
ZeSpÓŁ 7 „prZYcHODY i KOSZtY 
ZWiĄZANe Z icH OSiĄGNiĘcieM”

i. OGÓLNA cHArAKterYStYKA KONt ZeSpOