potrącalnych zależy od
formy stosowanych ksiąg podatkowych. W przypadku ewidencji uproszczonej (podatkowa księga przychodów i rozchodów) przyjmuje się jednoznacznie, że wszystkie koszty podatkowe poniesione w ciągu roku są jednocześnie potrącane. W rozliczeniu rocznym koszty te są korygowane o zmianę stanu zapasów (różnica spisów
z natury na koniec i na początek roku). Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
(ewidencja pełna) sposób ustalania kosztów potrącalnych nie jest jasno określony.
Obliczenie kosztów podatkowych, które mogą być odjęte od przychodów w danym
okresie, jest efektem procedur kwalifikowania kosztów na bezpośrednio i pośrednio
związane z przychodami, a także procedur rozliczania i kalkulacji.
Podatnicy ustalający koszty na podstawie ksiąg rachunkowych mogą zastosować co najmniej dwa modele rachunku kosztów podatkowych. W pierwszym koszty podatkowe ustala się niezależnie od rachunku kosztów księgowych. W drugim
modelu koszty podatkowe oblicza się poprzez korektę kosztów księgowych. Każda
z tych procedur ma swoje zalety i wady i oznacza określoną organizację rachunku
kosztów podatkowych.

3. Koszty podatkowe jako przedmiot rachunku
W rachunku wyniku podatkowego uwzględnia się wyłącznie te koszty, które zostały
zaliczone do kosztów podatkowych. Uznanie kosztu za podatkowy zależy od spełnienia określonych warunków o charakterze materialnym (faktyczne poniesienie
oraz związek przyczynowo-skutkowy) i formalnym (udokumentowanie poniesienia). Identyfikacja kosztów podatkowych polega zatem na wypełnieniu warunków
określonych w prawie podatkowym. Warunki te dotyczą, po pierwsze, wykazania
związku kosztu z prowadzoną działalnością, po drugie, nieujęcia kosztu w katalogu
wyłączeń podatkowych oraz, po trzecie, wykazania, że koszt został faktycznie poniesiony.
Koszty ujęte w księgach (poniesione) podlegają ocenie podatkowej w pierwszej
kolejności pod kątem ich związku z prowadzoną działalnością, a następnie pod kątem wyłączeń. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się zatem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (opodatkowanych), a także zachowania lub
zabezpieczenia źródła przychodów. Warunku „celowości” nie spełniają dwie grupy
kosztów. Pierwsza to koszty poniesione w celu osiągnięcia takich przychodów, któ-
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re nie podlegają opodatkowaniu (np. z działalności rolniczej). Koszty te nie mogą
pomniejszać przychodów opodatkowanych. Do drugiej grupy zalicza się koszty
„uznane za niecelowe”, a więc takie, które w ocenie organów podatkowych nie służą uzyskiwaniu przychodów ani zachowaniu czy zabezpieczeniu źródła przychodów
(np. kara umowna za niewykonanie umowy, amortyzacja i koszty eksploatacji samochodu służbowego użytkowanego do celów prywatnych). Ocena związku kosztu
z działalnością ma charakter uznaniowy i stanowi często przedmiot sporów z organami podatkowymi, a przytaczana przez podatników argumentacja może prowadzić
do zmiany linii orzecznictwa i zaliczania kosztów wcześniej nieuznawanych (np.
koszty podwyższenia kapitału zakładowego).
Koszty uznane za celowe podlegają w następnym etapie ocenie ze względu na
możliwość ich wyłączenia z rachunku podatkowego. Część wyłączeń ma charakter porządkowy, ponieważ dotyczy kwot, które nie są kosztami księgowymi (np.
wydatki na nabycie gruntów użytkowanych w działalności). Istotne są wyłączenia
o charakterze fiskalnym (np. koszty reprezentacji), gdyż powodują zwiększenie
efektywnego podatku. Szczególne konsekwencje powodują wyłączenia warunkowe
(np. niewypłacone umowy cywilnoprawne wykonywane osobiście), gdyż skutkują
opóźnieniem ujęcia kosztu podatkowego, a przez to koniecznością rozliczania przejściowych różnic między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym.
