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Zmiany w MSSF 3

W 2008 roku Rada ds. Miêdzynarodowych Standardów 
Rachunkowoœci wyda³a now¹ wersjê standardu MSSF 3 
„Po³¹czenia jednostek gospodarczych”. Stosowne 
rozporz¹dzenie Komisji (WE) nie zosta³o jeszcze wydane, 
co najprawdopodobniej nast¹pi w bliskiej perspektywie. 
Zweryfikowany MSSF 3 nale¿y stosowaæ prospektywnie...
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Moment zaliczenia wynagrodzeñ i 

sk³adek do KUP – zmiany w 2009 r.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. wesz³y w ¿ycie doœæ istotne 
zmiany w obu podatkach dochodowych w zakresie 
ustalania momentu zaliczenia przez podatnika do kosztów 
uzyskania przychodu nale¿noœci z tytu³u wynagrodzeñ... 
oraz sk³adek ZUS. 
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Marcin Krupa 

Bieg³y rewident, dyrektor w departamencie 

audytu ECA

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach. D³ugoletni sta¿ pracy w dziale 

audytu w f i rmie audytorsk ie j ,  gdzie 

odpowiedzialny by³ za ca³oœæ prac zwi¹zanych z 

badaniem sprawozdañ finansowych pozwoli³ na 

zgromadzenie bogatego doœwiadczenia w 

zakresie badania sprawozdañ finansowych 

zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami 

Rachunkowoœci MSR/MSSF. Realizowa³ równie¿ 

zlecenia z zakresu analizy Due Diligence oraz 

wyceny przedsiêbiorstw. Bra³ udzia³ przy 

sporz¹dzaniu pakietów konsolidacyjnych oraz 

procesów zwi¹zanych z ³¹czeniem siê spó³ek. 

Autor artyku³ów oraz wyk³adowca zagadnieñ z 

zakresu rachunkowoœci.

KIMSF 17 – dystrybucja aktywów 

niefinansowych 

na rzecz w³aœcicieli

Arkadiusz Lenarcik 
Kierownik Zespo³u

Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o.
arkadiusz.lenarcik@ecaudyt.eu

W dniu 27 listopada 2008 roku Komitet 

d s . I n t e r p r e t a c j i  M i ê d z y n a r o d o w e j  

Sprawozdawczoœci Finansowej (KIMSF) wyda³ 

interpretacjê KIMSF 17, obejmuj¹c¹ swym 

zakresem zagadnienie dystrybucji aktywów 

niefinansowych na rzecz w³aœcicieli. Interpretacja 

dotyczy w szczególnoœci sytuacji, w których 

jednostka gospodarcza przekazuje udzia³owcom, 

pe³ni¹cym funkcje w³aœcicielskie, dywidendê w 

postaci rzeczowej. KIMSF 17 ma zastosowanie 

równie¿ w przypadku, gdy udzia³owcy maj¹ 

prawo wyboru odnoœnie pieniê¿nej b¹dŸ 

niepieniê¿nej formy dywidendy.

Zgodnie z wytycznymi Interpretacji nale¿n¹ 

udzia³owcom dywidendê, w przypadku dystrybucji 

aktywów niepieniê¿nych, nale¿y uj¹æ w ksiêgach 

rachunkowych jednostki w momencie, kiedy 

powstanie obowi¹zek jej zap³aty, czyli w chwili 

zatwierdzenia dywidendy. Zobowi¹zanie to 

powinno zostaæ wycenione w wartoœci godziwej 

aktywów niepieniê¿nych przeznaczonych do 

Nadzór merytoryczny pe³ni 

Marcin Krupa

Rachunkowoœæ1.
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dystrybucji. W przypadku, gdy udzia³owcy maj¹ 

prawo wyboru formy dywidendy, zobowi¹zanie 

jest wyceniane z uwzglêdnieniem wartoœci 

godziwej obu form alternatywnych oraz 

dokonanej przez kierownika jednostki oceny 

prawdopodobieñstwa wyst¹pienia poszcze-

gólnych opcji wyp³at.

W momencie rozliczenia nale¿nej udzia³owcom 

dywidendy, ewentualna ró¿nica pomiêdzy 

wartoœci¹ bilansow¹ przekazywanych aktywów a 

wartoœci¹ bilansow¹ dywidendy powinna zostaæ 

odniesiona na wynik finansowy. Interpretacja 

wymaga, aby kwoty ujête w wyniku finansowym 

jako efekt podzia³u aktywów niepieniê¿nych by³y 

prezentowane w oddzielnej pozycji rachunku 

zysków i strat.

Natomiast w sytuacji, gdy na koniec okresu 

sprawozdawczego zobowi¹zanie nie zostanie 

rozliczone a wartoœæ godziwa aktywów 

przeznaczonych do przekazania udzia³owcom 

uleg³a zmianie, zobowi¹zanie to nale¿y wyceniæ 

ponownie poprzez kapita³ w³asny jako korektê do 

kwoty podlegaj¹cej podzia³owi. Ponadto 

jednostka w sprawozdaniu finansowym powinna 

ujawniæ wartoœæ bilansow¹ nale¿nej udzia³owcom 

dywidendy na pocz¹tek i koniec okresu 

sprawozdawczego, jak równie¿ zmiany wartoœci 

z o b o w i ¹ z a n i a  u j ê t e g o  w  o k r e s i e  

sprawozdawczym, wynikaj¹ce ze zmian wartoœci 

godziwej aktywów niefinansowych przezna-

czonych do podzia³u. 

Aktywa niepieniê¿ne przeznaczone do podzia³u 

pomiêdzy w³aœcicieli nale¿y klasyfikowaæ, 

wyceniaæ i prezentowaæ zgodne z wymogami 

MSSF 5 „Aktywa trwa³e przeznaczone do 

sprzeda¿y oraz dzia³alnoœæ zaniechana”.

Interpretacja KIMSF 17 oraz wynikaj¹ce z niej 

zmiany w MSSF 5 obowi¹zuj¹ w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynaj¹cych siê 1 lipca 

2009 roku lub po tej dacie. Wczeœniejsze 

stosowanie interpretacji jest dozwolone pod 

warunkiem ujawnienia tego faktu w sprawozdaniu 

finansowym oraz równoczesnego zastosowania 

MSSF 3 „Po³¹czenia jednostek gospodarczych” i 

MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe 

sprawozdania finansowe”. KIMSF 17 oraz zmiany 

do MSSF 5 nale¿y stosowaæ prospektywnie. 

Zastosowanie retrospektywnie nie jest dopu-

szczalne.

Arkadiusz Lenarcik
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Nieruchomoœci inwestycyjne w œwietle znowelizowanej 

ustawy o rachunkowoœci

Beata Miciñska
Asystent bieg³ego rewidenta

Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o.
beata.micinska@ecaudyt.eu

Ustawa o rachunkowoœci w brzmieniu znoweli-

zowanym od 1 stycznia 2009 wprowadza szereg 

zmian w zakresie identyfikacji oraz wyceny 

nieruchomoœci zaliczanych do inwestycji.

W przeciwieñstwie do brzmienia ustawy 

obowi¹zuj¹cej do koñca 2008 roku k³ad¹cej 

nacisk na pierwotny cel nabycia b¹dŸ wytworzenia 

sk³adnika maj¹tku rzeczowego znowelizowana 
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definicja inwestycji k³adzie nacisk na cel w jakim 

utrzymywany jest sk³adnik maj¹tku. Zmiana ta 

pozwala na uznanie za nieruchomoœæ inwestycyjn¹ 

tak¿e tych nieruchomoœci, które zosta³y przez 

jednostkê uprzednio zaklasyfikowane do innej 

grupy rzeczowych aktywów jednostki takich jak 

œrodki trwa³e b¹dŸ zapasy. W przypadku gdy 

faktycznym celem wykorzystania wy¿ej 

wymienionych nieruchomoœci jest utrzymywanie ich 

w celu uzyskiwania korzyœci ekonomicznych a nie 

wykorzystywaniem dla celów dzia³alnoœci 

operacyjnej jednostka ma prawo zaklasyfikowaæ 

dany sk³adnik maj¹tku do grupy nieruchomoœci 

inwestycyjnych. W zwi¹zku z faktem, i¿ przepisy 

szczegó³owe nie wyjaœniaj¹ szczegó³owo zasad 

ich reklasyfikacji wydaje siê zasadne stosowanie w 

tym celu przepisów MSR 40 „Nieruchomoœci 

inwestycyjne”.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e zmianie uleg³ równie¿ 

zakres pozosta³ych kosztów i przychodów 

operacyjnych, który rozszerzono o nowy podpunkt 

odnosz¹cy siê do kosztów i przychodów 

zwi¹zanych z utrzymywaniem nieruchomoœci 

zaliczonych do inwestycji, aktualizacj¹ ich wartoœci 

oraz ich przekwalifikowaniem do œrodków 

trwa³ych, jeœli do wyceny inwestycji przyjêto cenê 

rynkow¹ b¹dŸ inaczej okreœlon¹ wartoœæ godziw¹. 

Oznacza to, i¿ skutki wyceny nieruchomoœci 

zaliczonych do inwestycji zaliczane winny byæ do 

przychodów b¹dŸ kosztów okresu, a nie jak 

dotychczas do kapita³u z aktualizacji wyceny.

Beata Miciñska

sprawozdawczych rozpoczynaj¹cych siê przed 

30.06.2007 oraz

– jednostka ujawni fakt wczeœniejszego 

zastosowania.

Znowelizowany standard bêdzie 

mia³ istotny wp³yw na rozliczanie 

po³¹czeñ jednostek gospodarczych, 

Zmiany w MSSF 3

Katarzyna Szaruga 
Bieg³y Rewident 
Dyrektor Departamentu Audytu w Zabrzu

Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o.
katarzyna.szaruga@ecaudyt.eu

W 2008 roku Rada ds. Miêdzynarodowych 

Standardów Rachunkowoœci wyda³a now¹ wersjê 

standardu MSSF 3 „Po³¹czenia jednostek 

gospodarczych”. Stosowne rozporz¹dzenie 

Komisji (WE) nie zosta³o jeszcze wydane, co 

najprawdopodobniej nast¹pi w bliskiej 

perspektywie. 

Zweryfikowany MSSF 3 nale¿y stosowaæ 

prospektywnie. Wprowadzone zmiany bêd¹ 

obowi¹zywaæ dla okresów sprawozdawczych 

rozpoczynaj¹cych siê 01.07.2009 lub póŸniej. 

Wczeœniejsze zastosowanie zmian jest mo¿liwie 

tylko wówczas, gdy:

– zmiany w MSSF 3 wprowadza siê ³¹cznie ze 

zmianami wprowadzonymi w tym samym czasie 

do MSR 27;

– zmiany nie mog¹ byæ zastosowane dla okresów 
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Europejskie Centrum Audytu to firma audytorska o zasiêgu ogólnopolskim. Zasadniczo zajmuje siê 

badaniem sprawozdañ finansowych oraz œwiadczeniem kompleksowych us³ug doradczych i 

szkoleniowych w zakresie polskich i miêdzynarodowych standardów rachunkowoœci. 

W ci¹gu kilku lat obecnoœci na rynku us³ug audytorskich uda³o nam siê wypracowaæ znacz¹c¹ 

pozycjê, czego potwierdzeniem jest 16 pozycja w VIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Audytorskich 

gazety Rzeczpospolita.

gdy¿ wprowadza zmiany obejmuj¹ce m.in.:

· poszerzenie zakresu standardu o po³¹czenia 

jednostek wzajemnych oraz po³¹czenia jednostek 

gospodarczych wy³¹cznie na podstawie umowy;

· ujêcie kosztów zwi¹zanych z przejêciem jako 

koszty okresu;

· przejêcia etapowe – odpowiednia wycena tylko 

do momentu przejêcia kontroli;

· ujmowanie zobowi¹zañ warunkowych, jeœli 

istnieje obecny obowi¹zek wynikaj¹cy z 

przesz³ych zdarzeñ;

· ujêcie zmian wartoœci godziwej p³atnoœci 

warunkowych w wyniku finansowym;

· w zale¿noœci od przyjêtego podejœcia 

mo¿liwoœæ rozpoznania pe³nej wartoœci firmy;

· zmiany w wycenie udzia³ów mniejszoœciowych.

Nie s¹ to wszystkie zmiany, wymieniono tylko 

najistotniejsze zdaniem autora.

Oznacza to, ¿e koszty zwi¹zane z przejêciem np. 

op³aty dla firm poszukuj¹cych celów przejêcia, 

firm doradczych, prawnych, rzeczoznawców, a 

tak¿e ogólne koszty administracyjne i koszty dzia³u 

przejêæ bêd¹ od 01.07.2009 ujmowane w 

rachunku zysków i strat w kosztach okresu zgodnie 

z odpowiednim MSSF. 

W przypadku przejêæ etapowych tak¿e 

rozwi¹zano kilka spornych aspektów. W sytuacji, 

gdy jednostka przejmuj¹ca posiada³a ju¿ 

wczeœniej udzia³y w jednostce przejmowanej, lecz 

nie sprawowa³a nad ni¹ kontroli, dokonuje nabycia 

kolejnych udzia³ów w taki sposób, ¿e przejmuje 

kontrolê, to jednostka przejmuj¹ca jest 

zobowi¹zana do ponownej wyceny uprzednio 

posiadanych udzia³ów w jednostce przejmowanej 

do wartoœci godziwej na dzieñ przejêcia. Zysk lub 

stratê z wyceny tych udzia³ów nale¿y uj¹æ w wyniku 

finansowym okresu, w którym dokonano wyceny. 

Nawet je¿eli wczeœniej inwestycja by³a ujmowana 

jako instrument dostêpny do sprzeda¿y, którego 

zmiany wartoœci godziwej ujmowane by³y 

bezpoœrednio w kapitale w³asnym, zysk lub strata 

bêd¹ równie¿ ujmowane w wyniku finansowym 

okresu tak, jak gdyby jednostka przejmuj¹ca zby³a 

uprzednio posiadane udzia³y. Natomiast wszelkie 

zmiany posiadanych udzia³ów po przejêciu 

kontroli traktuje siê jak transakcje miêdzy 

udzia³owcami. W rezultacie inwestorzy nie wyka¿¹ 

zysków z tytu³u czêœciowej sprzeda¿y jednostki 

zale¿nej, a w przypadku dokupienia dodatkowych 

udzia³ów w jednostce zale¿nej, wartoœæ firmy nie 

powinna byæ na nowo kalkulowana. Ró¿nica 

miêdzy cen¹ nabycia dodatkowych udzia³ów a 

naby tym udz ia ³em w ak tywach  ne t to  

zaprezentowana zostanie w kapitale.
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Zobowi¹zania warunkowe jednostki przejmowa-

nej ujmowane bêd¹ wed³ug wartoœci godziwej, 

je¿eli wartoœæ godziw¹ bêdzie mo¿na wiarygodnie 

ustaliæ oraz bêdzie istnia³ obecny obowi¹zek 

wynikaj¹cy z przesz³ego zdarzenia, niezale¿nie od 

prawdopodobieñstwa wyst¹pienia przep³ywu 

pieniê¿nego. Zgodnie z poprzedni¹ wersj¹ 

standardu ujêcia wymaga³y ewentualne 

zobowi¹zania w wartoœci godziwej, jeœli da siê ona 

wiarygodnie ustaliæ, nawet jeœli nie istnia³ obecny 

obowi¹zek. 

Znowelizowany MSSF 3 zak³ada wycenê 

wynagrodzenia z tytu³u przejêcia w wartoœci 

godziwej na dzieñ przejêcia, dotyczy to tak¿e 

wynagrodzeñ warunkowych zdefiniowanych jako 

dodatkowe roz l i czen ia z  poprzednimi  

w³aœcicielami. Po dniu przejêcia zmiany wartoœci 

godziwej p³atnoœci warunkowych nie bêd¹ 

korygowa³y wartoœci firmy, lecz ujmuje siê je w 

wyniku finansowym. Korekta wartoœci firmy jest 

mo¿liwa tylko w bardzo nielicznych przypadkach, 

gdy zmiany wynikaj¹ z otrzymania informacji 

dotycz¹cych faktów i okolicznoœci wystêpuj¹cych 

na dzieñ przejêcia. Oznacza to, ¿e zmiany 

wynikaj¹ce ze zdarzeñ po dacie przejêcia np. z 

osi¹gniêcia przez jednostkê przejmowan¹ 

zak³adanego poziomu zysku lub z osi¹gniêcia 

zak³adanej ceny udzia³ów, ujmuje siê w wyniku 

finansowym. 

Ostatnie dwa wybrane zagadnienia dotycz¹ce 

zmian w MSSF 3 s¹ ze sob¹ zwi¹zane. Zmieniony 

standard pozwala jednostkom na wybór metody 

wyceny udzia³ów mniejszoœciowych:

· wed³ug wartoœci godziwej (ceny rynkowe lub 

inne techniki wyceny) lub

· proporcjonalnie do udzia³u w aktywach netto 

j e d n o s t k i  p r z e j m o w a n e j  ( z g o d n i e  z  

dotychczasow¹ wersj¹ standardu).

W zale¿noœci od przyjêtego podejœcia do wyceny 

udz ia ³ów mnie j szoœc iowych  jednos t ka  

przejmuj¹ca rozpozna wartoœæ firmy obejmuj¹c¹:

· 100% wartoœci przedsiêbiorstwa w przypadku 

wyceny udzia³ów mniejszoœciowych wed³ug 

wartoœci godziwej (tzw. pe³na wartoœæ firmy);

· nabyt¹ czêœæ udzia³ów w przypadku wyboru 

drug ie j  me tody  do  wyceny  udz ia ³ów 

mniejszoœciowych.

Dotychczas jeœli inwestor zakupi³ mniej ni¿ 100% w 

przedsiêbiorstwie, wartoœæ firmy liczona by³a jako 

ró¿nica pomiêdzy cen¹ nabycia i nabytym 

udzia³em inwestora w aktywach netto spó³ki, czyli 

zgodnie z drug¹ metod¹. W wyniku zmian MSSF 3 

bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wyboru metody.

Katarzyna Szaruga
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Do koñca 2008 roku pojêcie skorygowanej ceny 

nabycia by³o uregulowane jedynie w  

rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 12 

grudnia 2001 roku w sprawie szczegó³owych 

zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 

ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych i dotyczy³o podmiotów obligatoryjnie 

podlegaj¹cych badaniu sprawozdania 

finansowego zgodnie z art. 64 ustawy o 

rachunkowoœci. Z dniem 1 stycznia 2009 roku 

pojêcie to zosta³o tak¿e zdefiniowane w ustawie o 

rachunkowoœci. Skorygowana cena nabycia ma 

zastosowanie do wyceny aktywów finansowych 

zaklasyfikowanych do aktywów utrzymywanych 

do terminu wymagalnoœci, nale¿noœci w³asnych i 

po¿yczek udzielonych oraz zobowi¹zañ 

finansowych.

Zgodnie z art. 28 ust. 8a znowelizowanej ustawy o 

rachunkowoœci skorygowana cena nabycia 

aktywów finansowych i zobowi¹zañ finansowych 

to cena nabycia (wartoœæ), w jakiej sk³adnik 

aktywów f inansowych lub zobowi¹zañ 

finansowych zosta³ po raz pierwszy wprowadzony 

do ksi¹g rachunkowych, pomniejszona o sp³aty 

wartoœci nominalnej, odpowiednio skorygowana 

o skumulowan¹ kwotê zdyskontowanej ró¿nicy 

miêdzy wartoœci¹ pocz¹tkow¹ sk³adnika i jego 

wartoœci¹ w terminie wymagalnoœci, wyliczon¹ za 

pomoc¹ efektywnej stopy procentowej, a tak¿e 

pomniejszona o odpisy aktualizuj¹ce wartoœæ.

Wprowadzenie definicji skorygowanej ceny 

nabycia podyktowane zosta³o art. 4 ust. 2 UoR, 

który mówi, ¿e zdarzenia, w tym operacje 

gospodarcze ,  u jmuje  s iê  w ks iêgach 

Skorygowana cena nabycia.

Piotr Kêska
Asystent bieg³ego rewidenta

Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o.
piotr.keska@ecaudyt.eu

rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu 

finansowym zgodnie z ich treœci¹ ekonomiczn¹. 

Wykazywanie ,  co  wys têpowa³o  przed 

wprowadzeniem tej definicji, przychodów i 

kosztów w sta³ej wysokoœci przez ca³y okres 

rozliczania powoduj¹c wypaczanie sensu 

ekonomicznego tych pozycji. Skorygowana cena 

nabycia, jako element wyceny wtórnej, dziêki 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 

powoduje zmianê wykazywanych przychodów i 

kosztów w poszczególnych okresach. Uwzglêdnia 

ona bie¿¹c¹ wartoœæ przysz³ych przep³ywów i 

pozwala okreœliæ je na poziomie, przy którym 

utrzymywana jest sta³a stopa rentownoœci.

Piotr Kêska
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Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od 

towarów i us³ug wprowadzi³a d³ugo oczekiwane 

zmiany dla podatników przemieszczaj¹cych 

w³asne towary pomiêdzy krajami cz³onkowskimi 

Wspólnoty. St¹d te¿ wydaje siê zasadnym, aby 

ka¿dy podmio t  dokonuj¹cy  t ransakc j i  

wewn¹trzwspólnotowych zapozna³ siê z nowymi 

mo¿liwoœciami.

Przemieszczenie towarów w³asnych – 

zasady ogólne

Jak wiadomo, w pewnych okolicznoœciach, 

opodatkowaniu podlega nie tylko dostawa towaru 

bezpoœrednio do nabywcy, lecz równie¿ 

przemieszczenie przez podatnika w³asnych 

towarów do innego kraju UE. Zgodnie z art. 13 ust. 

3 ustawy o VAT, za wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê 

towarów uznaje siê równie¿ przemieszczenie 

przez podatnika (…) lub na jego rzecz towarów 

Pawe³ Wójciak 

Prezes zarz¹du BSWP, doradca podatkowy

Jest  absolwentem Wydzia³u Prawa i  

Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Ukoñczy³ tak¿e studia podyplomowe w Instytucie 

Prawa W³asnoœci Intelektualnej UJ. Przez szereg 

l a t  w s p ó ³ p r a c o w a ³  z  p o l s k i m i  i  

miêdzynarodowymi firmami doradztwa 

podatkowego. To specjalista z zakresu podatków 

dochodowych, umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, podatkowych aspektów 

dzia³alnoœci na terenie specjalnych stref 

ekonomicznych. Wieloletni sta¿ w pracy doradcy 

podatkowego pozwoli³ na zgromadzenie 

bogatego doœwiadczenia w zakresie obs³ugi 

postêpowañ podatkowych i s¹dowych. Jest 

równie¿ uznanym wyk³adowc¹ problematyki 

podatkowej dla praktyków. 

