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Rozdzia 14.
Inwentaryzacja i jej wpyw
na rozliczenie dochodu

14.1. W jakich terminach
sporzdza si spis z natury
i kiedy naley informowa o nim fiskusa
Terminy sporzdzania inwentaryzacji okrelone zostay w Rozporzdzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ksigi przychodów
i rozchodów. Osoby prowadzce dziaalno maj obowizek sporzdzania oraz wpisania do ksigi przychodów i rozchodów spisu z natury
w nastpujcych terminach:


na dzie 1 stycznia kadego roku podatkowego,



na dzie 31 grudnia (koniec roku podatkowego),



w cigu roku kalendarzowego na dzie rozpoczcia dziaalnoci,



w przypadku prowadzenia spóki — w momencie zmiany
wspólnika,



w momencie zmiany proporcji udziaów wspólników,



na dzie likwidacji dziaalnoci gospodarczej.

Pamitajmy, e inwentaryzacje mamy prawo sporzdza sporadycznie bd regularnie (raz na miesic).

Kup książkę

Poleć książkę

158

KSIGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Ponadto naley przestrzega terminów okrelonych w przepisach
podatkowych, a mianowicie w § 27 ust. 1 oraz w § 28 ust. 4 wyej
wymienionego rozporzdzenia.
Z pierwszego wymienionego przepisu dowiedzie si moemy,
kiedy w przypadku prowadzenia ksigi przychodów i rozchodów
mamy obowizek sporzdzi inwentaryzacj i dokona wpisania z niej
wartoci do naszej ksigi takich skadników majtku, jak:


towary handlowe,



materiay podstawowe,



materiay pomocnicze,



wyroby gotowe,



produkcja w toku,



póprodukty,



braki i odpady.

W sytuacjach kiedy inwentaryzacj przeprowadzamy co miesic,
a take gdy sporzdzenie spisu z natury wynika z nakazu organów
podatkowych, mamy obowizek warto wynikajc z takiego spisu
zaksigowa do naszej ksigi przychodów i rozchodów. Nastpnie
z powoanego wyej § 28 ust. 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów
w sprawie prowadzenia ksigi przychodów i rozchodów wynika, w jakim
terminie powinnimy w formie pisemnej zawiadomi naczelnika
urzdu skarbowego o fakcie sporzdzenia remanentu. Otó w innych
ni 1 stycznia, 31 grudnia bd dzie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej przypadkach przeprowadzenia spisu z natury musimy o tym
fakcie powiadomi naczelnika urzdu skarbowego nie póniej ni
w terminie 7 dni przed sporzdzeniem spisu.
Porównujc oba powysze przepisy, moemy doj do wniosku,
e ustawowy obowizek informowania fiskusa o sporzdzeniu inwentaryzacji wystpuje wówczas, gdy musimy spis sporzdzi w zwizku
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ze zmian wspólnika, zmian wysokoci proporcji udziaów w spóce,
z powodu zamknicia dziaalnoci bd kiedy sporzdzamy spis
z wasnej woli za okresy miesiczne. Z kolei o sporzdzonych inwentaryzacjach na 1 stycznia, na ostatni dzie roku kalendarzowego czy
na dzie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej nie musimy informowa organów skarbowych. Nie ma take takiej potrzeby, jeli spis
z natury wykonujemy na zlecenie organów podatkowych.

14.2. Co powinno si uwzgldni
w inwentaryzacji
W inwentaryzacji naley uwzgldni towary handlowe, materiay
podstawowe i pomocnicze, produkcj w toku, wyroby gotowe, pówyroby oraz braki i odpady. Wszystkie te skadniki majtku mamy
obowizek wyceni najpóniej w terminie 14 dni od momentu zako czenia spisu. Warto wiedzie, co oznaczaj dla nas wyej wymienione
skadniki majtku. Towarami handlowymi s wyroby, które nie s
w aden sposób przez nas przetwarzane i su do dalszej odsprzeday. Materiay bd inaczej surowce podstawowe stanowi dla nas
skadniki, które na skutek procesu produkcyjnego czy te podczas
wiadczenia usug staj si nadrzdn substancj gotowego wyrobu.
Materiaami pomocniczymi za s surowce, które zuywamy w zwizku
z prowadzon dziaalnoci gospodarcz i które bezporednio nadaj
wyrobom swoje waciwoci. Towary i materiay wyceniamy po cenach
zakupu bd nabycia, bd biorc pod uwag wysoko cen rynkowych z dnia sporzdzania inwentaryzacji, w przypadkach kiedy
ceny te s nisze ni ceny zakupu bd nabycia.
Wyroby gotowe to skadniki pochodzce z naszej produkcji
wasnej, poddawane procesowi przerobu, który zosta cakowicie
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zako czony, midzy innymi poprzez zako czenie usugi. Produkcja
w toku, a take pówyroby, zwane take pófabrykatami, to skadniki,
których produkcja bd wytworzenie nie zostao jeszcze zako czone,
a w przypadku wykonywania usug — gdy roboty i prace z nimi zwizane nie zostay do ko ca wykonane. Z kolei braki to skadniki pochodzce z produkcji wasnej, które nie speniaj wymogów technicznych. Inwentaryzacj pófabrykatów, wyrobów wasnych oraz braków
pochodzcych z produkcji wasnej wyceniamy po kosztach ich wytworzenia. Jeli prowadzona przez nas dziaalno gospodarcza polega
na wiadczeniu usug przy jednoczesnym zastosowaniu surowców
i materiaów, niezako czon produkcj równie wyceniamy po kosztach wytworzenia z zastrzeeniem, e warto jej nie moe by nisza
ni koszty materiaów, jakie zuywamy do produkcji niezako czonej.
Podczas produkcji nie sposób jest unikn odpadów produkcyjnych, które z powodów stosowanych przez nas procesów technologicznych czy wskutek uszkodzenia bd zniszczenia utraciy warto
uytkow. Powinnimy wycenia je wedug szacunkowej wartoci,
biorc pod uwag stopie przydatnoci do dalszego uytkowania.
W sytuacjach kiedy wyceny dokonamy w wartoci niszej od ceny
zakupu bd kosztów wytworzenia, a zwaszcza z powodów uszkodze lub zniszczenia czy nieatrakcyjnoci skadników, powinnimy
przy kadej z wykazanych pozycji w inwentaryzacji wyszczególni
ponadto cen jednostkow zakupu bd koszt wytworzenia. Wspomnie naley, e spisem z natury musimy równie obj towary stanowice nasz wasno, które na moment jego sporzdzania znajduj si poza naszym przedsibiorstwem, jak równie towary obce
bdce w naszym posiadaniu. W tym drugim przypadku w remanencie wykazujemy ilo tych towarów oraz wskazujemy waciciela;
nie podlegaj one jednak wycenie.
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14.3. Remanent nakazowy
Czasami moe si zdarzy, e organy podatkowe zarzdz, ebymy
sporzdzili tzw. remanent nakazowy. Polega to na tym, e mamy
obowizek zastosowa si do zasad, jakie okrela art. 24 ust. 2 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie rozliczy swój
dochód z uwzgldnieniem rónic inwentaryzacyjnych w trakcie trwania roku podatkowego. Gdy ju otrzymamy od naczelnika urzdu
skarbowego nakaz sporzdzenia inwentaryzacji na wyznaczony przez
niego dzie , nie mamy moliwoci uniknicia wywizania si z jego
wykonania.
Jeli dziaalno gospodarcz prowadzimy w formie spóki, mimo
e nakaz ten dostanie tylko jeden ze wspólników, nie zwalnia to
pozostaych z obowizku rozliczenia dochodu z remanentem uwzgldnieniem rónicy inwentaryzacyjnej.

14.4. Dobrowolna inwentaryzacja
Dobrowolny spis z natury w trakcie roku podatkowego sporzdzamy
z wasnej inicjatywy. Warto jest zapamita wszystkie konsekwencje,
jakie wynikaj z przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec danego
miesica. W takich sytuacjach mamy obowizek dokona rozliczenia
swojego dochodu z uwzgldnieniem rónicy inwentaryzacyjnej. Polega
to na tym, e dochód za dany miesic powikszamy bd pomniejszamy o rónic pomidzy wartoci remanentu ko cowego a wartoci remanentu pocztkowego. W przypadku wyszej wartoci
inwentaryzacji sporzdzonej przez nas na koniec danego miesica
kalendarzowego w porównaniu z wartoci pocztkow, dochód nasz
powikszamy o rónic inwentaryzacyjn, natomiast jeeli warto
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inwentaryzacji pocztkowej jest wysza od remanentu sporzdzonego przez nas na koniec miesica, wówczas pomniejszamy nasz
dochód o rónic wynikajc z tych dwóch spisów z natury.
W przypadku sporzdzenia dobrowolnego spisu z natury mamy
obowizek w terminie nie póniejszym ni 7 dni przed jego wykonaniem, powiadomi o tym fakcie naczelnika urzdu skarbowego
oraz rozliczy swój dochód, uwzgldniajc rónice inwentaryzacyjne.
Musimy pamita równie o tym, e istnieje konieczno uwzgldnienia rónicy inwentaryzacyjnej w nastpnych miesicach, nastpujcych po sporzdzeniu spisu z natury.

14.5. Jak waciwie zaksigowa
niedobory towarów i materiaów
Kiedy prowadzimy dziaalno gospodarcz, nie zawsze udaje nam
si unikn niedoborów w towarach handlowych bd materiaach.
W takich sytuacjach mamy obowizek skorygowania kosztów w swojej
ksidze przychodów i rozchodów. Prawidowe zaksigowanie w KPiR
wie si z tym, czy ubytki w towarach handlowych lub materiaach
powstay z przyczyn przez nas zawinionych, czy te nie z naszej winy.
Powód wystpienia niedoborów w magazynie powinnimy rzetelnie
wyjani, rezultatem tych wyjanie jest bowiem sposób ewidencji tych
braków w naszej ksidze przychodów i rozchodów. Jeeli w wyniku
przeprowadzonego postpowania wyjaniajcego okae si, e braki
nie s spowodowane nieprawidowym postpowaniem osób trzecich,
to wówczas moemy je uzna za niedobory niezawinione, które stanowi nasz koszt uzyskania przychodu. Zatem jeeli wykaemy, e
straty w skadnikach majtku obrotowego powstay w wyniku naturalnego i rozumnego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zrobi-
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limy wszystko, by niedobory te nie powstay, to bez jakichkolwiek
wtpliwoci mamy prawo uzna je za koszty uzyskania przychodu.
W takiej sytuacji musimy dokona jednak korekty ksigowania
towarów handlowych czy materiaów, które pierwotnie w ksidze
przychodów i rozchodów zostay wykazane w kolumnie 10. „Zakup
towarów handlowych i materiaów wg cen zakupu”. W tym celu
z towarów handlowych warto niedoborów wykazujemy ze znakiem
„minus” bd czerwonym kolorem i tak sam kwot ksigujemy
ze znakiem „plus” w kolumnie 13. „Pozostae wydatki”.
Inaczej sprawa wyglda, kiedy niedobory w towarach handlowych
i materiaach powstaj z naszej winy bd z winy osób trzecich,
którym powierzylimy obrotowe skadniki majtku. Przepisy podatkowe wyranie okrelaj, e nie wolno nam zaliczy w koszty uzyskania przychodu strat w towarach handlowych i materiaach spowodowanych brakiem starannoci. Jeli strat takich nie moemy zaliczy
w koszty podatkowe, w ksidze przychodów i rozchodów dokonujemy zapisu korygujcego polegajcego na wyksigowaniu kwoty
braków ze znakiem „minus” bd kolorem czerwonym z kolumny
10. „Zakup towarów handlowych i materiaów wg cen zakupu”. Wartoci tej nie ewidencjonujemy w adnej innej kolumnie naszej ksigi.
Nie wolno nam zapomnie, e niedobory w towarach handlowych
musimy prawidowo, jasno i w sposób niebudzcy adnych wtpliwoci udokumentowa. Specyfikacja taka jest niezbdna, by mona
byo wykaza wiarygodno zapisów w ksidze przychodów i rozchodów. Powszechnie stosowanym dowodem ksigowym dokumentujcym niedobory poniesione w towarach handlowych i materiaach jest protokó strat, w którym opisujemy przyczyny braków oraz
doczamy do niego wyjanienia osób odpowiedzialnych za skadniki
majtku obrotowego.
Równoczenie wypadaoby zwróci uwag, e straty poniesione
w towarach handlowych i materiaach z przyczyn niezawinionych przez
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nas, nie maj wpywu na rozliczenie podatku dochodowego, poniewa wyksigowujc warto braków z kolumny 10. „Zakup towarów
handlowych i materiaów wg cen zakupu”, jednoczenie dokonujemy
przeksigowania tej wartoci do kolumny 13. „Pozostae wydatki”
w naszej ksidze przychodów i rozchodów.
Przeciwnie si dzieje w sytuacjach, kiedy niedobory w towarach
handlowych i materiaach powstaj z przyczyn lecych po stronie
osoby, której powierzylimy odpowiedzialno za skadniki obrotowe
majtku. Wówczas nie moemy takich straty zaksigowa w koszty
uzyskania przychodu, gdy spowodowaoby to zanienie podstawy
opodatkowania i podatku dochodowego.

