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2. Zarachowanie	w	ciężar	kosztów	opłat	manipulacyjnych	naliczonych	przy	
imporcie	

30, 22-3

typowe zapisy po stronie Ma konta 40-3

Lp. treść operacji gospodarczej 
Konto 

przeciwne 
(strona Wn) 

1.	 Zmniejszenie	kosztów	o	kwotę	zawyżonych	lub	niesłusznie	naliczonych 
podatków	i	opłat	

22 

2. Przeksięgowanie	salda	konta	40-3	na	dzień	bilansowy:	  

a)	jeżeli	jednostka	sporządza	porównawczy	rachunek	zysków	i	strat	 86 

b)	jeżeli	jednostka	sporządza	kalkulacyjny	rachunek	zysków	i	strat	 49 

5. Konto 40-4 „Wynagrodzenia”
Funkcjonowanie konta 40 - 4 i  prezentacja w sprawozdaniu

Konto	40-4	służy	do	ewidencji	wynagrodzeń,	które	obejmują	wypłaty	pieniężne,	wy-
płacane	 pracownikom	 lub	 innym	 osobom	 fizycznym,	 stanowiące	 wydatki	 ponoszone	
przez	pracodawców	na	opłacenie	wykonywanej	pracy,	niezależnie	od	źródeł	ich	finanso-
wania	(ze	środków	własnych	lub	refundowanych)	oraz	bez	względu	na	podstawę	stosun-
ku	pracy	bądź	innego	stosunku	prawnego	lub	czynności	prawnej,	na	podstawie	których	
jest	świadczona	praca	lub	pełniona	służba.	Częściowe	spełnienie	wynagrodzenia	w	in-
nej	formie	(w	postaci	papierów	wartościowych	oraz	świadczeń	w	naturze	bądź	ich	ekwi-
walentów)	jest	dopuszczalne	tylko	wówczas,	gdy	przewidują	to	przepisy	prawa	pracy	lub	
układ	zbiorowy	pracy.

Na	koncie	40-4	zarachowuje	się	w	szczególności:
 – wynagrodzenia	i	inne	świadczenia	z	tytułu	pracy,	wypłacane	lub	wydawane	w	na-
turze	(odpowiednio	przeliczone),

 – nagrody	 jubileuszowe	 i	 ekwiwalenty	 pieniężne	 za	 niewykorzystany	 urlop	
wypoczynkowy,

 – świadczenia	o	charakterze	deputatowym	(wartość	świadczeń	w	części	nieopłaco-
nej	przez	pracownika)	lub	ich	ekwiwalenty	pieniężne	(np.	deputaty	węglowe,	ener-
getyczne,	środków	spożywczych),

 – świadczenia	odszkodowawcze	(w	związku	ze	skróceniem	okresu	wypowiedzenia),	
 – dodatki	wyrównawcze	wypłacane	pracownikom,	których	wynagrodzenie	uległo	ob-
niżeniu	wskutek	wypadku	przy	pracy	lub	choroby	zawodowej,

 – wynagrodzenia	wypłacane	na	podstawie	umowy	zlecenia	lub	umowy	o	dzieło,
 – wynagrodzenia	wypłacane	osobom	fizycznym	za	udział	w	komisjach,	radach	nad-
zorczych,	 zarządach	 spółek,	 jury	 w	 konkursach,	 radach	 naukowych	 i	 naukowo
-technicznych,	niezależnie	od	sposobu	ich	powoływania,

 – dodatkowe	wynagrodzenia	radców	prawnych	z	tytułu	zastępstwa	w	postępowaniu	
sądowym	wypłacane	na	podstawie	umowy	cywilnoprawnej,

 – honoraria	(wynagrodzenia	z	tytułu	korzystania	lub	rozporządzania	prawami	autor-
skimi	lub	pokrewnymi),
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 – wynagrodzenia	 agencyjno-prowizyjne	 należne	 za	 zlecone	 czynności	 wykonywa-
ne	na	podstawie	 umowy	agencyjnej,	 opłacane	od	dokonywanych	 transakcji	 kup-
na	 lub	sprzedaży	oraz	wykonywanych	usług	według	określonej	wysokości	stawki	
prowizyjnej.

Natomiast	nie	księguje	się	na	koncie	40-4,	np.:
 – różnego	rodzaju	zasiłków	wypłacanych	ze	środków	ZUS,
 – nagród	i	premii	wypłacanych	z	zysku	do	podziału,
 – wypłat	niezwiązanych	z	działalnością	operacyjną	jednostki,	np.	za	prace	przy	usu-
waniu	skutków	zdarzeń	losowych	(obciążają	pozostałe	koszty	operacyjne),	należ-
nych	pracownikom	zatrudnionym	przy	budowie	środków	 trwałych	 jednostki	 (zali-
czane	są	do	kosztów	wytworzenia	budowanych	obiektów),

 – wypłat	dokonywanych	ze	środków	funduszy	specjalnych	(np.	ZFŚS,	ZFRON),
 – wypłat	dokonywanych	ze	środków	innych	jednostek,	otrzymanych	od	nich	na	pod-
stawie	zawartych	z	nimi	umów	(ujmowane	są	na	kontach	zespołu	2).

W	ciężar	kosztów	zarachowuje	się	kwoty	brutto	naliczonych	wynagrodzeń,	tj.	bez	po-
mniejszania	ich	o	potrącenia	(z	różnych	tytułów)	dokonywane	na	listach	płac.

Ewidencja	szczegółowa	do	konta	40-4	może	być	prowadzona	np.	z	podziałem	na:
 – wynagrodzenia	z	tytułu	umów	o	pracę,
 – wynagrodzenia	z	tytułu	umów	cywilnoprawnych,
 – wynagrodzenia	członków	zarządu,
 – pozostałe	wynagrodzenia.

Ponadto	 ewidencja	 ta	 powinna	 umożliwiać	 prawidłowe	 ustalenie	 kosztów	 wynagro-
dzeń	 dla	 celów	 podatku	 dochodowego.	 Jeśli	 zatem	 występują	 rozbieżności	 pomiędzy	
momentem	uznania	wynagrodzeń	 za	 koszt	według	 przepisów	 podatkowych	 a	 bilanso-
wych,	to	należy	wprowadzić	odpowiednią	ewidencję	analityczną.	Przykładowo	w	ramach	
konta	40-4	można	wyodrębnić	następujące	konta:

	40-4/0	„Wynagrodzenia	ze	stosunku	pracy”,
	40-4/1	„Wynagrodzenia	z	tytułu	umów	cywilnoprawnych”,
	40-4/2	„Inne	wynagrodzenia”.
Konto	40-4	 jest	kontem	wynikowym	(niebilansowym).	Po	stronie	Wn	tego	konta	ujmuje	

się	kwotę	należnego	pracownikom	i	innym	osobom	fizycznym	wynagrodzenia	brutto	(tj.	bez	
potrąceń	 z	 różnych	 tytułów	 dokonywanych	 na	 listach	 płac),	 a	 po	 stronie	 Ma	 –	 korekty	
uprzednio	zewidencjonowanych	kosztów	działalności	podstawowej	z	tytułu	wynagrodzeń.

W	trakcie	roku	obrotowego	konto	40-4	wykazuje	wyłącznie	saldo	Wn,	które	na	dzień	
bilansowy	przenosi	się	na	konto	86	(wariant	porównawczy	rachunku	zysków	i	strat)	 lub	
na	konto	49	(wariant	kalkulacyjny	rachunku	zysków	i	strat).

W	sprawozdaniu	finansowym	sporządzanym	według	załącznika	nr	1	do	ustawy	o	ra-
chunkowości	koszty	wynagrodzeń	prezentuje	się:

1)	w	 jednostkach	sporządzających	rachunek	zysków	 i	strat	w	wariancie	porównaw-
czym	–	w	pozycji	B.V.	„Wynagrodzenia”,

2)	w	 jednostkach	sporządzających	 rachunek	zysków	 i	 strat	w	wariancie	kalkulacyj-
nym	–	w	ustępie	2	pkt	2	lit.	e)	dodatkowych	informacji	i	objaśnień,

3)	niezależnie	 od	 wariantu	 rachunku	 zysków	 i	 strat	 sporządzanego	 przez	 jednost-
kę	 –	w	 ustępie	 5	 pkt	 4	 dodatkowych	 informacji	 i	 objaśnień;	 wykazuje	 się	 tu	 in-
formacje	 o	 wynagrodzeniach,	 łącznie	 z	 wynagrodzeniem	 z	 zysku,	 wypłaconych	
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lub	należnych	osobom	wchodzącym	w	skład	organów	zarządzających,	nadzorują-
cych	albo	administrujących	spółek	handlowych	(dla	każdej	grupy	osobno)	za	rok	
obrotowy	 oraz	 wszelkich	 zobowiązaniach	 wynikających	 z	 emerytur	 i	 świadczeń	
o	podobnym	charakterze	dla	byłych	członków	tych	organów	 lub	zobowiązaniach	
zaciągniętych	w	związku	z	 tymi	emeryturami,	ze	wskazaniem	kwoty	ogółem	dla	
każdej	kategorii	organu.

Obowiązki pracodawcy związane z wyp łatą wynagrodzeń
Jak	stanowi	art.	85	§	1	K.p.,	wypłaty	wynagrodzenia	za	pracę	dokonuje	się	co	naj-

mniej	 raz	w	miesiącu,	w	stałym	 i	ustalonym	z	góry	 terminie.	Termin	 ten,	a	 także	miej-
sce,	czas	i	częstotliwość	wypłaty	wynagrodzenia	określa	się	w	regulaminie	pracy,	chyba	
że	pracownicy	są	objęci	układem	zbiorowym	pracy.	Jeżeli	pracodawca	nie	ma	obowiąz-
ku	ustalenia	 regulaminu	pracy	 i	 nie	 jest	 objęty	układem	zbiorowym	pracy,	 zamieszcza	
wzmiankę	o	miejscu,	terminie	i	czasie	wypłaty	wynagrodzenia	w	informacji	o	warunkach	
zatrudnienia	wydawanej	na	podstawie	art.	29	§	3	K.p.

W	 przypadku	 wypłaty	 wynagrodzenia	 za	 pracę	 przysługującego	 za	 dany	 miesiąc,	
pracodawca	 ma	 pewną	 swobodę	 w	 wyznaczeniu	 terminu	 jego	 wypłaty.	 Jeżeli	 wy-
nagrodzenie	 jest	 płatne	 raz	 w	 miesiącu,	 to	 pracodawca	 jest	 zobowiązany	 wypłacić	
je	z	dołu,	niezwłocznie	po	ustaleniu	jego	pełnej	wysokości,	nie	później	jednak	niż	w	cią-
gu	pierwszych	10	dni	 następnego	miesiąca	 kalendarzowego.	 Jeżeli	 dzień	wypłaty	wy-
nagrodzenia	za	pracę	 jest	dniem	wolnym	od	pracy,	wynagrodzenie	wypłaca	się	w	dniu	
poprzedzającym.

Miesięczne	premie	 czy	dodatki	 należy	 zaliczyć	do	wynagrodzenia	 za	dany	miesiąc,	
dlatego	też	termin	wypłaty	tych	składników	musi	się	mieścić	w	terminie	do	10.	dnia	na-
stępnego	miesiąca	po	miesiącu,	za	który	przysługują.

Jedynie	 w	 przypadku	 składników	 wynagrodzenia	 przysługujących	 pracownikowi	
za	 okresy	 dłuższe	 niż	 jeden	miesiąc,	wypłaca	 się	 je	 z	 dołu,	w	 terminach	 określonych	
w	przepisach	prawa	pracy	(dotyczy	to	np.	premii	kwartalnych	i	rocznych).

Nieterminowa	wypłata	wynagrodzenia	za	pracę	może	zostać	uznana	za	ciężkie	naru-
szenie	przez	pracodawcę	jego	podstawowych	obowiązków	wobec	pracownika	(por.	wy-
rok	 Sądu	Najwyższego	 z	 20	 listopada	 2008	 r.,	 sygn.	 akt	 III	 UK	 57/08).	 Jest	 ona	 rów-
nież	wykroczeniem	przeciwko	prawom	pracownika,	 który	może	w	 takiej	 sytuacji	 żądać	
od	pracodawcy	odsetek	za	zwłokę.

Ujęcie wynagrodzeń i  składek ZUS w księgach rachunkowych
Należne	pracownikom	wynagrodzenia	za	dany	miesiąc	ujmuje	się	w	księgach	rachun-

kowych	w	kosztach	miesiąca,	którego	dotyczą.	Tak	samo	ujmuje	się	składki	na	ubezpie-
czenia	społeczne finansowane	przez	pracodawcę,	składki	na	FP,	FGŚP	oraz	FEP,	a	także	
FS.	Postępowanie	takie	jest	zgodne	z	bilansową	zasadą	memoriału,	według	której	w	księ-
gach	rachunkowych	jednostki	należy	ująć	wszystkie	osiągnięte,	przypadające	na	jej	rzecz	
przychody	 i	obciążające	 ją	koszty	związane	z	tymi	przychodami	dotyczące	danego	roku	
obrotowego,	niezależnie	od	 terminu	 ich	zapłaty	 (por.	art.	6	ust.	1	ustawy	o	rachunkowo-
ści).	Oznacza	to,	że	do	ksiąg	okresu	sprawozdawczego	należy	wprowadzić	w	postaci	zapi-
su,	każde	zdarzenie,	które	nastąpiło	w	tym	właśnie	okresie	sprawozdawczym.
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ewidencja księgowa wynagrodzenia w jednostce prowadzącej ewidencję kosztów 
na kontach zespołu 4 i 5

1.	 Lista	płac:

a)	 wynagrodzenie	brutto:
–	 Wn konto 40-4	„Wynagrodzenia”,
–	 Ma konto 23-0	„Rozrachunki	z	tytułu	wynagrodzeń”

 oraz	równocześnie:
–	 Wn konto zespołu 5,
–	 Ma konto 49	„Rozliczenie	kosztów”,

b)	 składki	ZUS	finansowane	przez	pracownika:
–	 Wn konto 23-0	„Rozrachunki	z	tytułu	wynagrodzeń”,
–	 Ma konto 22-3	„Pozostałe	rozrachunki	publicznoprawne”,

c)	 zaliczka	na	podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych:
–	 Wn konto 23-0	„Rozrachunki	z	tytułu	wynagrodzeń”,
–	 Ma konto 22-3	„Pozostałe	rozrachunki	publicznoprawne”.

2.	 Składki	ZUS	finansowane	przez	zakład	pracy:
–	 Wn konto 40-5 „Ubezpieczenia	społeczne	i	inne	świadczenia”,
–	 Ma konto 22-3 „Pozostałe	rozrachunki	publicznoprawne”

 oraz	równolegle:
–	 Wn konto zespołu 5,
–	 Ma konto 49	„Rozliczenie	kosztów”.

Moment zaliczenia wynagrodzeń i  składek ZUS do kosztów 
podatkowych

Na	podstawie	art.	15	ust.	4g	ustawy	o	PDOP	oraz	art.	22	ust.	6ba	ustawy	o	PDOF	
należności	 ze	 stosunku	 pracy	 oraz	 zasiłki	 pieniężne	 z	 ubezpieczenia	 społecznego	
wypłacane	 przez	 zakład	 pracy	 stanowią	 koszty	 uzyskania	 przychodów	 w	 miesiącu,	
za	który	są	należne,	pod	warunkiem	że	zostały	wypłacone	lub	postawione	do	dyspozycji	
w	terminie	wynikającym	z	przepisów	prawa	pracy,	umowy	lub	innego	stosunku	prawne-
go	łączącego	strony.

Jeżeli	 pracodawca	 spóźni	 się	 z	wypłatą	wynagrodzenia,	 zastosowanie	 będzie	miał	
art.	16	ust.	1	pkt	57	ustawy	o	PDOP	oraz	art.	23	ust.	1	pkt	55	ustawy	o	PDOF,	w	świe-
tle	których	nie	uważa	się	za	koszty	uzyskania	przychodów	niewypłaconych,	niedokona-
nych	lub	niepostawionych	do	dyspozycji	wypłat,	świadczeń	oraz	innych	należności	z	ty-
tułu	umowy	o	pracę,	a	także	zasiłków	pieniężnych	z	ubezpieczenia	społecznego	wypła-
canych	przez	zakład	pracy.	Należności	te	będą	stanowić	koszty	podatkowe	pracodaw-
cy	dopiero	z	chwilą	ich	faktycznej	wypłaty	lub	postawienia	do	dyspozycji	pracownika.

Również	składki	na	ubezpieczenia	społeczne,	w	części	 finansowanej	przez	płatnika	
składek,	składki	na	FP	oraz	FGŚP,	a	także	FS,	stanowią	koszty	uzyskania	przychodów	
w	miesiącu,	 za	 który	 należności	 te	 są	 należne,	 pod	 warunkiem,	 że	 składki	 te	 zostały	
opłacone	z	tytułu:

1)	należności	 wypłacanych	 (postawionych	 do	 dyspozycji)	 w	 miesiącu,	 za	 który	
są	należne	–	w	terminie	wynikającym	z	odrębnych	przepisów,	tj.	do	15	dnia	mie-
siąca	następującego	po	miesiącu	wypłaty	wynagrodzenia,

2)	należności	 wypłacanych	 (postawionych	 do	 dyspozycji)	 w	 miesiącu	 następnym	
–	w	terminie	wynikającym	z	przepisów	prawa	pracy,	umowy	lub	innego	stosunku	
prawnego	łączącego	strony,	tj.	nie	później	niż	do	15	dnia	tego	miesiąca.
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W	przypadku	 uchybienia	 tym	 terminom,	 składki	 te	 stanowią	 koszty	 uzyskania	 przy-
chodów	z	chwilą	ich	zapłaty.	Tak	wynika	z	art.	15	ust.	4h,	art.	16	ust.	1	pkt	57a	i	ust.	7d	
ustawy	o	PDOP	oraz	art.	22	ust.	6bb,	art.	23	ust.	1	pkt	55a	i	ust.	3d	ustawy	o	PDOF.

Wynagrodzenia	 i	 składki	 ZUS	 są	 zatem	 w	 sposób	 szczególny	 traktowane	 według	
przepisów	podatkowych.

Jak	 wyjaśnił	 Dyrektor	 Krajowej	 Informacji	 Skarbowej	 w	 interpretacji	 indywidualnej	
z	15	czerwca	2018	r.,	nr	0114-KDIP2-3.4010.127.2018.2.MC:

(…) w zakresie kosztów dotyczących wypłacanych wynagrodzeń i składek na ubez-
pieczenie społeczne koszty tzw. należności pracowniczych ustawodawca przewi-
dział inny moment poniesienia kosztów. Wydatki te należy traktować jako koszty 
uzyskania przychodu bez względu na moment osiągnięcia przychodu czyli według 
przepisów szczególnych (art. 15 ust. 4g i 4h updop). Zatem nie mogą być uzależ-
nione od uzyskanego przychodu. W przypadku kosztów dotyczących wypłaconych 
wynagrodzeń powinny zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów w mie-
siącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione 
do dyspozycji w terminie. W razie uchybienia temu terminowi należności wynika-
jące ze stosunku pracy stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie zapłaty lub 
pozostawienia do dyspozycji.
Oznacza to, że pracodawcy, którzy terminowo wypłacają ww. należności mogą 
je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w miesiącu, za który są należne 
(czyli na zasadzie memoriałowej). Dopiero w przypadku niedotrzymania terminu wy-
płaty wynagrodzenia lub opłacenia narzutów, powyższe regulacje prawne odsyłają 
do art. 16 ust. 1 pkt 57 i pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Tak samo wydatki z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części 
finansowanej przez płatnika składek można zaliczyć do kosztów uzyskania przycho-
dów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem, że zostaną opłacone.
Zatem, wynagrodzenia pracowników oraz powstałe w związku z nimi koszty skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, należy kwalifikować jako koszty podatkowe 
w oparciu o cyt. powyżej art. 15 ust. 4g i ust. 4h updop, bez względu na fakt, czy 
stanowią one koszty bezpośrednie czy koszty pośrednie. W związku z powyższym, 
powołany powyżej art. 15 ust. 4 updop, dotyczący rozliczania tzw. kosztów bez-
pośrednich nie dotyczy wydatków, o których mowa w art. 15 ust. 4g i 4h, tj. wy-
nagrodzeń pracowniczych i związanych z nimi składek na ubezpieczenie społecz-
ne, bowiem ustawodawca w tym zakresie przewidział odrębne regulacje dotyczące 
sposobu zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów (…).
Takie	same	zasady	obowiązują	według	przepisów	ustawy	o	PDOF.

Moment zaliczenia w koszty wynagrodzeń i  składek ZUS 
z ty tu łu umowy zlecenia 

Wynagrodzenia	z	umowy	zlecenia	stanowią	u	zleceniodawcy	koszty	uzyskania	przycho-
dów	na	ogólnych	zasadach.	Jeśli	zatem	są	to	wydatki	mające	związek	z	przychodami	osią-
ganymi	przez	zleceniodawcę,	ponoszone	w	celu	osiągnięcia	przychodów	 lub	zachowania	
albo	zabezpieczenia	źródła	przychodów,	to	mogą	stanowić	firmowe	koszty	podatkowe.

Podlegają	one	zaliczeniu	do	kosztów	uzyskania	przychodów	zleceniodawcy	z	 chwi-
lą	 ich	wypłaty	 lub	postawienia	do	dyspozycji	zleceniobiorcy,	co	wynika	z	art.	23	ust.	1	
pkt	55	ustawy	o	PDOF	i	art.	16	ust.	1	pkt	57	ustawy	o	PDOP.	
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Także	 	 składki	 ZUS	 od	 wynagrodzenia	 z	 umowy	 zlecenia	 w	 części	 finansowanej	
przez	płatnika	składek	(zleceniodawcę)	zaliczane	są	do	kosztów	uzyskania	przychodów	
w	dacie	ich	uiszczenia	do	ZUS	(por.	art.	23	ust.	1	pkt	55a	ustawy	o	PDOF	i	art.	16	ust.	1	
pkt	57a	ustawy	o	PDOP).

Wynagrodzenia i  składki ZUS na prze łomie roku
W	praktyce	często	się	zdarza,	że	wynagrodzenia	należne	za	grudzień	danego	 roku	

są	 wypłacane	 w	 styczniu	 następnego	 roku.	 W	 takim	 przypadku	 wynagrodzenia	 pra-
cowników	 należne	 za	 wykonane	 w	 danym	 roku	 prace,	 mimo	 że	 ich	 wypłata	 nastąpi	
w	 następnym	 roku	 obrotowym,	 wymagają	 ujęcia	 w	 księgach	 rachunkowych	 i	 wykaza-
nia	w	sprawozdaniu	finansowym	za	dany	rok	obrotowy.	Związane	jest	 to	z	zasadą	me-
moriału,	 określoną	w	 art.	 6	 ust.	 1	 ustawy	 o	 rachunkowości,	według	 której	w	 księgach	
rachunkowych	jednostki	(a	w	następstwie	w	sprawozdaniu	finansowym	za	dany	rok	ob-
rotowy)	należy	ująć	wszystkie	osiągnięte,	przypadające	na	 jej	rzecz	przychody	 i	obcią-
żające	ją	koszty	związane	z	tymi	przychodami	dotyczące	danego	roku	obrotowego,	nie-
zależnie	od	 terminu	 ich	zapłaty.	Analogicznie	postępuje	się	ze	składkami	ZUS	od	 tych	
wynagrodzeń.

Jeżeli	zatem	wynagrodzenia	dotyczą	np.	grudnia,	to	–	mimo	wypłaty	w	styczniu	–	na-
leży	je	ująć	w	kosztach	grudnia.	Także	dla	celów	podatku	dochodowego,	jeśli	wynagro-
dzenia	 zostaną	wypłacone	w	 terminie,	 to	będą	stanowiły	 koszt	 uzyskania	przychodów	
grudnia.	 Przykładowo	 u	 pracodawcy,	 który	 (zgodnie	 z	 regulaminem	 pracy)	 wypłaca	
swoim	pracownikom	wynagrodzenia	za	dany	miesiąc	do	10.	dnia	następnego	miesiąca	
i	wynagrodzenia	 za	grudzień	wypłacił	 do	10	 stycznia	następnego	 roku,	 a	 składki	ZUS	
–	do	15	stycznia,	wynagrodzenia	 i	 składki	ZUS	od	 tych	wynagrodzeń	stanowią	koszty	
uzyskania	przychodów	w	grudniu.

Zarachowane	za	ostatni	miesiąc	roku	obrotowego	składki	ZUS	od	wynagrodzeń	wy-
płacanych	w	następnym	miesiącu,	nie	stanowią	jednak	na	dzień	bilansowy	wymagalne-
go	 zobowiązania	wobec	ZUS.	Mają	 one	 raczej	 charakter	 przyszłych	 zobowiązań.	Wy-
kazuje	się	 je	w	pasywach	bilansu	 jako	rezerwy	krótkoterminowe.	Niemniej	 jednak,	 jeśli	
nie	zniekształci	to	obrazu	sytuacji	finansowej	jednostki,	a	przyjęta	zasada	będzie	stoso-
wana	przez	jednostkę	w	sposób	ciągły,	 to	zobowiązania	takie	można	wykazać	w	pasy-
wach	bilansu,	jako	zobowiązania	krótkoterminowe,	w	pozycji	B.III.3	lit.	g)	„Zobowiązania	
z	tytułu	podatków,	ceł,	ubezpieczeń	społecznych	i	zdrowotnych	oraz	innych	tytułów	pu-
blicznoprawnych”.	Podobnie	 jest	w	przypadku	zaliczki	na	podatek	dochodowy	od	osób	
fizycznych,	tj.	zaliczki	na	PIT	od	wynagrodzeń.

typowe zapisy na koncie 40 - 4

typowe zapisy po stronie Wn konta 40-4

Lp. treść operacji gospodarczej 
Konto 

przeciwne 
(strona Ma) 

1.	 Zaksięgowanie	naliczonych	wynagrodzeń	brutto	obciążających	koszty	dzia-
łalności	operacyjnej

23-0

Uwaga:	W	jednostkach	stosujących	pełną	ewidencję	kosztów	–	dalsze 
rozliczenia	wynagrodzeń:	Wn konto zespołu 5 (50, 51, 52, 53, 55), 
Ma konto 49
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typowe zapisy po stronie Ma konta 40-4