Przemieszczenie towarów w³asnych 

do innego kraju UE 

po zmianach w ustawie o VAT

£ukasz Ch³ond
Konsultant Podatkowy

Bogacki Seredyñski Wójciak i Partnerzy Sp. z o.o.
lukasz.chlond@bswp.pl

Nadzór merytoryczny pe³ni 

Pawe³ Wójciak

Podatki2.
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nale¿¹cych do jego przedsiêbiorstwa z terytorium 

kraju na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne 

ni¿ terytorium kraju, które zosta³y przez tego 

podatnika na terytorium kraju w ramach 

prowadzonego przez niego przedsiêbiorstwa 

wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równie¿ w 

ramach wewn¹trzwspólnotowego nabycia 

towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w 

ramach importu towarów, je¿eli maj¹ s³u¿yæ 

dzia³alnoœci gospodarczej podatnika. W ust. 4 

tego samego przepisu znajdziemy katalog sytuacji, 

w których przemieszczenia w³asnych towarów nie 

uznajemy za WDT. S¹ to m.in. przypadki, gdy:

– towary s¹ instalowane lub montowane, z 

próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla 

których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 

pkt 2 jest terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne 

ni¿ terytorium kraju, je¿eli towary te s¹ 

przemieszczane przez tego podatnika 

dokonuj¹cego ich dostawy lub na jego rzecz;

– przemieszczenie towarów nastêpuje w ramach 

sprzeda¿y wysy³kowej z terytorium kraju;

– towary maj¹ byæ przedmiotem eksportu 

towarów przez tego podatnika, pod warunkiem ¿e 

podatnik posiada dokument celny potwierdzaj¹cy 

rozpoczêcie procedury wywozu na terytorium 

kraju, je¿eli wywóz z terytorium Wspólnoty jest 

potwierdzany przez urz¹d celny okreœlony w 

przepisach celnych na terytorium pañstwa 

cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju;

– towary maj¹ byæ przedmiotem wewn¹trz-

wspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w 

ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, je¿eli 

przemieszczenie towarów nastêpuje na terytorium 

pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium 

pañstwa cz³onkowskiego, do którego dokonywana 

jest ta wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów;

– na towarach maj¹ zostaæ wykonane us³ugi na 

terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ 

terytorium kraju, na rzecz tego podatnika, pod 

warunkiem ¿e towary po wykonaniu tych us³ug 

zostan¹ z powrotem przemieszczone na terytorium 

kraju;

– towary maj¹ byæ czasowo u¿ywane na 

terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ 

terytorium kraju, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 24 

miesi¹ce, w celu œwiadczenia us³ug przez tego 

podatnika;

– towary maj¹ byæ czasowo u¿ywane przez tego 

podatnika na terytorium pañstwa cz³onkowskiego 

innym ni¿ terytorium kraju, nie d³u¿ej jednak ni¿ 

przez 24 miesi¹ce, pod warunkiem ¿e import 

takich towarów z terytorium pañstwa trzeciego z 

uwagi na ich przywóz czasowy by³by zwolniony 

od c³a;

– przemieszczeniu podlega gaz w systemie 

gazowym lub energia elektryczna w systemie 

elektroenergetycznym.

9

Dzia³alnoœæ Spó³ki Bogacki Seredyñski Wójciak i Partnerzy koncentruje siê na œwiadczeniu 

profesjonalnych us³ug doradztwa podatkowego oraz outsourcingu ksiêgowego. Doradzaj¹c, 

przedstawiamy precyzyjne i praktyczne rozwi¹zania problemów podatkowych. Outsourcing ksiêgowy 

gwarantuje Klientowi kompleksow¹ obs³ugê ksiêgow¹ Jego Firmy, a tak¿e optymalizacjê kosztów 

wynikaj¹cych z koniecznoœci posiadania wewnêtrznej ksiêgowoœci. 
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Co do zasady zatem przemieszczenie towarów 

w³asnych, s³u¿¹cych wykonywanej przez 

podatnika dzia³alnoœci gospodarczej, do innego 

kraju UE – podlega opodatkowaniu jako WDT na 

zasadach ogólnych. Warto jednak w tym miejscu 

zwróciæ uwagê na szczególn¹ konstrukcjê 

wprowadzon¹ do ustawy o VAT z dniem 1 grudnia 

2008 r. - magazyn konsygnacyjny.

Magazyny konsygnacyjne

Procedura sk³adu konsygnacyjnego jest rodzajem 

uproszczenia i udogodnienia prowadzenia 

dzia³alnoœci gospodarczej. Przewidziana zosta³a 

przepisem art. 21 VI Dyrektywy. Niektóre pañstwa 

cz³onkowskie wprowadzi³y do swojego porz¹dku 

krajowego regulacje oparte na tym przepisie. 

Polski ustawodawca zdecydowa³ siê umo¿liwiæ 

podatnikom korzystanie z tej praktycznej instytucji 

zarówno w zakresie WDT, jak i WNT.

W myœl art. 2 pkt 27c ustawy o VAT, magazyn 

konsygnacyjny to wyodrêbnione u podatnika 

zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce 

przechowywania na terytorium kraju towarów 

nale¿¹cych do podatnika podatku od wartoœci 

dodanej przemieszczonych przez niego lub na 

jego rzecz z terytorium pañstwa cz³onkowskiego 

innego ni¿ terytorium kraju do tego miejsca, z 

którego podatnik zarejestrowany jako podatnik 

VAT UE, przechowuj¹cy towary, pobiera je, a 

przeniesienie prawa do rozporz¹dzania tymi 

towarami jak w³aœciciel nastêpuje w momencie ich 

pobrania. Z kolei nowy art. 20a ust. 1 ustawy o VAT 

przewiduje, ¿e w przypadku przemieszczenia 

towaru przez polskiego podatnika do 

zagranicznego magazynu konsygnacyjnego, 

obowi¹zek podatkowy nie powstanie od razu, z 

chwil¹ przemieszczenia, lecz dopiero w chwili 

pobrania towaru przez kontrahenta z tego¿ 

magazynu, nie póŸniej ni¿ z chwil¹ wystawienia 

faktury, co jest rozwi¹zaniem korzystnym. Warto 

jednak zwróciæ uwagê na fakt, i¿ powy¿szy sposób 

rozliczenia transakcji jest mo¿liwy w przypadku, 

gdy spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:

– dostawca nie jest zarejestrowany jako podatnik 

podatku od wartoœci dodanej w pañstwie 

cz³onkowskim zakoñczenia transportu lub wysy³ki,

– dostawca prowadzi ewidencjê towarów 

przemieszczanych do magazynu konsygna-

cyjnego, zawieraj¹c¹ datê ich przemieszczenia, 

datê dostawy towarów podatnikowi podatku od 

wartoœci dodanej, dane pozwalaj¹ce na 

identyfikacjê towarów, a w przypadku 

przemieszczenia powrotnego - tak¿e dane 

dotycz¹ce powrotnego przemieszczenia towarów.

W myœl art. 20a ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku 

powrotnego przemieszczenia towarów przez 

podatnika, który pierwotnie dokona³ ich 

przemieszczenia, lub na jego rzecz, które nie by³y 

przedmiotem dostawy zgodnie z ust. 1, nie 

powstaje obowi¹zek podatkowy w wewn¹trz-

wspólnotowej dostawie towarów i wewn¹trz-

wspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do 

tych towarów.

Podobnie obowi¹zek podatkowy powstanie w 

przypadku pobrania towarów przez polskiego 

podatnika VAT z magazynu znajduj¹cego siê na 

terytorium kraju, do którego towary przemieszcza 

podatnik unijny niezarejestrowany w Polsce dla 

potrzeb VAT. Warto zwróciæ uwagê, ¿e 

szczegó³owe warunki uznania przemieszczenia 

towarów do magazynu konsygnacyjnego za WNT 

okreœlone zosta³y w nowym art. 12a ustawy o VAT.

£ukasz Ch³ond
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Moment zaliczenia wynagrodzeñ i sk³adek do KUP – 

zmiany w 2009 r.

Pawe³ Wójciak
Doradca Podatkowy
Prezes Zarz¹du

Bogacki Seredyñski Wójciak i Partnerzy Sp. z o.o.
pawel.wojciak@bswp.pl
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Z dniem 1 stycznia 2009 r. wesz³y w ¿ycie doœæ 

istotne zmiany w obu podatkach dochodowych w 

zakresie ustalania momentu zaliczenia przez 

podatnika do kosztów uzyskania przychodu 

nale¿noœci z tytu³u wynagrodzeñ oraz sk³adek 

ZUS. Zgodnie z nowym art. 15 ust. 4g ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: 

ustawa o PDOP), nale¿noœci z tytu³ów, o których 

mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o 

PDOF), oraz zasi³ki pieniê¿ne z ubezpieczenia 

spo³ecznego wyp³acane przez zak³ad pracy 

stanowi¹ koszty uzyskania przychodów w 

miesi¹cu, za który s¹ nale¿ne, pod warunkiem ¿e 

zosta³y wyp³acone lub postawione do dyspozycji w 

terminie wynikaj¹cym z przepisów prawa pracy, 

umowy lub innego stosunku prawnego ³¹cz¹cego 

strony. W przypadku uchybienia temu terminowi 

do nale¿noœci tych stosuje siê art. 16 ust. 1 pkt 57. Z 

kolei nowy art. 15 ust. 4h ustawy o PDOP stanowi, 

¿e sk³adki z tytu³u nale¿noœci, o których mowa w 

ust. 4g, okreœlone w ustawie o systemie 

ubezpieczeñ spo³ecznych, w czêœci finansowanej 

przez p³atnika sk³adek, sk³adki na Fundusz Pracy 

oraz Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ 

Pracowniczych, z zastrze¿eniem art. 16 ust. 1 pkt 

40, stanowi¹ koszty uzyskania przychodów w 

miesi¹cu, za który nale¿noœci te s¹ nale¿ne, pod 

warunkiem ¿e sk³adki zostan¹ op³acone:

1) z tytu³u nale¿noœci wyp³acanych lub 

postawionych do dyspozycji w miesi¹cu, za który 

s¹ nale¿ne - w terminie wynikaj¹cym z odrêbnych 

przepisów, 2) z tytu³u nale¿noœci wyp³acanych lub 

postawionych do dyspozycji w miesi¹cu 

nastêpnym, w terminie wynikaj¹cym z przepisów 

prawa pracy, umowy lub innego stosunku 

prawnego ³¹cz¹cego strony - nie póŸniej ni¿ do 15 

dnia tego miesi¹ca.

W przypadku uchybienia tym terminom do sk³adek 

tych stosuje siê art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

Jednoczeœnie wprowadzono równie¿ do ustawy o 

PDOF nowe przepisy art. 22 ust. 6ba i 6bb, o 

podobnej treœci.

Do tej pory kosztem uzyskania przychodów by³y 

dopiero wynagrodzenia i sk³adki zap³acone, w 

zwi¹zku z czym istotny by³ miesi¹c, w którym 

faktycznie zosta³y poniesione wydatki z tych 

tytu³ów. Do przedmiotowych nale¿noœci 

zastosowanie znajdowa³a zatem metoda kasowa. 

Od 1 stycznia 2009 r. stan ten uleg³ zmianie i 

obecnie zarówno wynagrodzenia, jak równie¿ 

sk³adki mog¹ byæ rozliczane metod¹ 

memoria³ow¹. Nale¿y w tym miejscu 

zaznaczyæ, ¿e p³atnik mo¿e zaliczyæ 

do kosztów uzyskania przychodu 

wynagrodzenie z tytu³u umowy o 11



pracê w miesi¹cu, za który jest ono nale¿ne, o ile 

wyp³aci je terminowo. Podobnie terminowoœæ jest 

warunkiem zaliczenia sk³adek ZUS do kosztów 

uzyskania przychodu, jednak¿e w tym przypadku 

sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Warto 

zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku nale¿noœci 

wyp³acanych w miesi¹cu, za który s¹ nale¿ne (np. 

za marzec wyp³acana do dnia 31 marca), sk³adka 

winna byæ uregulowana do 15 dnia miesi¹ca 

nastêpuj¹cego (a wiêc do 15 kwietnia), czyli w 

terminie przewidzianym równie¿ przepisami 

ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Problem pojawia siê w przypadku nale¿noœci 

wyp³acanych terminowo, lecz w miesi¹cu 

nastêpnym (a wiêc np. za marzec wyp³acanych do 

10 kwietnia). Nowe przepisy stanowi¹ bowiem, ¿e 

w takim wypadku sk³adki winny byæ uiszczone do 

15 dnia tego w³aœnie miesi¹ca (a wiêc do 15 

kwietnia). Tymczasem przepisy ustawy o systemie 

ubezpieczeñ spo³ecznych daj¹ p³atnikowi 

mo¿liwoœæ przesuniêcia zap³aty do 15 dnia 

kolejnego miesi¹ca (do 15 maja). Powstaje zatem 

rozdŸwiêk pomiêdzy terminem przewidzianym w 

podatku dochodowym a terminem przewidzianym 

w przepisach dotycz¹cych ubezpieczeñ 

spo³ecznych. Wydawa³oby siê, ¿e jest to 

niedopatrzenie ustawodawcy, jednak lektura 

uzasadnienia do projektu ustawy (druk sejmowy nr 

1016) rozwiewa w¹tpliwoœci, bowiem czytamy w 

nim m.in.: „w przypadku sk³adek od wynagrodzeñ 

wyp³acanych w miesi¹cu nastêpnym, obowi¹zek 

ich uiszczenia powstaje do 15 dnia nastêpnego 

miesi¹ca po wyp³acie wynagrodzenia. W zwi¹zku 

z tym, postanowiono, i¿ p³atnicy chc¹cy skorzystaæ 

z metody memoria³owej bêd¹ musieli zap³aciæ 

sk³adki w terminie o jeden miesi¹c wczeœniejszym.” 

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e przedmiotowa 

kwestia budzi pewne w¹tpliwoœci w literaturze.

W przypadku nieterminowego uiszczania 

nale¿noœci z tytu³u wynagrodzeñ lub sk³adek ZUS, 

powinny one byæ zaliczane do kosztów uzyskania 

przychodu w terminie wyp³aty, a wiêc zgodnie z 

dotychczas stosowan¹ metod¹ kasow¹.

Pawe³ Wójciak

bogacki seredyñski wójciak partnerzy
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Monika Pilarz

Tel.: +48 32 376 41 82
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Nie ponosimy odpowiedzialnoœci cywilnej za zdarzenia bêd¹ce nastêpstwem 

decyzji podjêtych w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji. 
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