14.6. Sposób wyceny spisu z natury po cenach
zakupu, nabycia oraz wartoci rynkowych
Spis z natury jestemy zobowizani sporzdzi, biorc pod uwag
§ 28 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia
podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, a mianowicie musi on mie
form pisemn i by wykonany w sposób rzetelny, solidny i trway.
Inwentaryzacja powinna by podpisana przez osoby j sporzdzajce
i zawiera nastpujce elementy:


nazw firmy, imi i nazwisko waciciela (przedsibiorcy),



dat sporzdzenia remanentu,



kolejny numer arkusza spisu z natury,



dokadne okrelenie towaru oraz innych skadników
podlegajcych inwentaryzacji,



jednostk miary,



stwierdzon liczb skadników objtym spisem,
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cen w zotówkach wraz z groszami za jednostk miary,



kwot wynikajc z przemnoenia stwierdzonej iloci
skadników majtku przez ich cen jednostkow,



caociow warto inwentaryzacji,



dopisek w postaci klauzuli: „Spis zako czono na pozycji nr…”,



imi i nazwisko osób sporzdzajcych spis,



podpis przedsibiorcy, a w przypadku spóki — podpis
wszystkich wspólników.
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Skadniki majtku obrotowego naszej firmy, takie jak towary
handlowe czy materiay, moemy wyceni w inwentaryzacji, biorc
pod uwag ich ceny zakupu. Cena zakupu to cena, jak uiszczamy
przy zakupie, pomniejszona o naliczony podatek VAT (w sytuacjach
kiedy jestemy patnikami podatku od towarów i usug), a w przypadkach importu: powikszona o nalene co, opaty celne i podatek
akcyzowy oraz obniona o udzielone upusty, rabaty czy inne tego typu
obnienia. Do ceny zakupu powinnimy wliczy równie tak zwane
koszty uboczne zakupu, a mianowicie wydatki zwizane za zakupem skadników obrotowych firmy do chwili przekazania ich do
magazynu wedug cen ich zakupu, a w szczególnoci koszty zaadunku, wyadunku, transportu czy te ubezpieczenia towaru na czas
jego przewozu.
Drugim spotykanym sposobem wyceny skadników majtku obrotowego jest wycena wedug cen nabycia; wtedy dokonujc wyceny
towarów czy materiaów do ceny zakupu, doliczamy wydatki poniesione
na transport bd koszt przesyki. Wyceniajc skadniki majtku obrotowego wedug cen nabycia, bierzemy cen ich zakupu oraz wszelkie
poniesione koszty uboczne towarzyszce nabyciom do momentu
przekazania ich do magazynu. Ustalajc cen nabycia, powinnimy
wyliczy procentowy wskanik udziau kosztów ubocznych zakupu,
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które ksigujemy w kolumnie 11. KPiR w ogólnej wartoci nabytych
towarów i materiaów ujtych w kolumnie 10. „Zakup towarów handlowych i materiaów wg cen zakupu”.
Przykad I
Przedsibiorca pan Janusz Gska prowadzcy hurtowni materiaów
budowlanych dokona w 2010 roku zakupów towarów handlowych
na kwot 185 000,00 z i zaewidencjonowa je w cenach zakupu