Lp. treść operacji gospodarczej 
Konto 

przeciwne 
(strona Wn) 

1.	 Przeksięgowanie	salda	konta	40-4	na	dzień	bilansowy:	  

a)	 jeżeli	jednostka	sporządza	porównawczy	rachunek	zysków	i	strat	 86 

b)	 jeżeli	jednostka	sporządza	kalkulacyjny	rachunek	zysków	i	strat	 49 

6. Konto 40-5 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”

Funkcjonowanie konta 40 -5 i  prezentacja w sprawozdaniu
Konto	40-5	służy	do	ewidencji	kosztów	ponoszonych	przez	jednostkę	w	związku	z	za-

trudnianiem	pracowników,	jak	i	osób	fizycznych	niebędących	pracownikami.	Obowiązek	
ponoszenia	tego	rodzaju	kosztów	wynika	wprost	z	przepisów	prawa	pracy	oraz	regula-
minów	wewnętrznych	obowiązujących	w	 jednostce.	Do	 tej	 grupy	 kosztów	 rodzajowych	
zarachowuje	się	m.in.:

 – składki	na	ubezpieczenia	społeczne	obciążające	koszty	jednostki	jako	pracodawcy,
 – obowiązkowe	odpisy	na	ZFŚS	lub	wypłacane	świadczenia	urlopowe	w	przypadku	
nieutworzenia	tego	funduszu,

 – świadczenia	(odprawy)	emerytalne	i	rentowe	oraz	o	podobnym	charakterze	wyni-
kające	z	Kodeksu	pracy,	jak	i	układów	zbiorowych	lub	umów	o	pracę,

 – obowiązkowe	odpisy	na	FP,	FGŚP,	FEP,	FS,
 – wydatki	ponoszone	na	podstawie	przepisów	o	BHP	i	Kodeksu	pracy,
 – wartość	wydanej	pracownikom	nieodpłatnie	ochronnej	odzieży	roboczej,	robocze-
go	i	specjalnego	obuwia,	umundurowania,

 – obciążające	 jednostkę	 koszty	 związane	 z	 ochroną	 zdrowia	 pracowników,	
szkoleniami,

 – wartość	posiłków	profilaktycznych	oraz	napojów	wydanych	nieodpłatnie	pracowni-
kom	zatrudnionym	w	warunkach	uciążliwych,

 – ekwiwalenty	za	używanie	przez	pracowników	własnej	odzieży	i	obuwia	lub	za	pra-
nie	i	reperację	w	przypadku	otrzymania	odzieży	i	obuwia	od	zakładu	pracy,

 – ekwiwalenty	 pieniężne	 za	 używanie	 przez	 pracowników	 własnych	 materiałów	
i	narzędzi,

 – dopłaty	do	kwater	prywatnych,	do	biletów	pracowników	dojeżdżających	do	pracy,
 – wartość	bonów	wydawanych	z	różnych	okazji,	opłaconych	ze	środków	jednostki,	
podlegających	wymianie	na	towary	(usługi)	w	oznaczonych	placówkach.

Ewidencja	 szczegółowa	 do	 konta	 40-5	 może	 być	 prowadzona	 z	 podziałem	 np.	 na	
składki	 na	 ubezpieczenia	 społeczne	 (płacone	 przez	 pracodawcę),	 odpisy	 na	 ZFŚS	 lub	
świadczenia	urlopowe,	wydatki	związane	z	BHP	i	inne	świadczenia	na	rzecz	pracowników.	
Przykładowo	w	ramach	konta	40-5	można	wyodrębnić	następujące	konta:

	40-5/0	 „Składki	na	ubezpieczenia	społeczne”,	w	tym:
  	40-5/0-0	„Składki	emerytalne”,
  	40-5/0-1	„Składki	rentowe,	wypadkowe,	FP	i	FS,	FGŚP,	FEP”,