Kosztami podatkowymi są koszty, które spełniają warunek pozytywny (celowość poniesienia) oraz nie spełniają warunku negatywnego (nie są wyłączone).
Zasadnicze znaczenie ma jednak uznanie kosztu za poniesiony. Poniesienie kosztu należy rozpatrywać w aspekcie materialnym i formalnym. Aspekt materialny
oznacza konieczność wykazania, z jednej strony, definitywnego, a z drugiej strony,
rzeczywistego poniesienia kosztu. Koszt powinien bowiem obciążać majątek podatnika w sposób ostateczny, a więc niepodlegający zwrotowi. Ponadto konieczne
jest wykazanie, że udokumentowane transakcje zostały zrealizowane. Dotyczy to
w szczególności korzystania z usług niematerialnych (np. doradczych), które powinny być faktycznie wykonane [Kossakowski 2012, s. 397]. Do kosztów podatkowych
nie zalicza się również, jako nieponiesionych, zarachowanych jako koszty rezerw
oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Aspekt formalny oznacza konieczność właściwego udokumentowania kosztu
oraz ujęcia go w księgach. Zaksięgowanie kosztu jest jednym z warunków uznania
kosztu za poniesiony oraz decyduje o dacie poniesienia, a więc okresie, w którym
koszt zostanie uwzględniony w rachunku podatkowym. W praktyce budzi wątpliwości, czy warunkiem uznania kosztu za podatkowy jest jego ujęcie jako kosztu
księgowego, czy też wystarczy ujęcie kwoty kosztu w ogóle w ewidencji [Podatek
dochodowy… 2012, s. 407-408]. Przyjęcie pierwszego oznacza, że koszt podatkowy
jest uznawany, jeżeli został ujęty jako koszt księgowy. Według drugiego podejścia
możliwe jest uznanie kosztu podatkowo wcześniej niż księgowo (np. jednorazowy
odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania).
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Koszt będzie uznany za podatkowy, jeżeli zostanie ujęty w księgach na podstawie faktury lub innego dowodu w przypadku braku faktury. Istotne jest, że brak faktury nie oznacza oczekiwania na fakturę. Jeżeli faktura została wystawiona, podatnik
musi ją otrzymać, aby uznać koszt za poniesiony [Mariański 2011, s. 26]. Oznacza to, że występują sytuacje, gdy koszt jest najpierw zarachowywany w księgach,
a w przyszłości, w miesiącu otrzymania faktury, uznawany podatkowo.
W przypadku rachunku kosztów podatkowych prowadzonego przez podatników
stosujących ewidencję księgową istotna jest relacja między kosztami księgowymi
a podatkowymi. W kosztach księgowych można wyodrębnić dwie grupy kosztów –
koszty uzyskania przychodów oraz koszty nie zaliczone do kosztów podatkowych.
Zakres kosztów podatkowych jest zatem węższy niż kosztów księgowych. Między
kosztami podatkowymi a księgowymi zachodzi również jedna z dwóch relacji czasowych. Koszty są uznawane w rachunku podatkowym w tym samym okresie co
w rachunku księgowym lub w innym okresie niż w rachunku księgowym. Zróżnicowanie zakresu kosztów księgowych i podatkowych oraz momentu ich ujęcia w rachunku wyników skutkuje koniecznością zastosowania odpowiedniego modelu rachunku podatkowego, który pozwoli na minimalizację pracochłonności oraz ryzyka.

4. Modele rachunku kosztów podatkowych
Wynik podatkowy (dochód lub strata podatkowa) jest ustalany za dany okres rozliczeniowy. Zidentyfikowane koszty podatkowe powinny zatem zostać przypisane
(potrącone) do właściwego okresu rozliczeniowego. Wynika stąd konieczność ustalenia procedury rozliczeniowej, której przedmiotem są koszty uzyskania przychodów, a celem jest obliczenie kosztów uwzględnianych w rachunku podatkowym
prowadzonym za dany okres rozliczeniowy (np. rok). Ponieważ koszty podatkowe
są identyfikowane na podstawie zapisów dotyczących kosztów księgowych i stanowią część kosztów księgowych, istnieją potencjalnie dwa sposoby ustalenia wysokości potrącalnych kosztów podatkowych. Według pierwszego sposobu koszty podatkowe oblicza się niezależnie od kosztów księgowych (model autonomiczny). Według
drugiego podejścia koszty podatkowe ustala się poprzez korektę kosztów księgowych (model korekt). W każdym z modeli rachunku kosztów podatkowych należy
uwzględnić określone regulacje podatkowe. Dotyczą one memoriałowego i kasowego uznawania kosztów podatkowych oraz konieczności grupowania kosztów podatkowych według ich związku z przychodami i terminów płatności.
Koszty podatkowe uznawane są według zasady memoriału. Uwzględnienie
kosztów w rachunku wyniku podatkowego nie jest warunkowane poniesieniem wydatku. Niektóre koszty (wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, odsetki, różnice
kursowe) są jednak uznawane według metody kasowej. Koszty uznane memoriałowo mogą być potrącane pod warunkiem dokonania zapłaty (wydatku) w określonym
terminie. Kwoty potrącone w rachunku wyniku podatkowego na podstawie faktur
lub innych dowodów o terminie płatności do 60 dni zostaną skorygowane w przy-
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padku braku zapłaty najpóźniej w miesiącu, w którym upływa 30 dni od terminu
płatności. Natomiast kwoty potrącone w rachunku podatkowym na podstawie dowodów o terminie płatności ponad 60 dni zostaną skorygowane w przypadku braku
zapłaty najpóźniej w miesiącu, w którym upływa 90 dni od daty zaliczenia kwoty do
kosztów podatkowych. Korekta dotyczy wyłącznie kosztów potrąconych w rachunku wyniku i polega na zmniejszeniu kosztów w miesiącu, w którym mija podatkowy
(30 dni lub 90 dni) termin płatności, albo zwiększeniu przychodów. Oznacza to, że
koszty uznawane są w rachunku podatkowym definitywnie lub warunkowo.
Definitywne (ostateczne) uznanie dotyczy tych kosztów podatkowych, które są
uwzględniane według metody kasowej, oraz tych kosztów uwzględnianych memoriałowo, które zostały opłacone do dnia ich potrącenia. Kwoty kosztów nieopłacone
do dnia potrącenia kosztu są uznawane warunkowo. Kwoty potrącone i zapłacone w
terminach podatkowych nie podlegają korekcie. Jednak kwoty kosztów potrąconych,
wynikające z faktur nieopłaconych w terminach podatkowych, zmniejszają koszty
(lub zwiększają przychody) w miesiącu, w którym upływa termin płatności. Po uregulowaniu zobowiązań koszty te ponownie są uwzględnianie w rachunku podatkowym. W rachunku kosztów podatkowych konieczne jest więc grupowanie kosztów
z uwzględnieniem terminów zapłaty oraz ich ewentualnych przekroczeń. Podatnicy
stosujący umowne długie terminy płatności, przeżywający trudności finansowe oraz
inni niepłacący w terminach podatkowych są obciążeni [Kossakowski 2013, s. 9]
dodatkowymi obowiązkami związanymi z dokonywaniem korekt kosztów.
W rachunku kosztów podatkowych należy również kwalifikować koszty ze
względu na ich związek z przychodami, wyodrębniając koszty bezpośrednio oraz
pośrednio związane z przychodami. Koszty bezpośrednio związane z przychodami to koszty produktów, usług, towarów i innych składników majątku, z których
uzyskiwane są przychody podatkowe. Koszty te są potrącane w okresie, w którym
uzyskano odpowiadające im przychody. Ponadto, jeżeli koszty te poniesiono po zakończeniu roku, ale w terminie do złożenia zeznania rocznego, i dotyczą one poprzedniego roku, to są potrącane w roku poprzednim [Mariański i in. 2012, s. 220].
Koszty pośrednio związane z przychodami są potrącane w okresie ich poniesienia
(a więc zaksięgowania). W przypadku, gdy dotyczą one okresu ponad rok podatkowy, to podlegają rozliczeniom międzyokresowym czynnym.
Koszty podatkowe mogą być ustalane z uwzględnieniem przedstawionych zasad w rachunku prowadzonym niezależnie od systematycznego rachunku kosztów
księgowych. W modelu tym punktem wyjścia jest ustalenie kwoty poniesionych
kosztów uzyskania przychodów (koszty faktycznie poniesione, udokumentowane,
ujęte w księgach rachunkowych, celowe i niewyłączone podatkowo). Koszty te są
grupowane i kwalifikowane do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami
oraz pośrednio związanych z przychodami.
Koszty bezpośrednio związane z przychodami są rozdzielane na koszty dotyczące uzyskanych w danym okresie przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów itp. (koszty potrącane) oraz na koszty dotyczące przyszłych okresów. Ponadto
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koszty poniesione na początku roku przed złożeniem zeznania rocznego mogą być
potrącane w roku poprzednim, jeżeli go dotyczą. W ramach każdej z trzech grup
kosztów bezpośrednio związanych z przychodami (tzn. koszty potrącalne w okresie
ich poniesienia, potrącane w okresach przyszłych oraz w poprzednim roku) należy
wyodrębnić koszty potwierdzone wydatkami (uznane definitywnie) oraz koszty wynikające z dowodów nieopłaconych (uznane warunkowo), które powinny być monitorowane w przyszłości i ewentualnie korygowane.
Koszty pośrednio związane z przychodami są rozdzielane na koszty potrącane
w okresie ich poniesienia oraz do potrącenia w przyszłości (koszty podlegające rozliczeniom międzyokresowym w okresie ponad jeden rok). W ramach obu grup należy wyodrębnić koszty potwierdzone wydatkami (uznane definitywnie) oraz koszty
wynikające z dowodów nieopłaconych (uznane warunkowo), które powinny być
monitorowane w przyszłości i ewentualnie korygowane.
Koszty uzyskania przychodów potrącane w danym okresie ustalane są jako koszty poniesione w tym okresie (koszty bieżące) oraz koszty poniesione w przeszłości, ale dotyczące bieżącego okresu. Do kosztów danego okresu zalicza się również
koszty, które podlegały wcześniej korekcie wynikającej z braku terminowej zapłaty,
ale zostały właśnie zapłacone. Ponadto na koniec roku uwzględnia się koszty poniesione w kolejnym roku, ale dotyczące minionego roku. W kosztach potrąconych
uwzględnia się podział na koszty uznane definitywnie (zapłacone) oraz uznane warunkowo, które mogą podlegać korekcie.
Alternatywą dla przedstawionego modelu autonomicznego ustalania kosztów
podatkowych jest model korekt. Zakłada się w nim, że koszty podatkowe ustala się
poprzez korektę kosztów księgowych. Podstawą tego sposobu obliczania kosztów
uzyskania przychodów jest wyodrębnienie różnic trwałych ujemnych między kosztami księgowymi i podatkowymi oraz różnic przejściowych dodatnich i ujemnych.
Przy tym należy uwzględnić, że różnice przejściowe powstają w jednym okresie
rozliczeniowym, a zanikają w jednym lub wielu okresach przyszłych.