w kolumnie 10. KPiR. Koszty uboczne zakupu tych materiaów
wyniosy 18 500,00 z i zostay wykazane w kolumnie 11. „Koszty
uboczne zakupu”. Procentowy ich wskanik udziau w ogólnej wartoci
zakupów materiaów pan Janusz Gska obliczy w nastpujcy sposób:
(18 500,00 / 185 000,00) × 100 = 10%
Pan Janusz Gska, sporzdzajc inwentaryzacj wedug cen nabycia, do ceny jednostkowej kadego wykazanego materiau powinien
doliczy 10% kosztów ubocznych zakupu.
Przepisy podatkowe dopuszczaj równie moliwo sporzdzenia spisu z natury po cenach rynkowych, w sytuacjach gdy ceny te
w momencie sporzdzenia remanentu s nisze od cen zakupu czy
cen nabycia. Zazwyczaj dzieje si tak, kiedy skadniki majtku obrotowego utraciy swoj atrakcyjno na skutek zmiany trendów
w modzie, zostay uszkodzone bd s ju przestarzae; w takim razie
w inwentaryzacji mamy prawo wykaza je w cenach niszych ni ceny
zakupu czy nabycia. Cena rynkowa to cena, która znajduje swoje
zastosowanie w obrocie rzeczami bd prawami tego samego gatunku
i rodzaju, przy czym naley uwzgldni stopie ich zuycia, a take
czas i miejsce ich uzyskania. Musimy pamita, e wykazujc w spisie z natury towary czy materiay w cenach niszych ni ceny zakupu
bd wytworzenia, a zwaszcza z powodu ich uszkodzenia lub utraty
atrakcyjnoci rynkowej, powinnimy w danych pozycjach zamieci
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równie jednostkow cen zakupu lub te koszt wytworzenia. O tym
mówi nam § 29 ust. 7 Rozporzdzenia Ministra Finansów sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów.
Przykad II
Pani Marianna Kaczor prowadzi sklep, w którym sprzedaje sprzt
komputerowy. W swoim magazynie ma 10 sztuk komputerów, które
zostay zakupione przez ni cztery lata temu. Mimo e pani Marianna
obniya cen sprzeday powyszych towarów, nie znalazy one
nabywców. W jaki sposób pani Marianna powinna wyceni komputery celem wykazania ich w spisie z natury?
Jak ju wiadomo, inwentaryzacja towarów handlowych i materiaów powinna by sporzdzona przez nas wedug cen zakupu lub
cen nabycia, ale równie moe by wyceniona wedug cen rynkowych, jakie obowizuj w dniu jej przeprowadzania, jeli ceny te s
nisze od cen zakupu czy nabycia. Wyboru metody wyceny inwentaryzacji dokonujemy my sami, wic moemy sporzdzi j zarówno
w cenach zakupu, jak i w cenach nabycia.
Pani Marianna Kaczor miaa prawo w inwentaryzacji wykaza
komputery, dokonujc ich wyceny wedug cen rynkowych, poniewa
z racji szybkiego postpu technicznego towary te znacznie straciy
na swej atrakcyjnoci i stay si po prostu „przestarzae”. Cen rynkow powyszych komputerów pani Marianna ustalia na podstawie
cen, jakie stosowane s w innych firmach handlowych. Mimo obnienia ceny sprzeday komputerów nie znalazy one nabywców, czego
powodem mogo by to, e wczeniej cena nie zostaa ustalona na
poziomie zblionym do ich ceny rynkowej.
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