W celu ustalenia kosztów uzyskania przychodu koszty księgowe zmniejsza się
(koryguje) o różnice trwałe ujemne (np. koszty reprezentacji wyłączone podatkowo), a także o powstające różnice przejściowe ujemne (np. zarachowane, lecz niezapłacone odsetki i inne kwoty nieopłacone w terminie podatkowym) oraz rozliczane
różnice przejściowe dodatnie (np. wartość księgowych odpisów amortyzacyjnych
początkowo niższych niż podatkowe). Następnie koszty księgowe zwiększa się do
podatkowych o powstające różnice przejściowe dodatnie (np. wartość podatkowych
odpisów amortyzacyjnych początkowo wyższych niż księgowe), a także o rozliczane różnice przejściowe ujemne (np. zapłacone odsetki wcześniej zarachowane i inne
kwoty opłacone w terminie późniejszym niż termin podatkowy). W rachunku korekt
nie wyodrębnia się kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z przychodami,
przyjmując, że koszty bezpośrednio związane z przychodami to koszty produktów,
usług, towarów i innych składników uwzględniane w rachunku zysków i strat według zasady współmierności. Pozostałe koszty są zaliczane do pośrednio związanych
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z przychodami i uwzględniane na wyniku w okresie ich poniesienia. Takie podejście
oznacza przyjmowanie do celów podatkowych procedur ustalania kosztów księgowych, co może prowadzić do błędnej kwalifikacji kosztów na potrzeby podatkowe
(np. koszty finansowe są często kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami).
Ponadto niektóre korekty dotyczące w szczególności kosztów produktów i usług
mogą być trudne do jednoznacznej identyfikacji, co spowoduje zwiększenie pracochłonności rachunku.

5. Zakończenie
Zastosowanie określonego sposobu ustalania kosztów podatkowych powinno
uwzględniać specyfikę działalności podatnika. W przypadku działalności handlowej
lub niewielkiej działalności wytwórczej może być stosowany model korekt. Warunkiem jest występowanie niewielkiej liczby różnic między ujęciem księgowym a podatkowym. Model autonomiczny ma charakter uniwersalny i może być stosowany
w każdej sytuacji. Pozwala on na ustalenie kosztów podatkowych bez uwzględniania procedur księgowych, chociaż z możliwością ich wykorzystania. W przypadku
wielu różnic między ujęciem księgowym i podatkowym unika się ich detalicznego
identyfikowania i rozliczania. Model autonomiczny pozwala również z większą
swobodą stosować uproszczenia podatkowe oraz realizować cele polityki podatkowej podmiotu.

Literatura
Iniewski R., Trzecia ustawa deregulacyjna, „Przegląd Podatkowy” nr 1, 2013.
Kosakowski E., Opodatkowanie dochodu, Zamknięcie Roku 2011, „Rachunkowość”, 2012.
Kossakowski E., Podatek dochodowy od działalności gospodarczej w 2013 r., „Rachunkowość” nr 1,
2013.
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. W. Nykiel, A. Mariański, ODDK,
Gdańsk 2012.
Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość, LEX, Warszawa 2011.
Mariański A., Rozliczanie kosztów podatkowych – według przepisów prawa podatkowego czy bilansowego, Przegląd Podatkowy nr 8/2011.
Mariański A., Strzelec D., Wilk M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Podatek dochodowy od osób prawnych, red. J. Marciniuk, C.H. Beck, Warszawa 2012.

434

Michał Poszwa

COSTS IN THE TAX RESULT STATEMENT
Summary: The amount of income shown (tax loss) and the correctness of the tax bill shall
inter alia decide about the determination of cost of revenues. In the procedure of tax cost
statement cost identification and valuation are made as well as costs to appropriate accounting
periods are allocated. Determining the costs taxpayers try to comply with the rules as well as
cost effectiveness. At the same time it is necessary to take into account conditions contributing
to the existence of tax risk. They consist mainly of the complexity of business processes, the
lack of precision of tax legislation, fiscal and stimulating goals of imposing taxes. Therefore it
is essential to establish the rules and options for determining tax costs. This applies particularly
to taxpayers using accounting records.
Keywords: income statement, tax costs, income.

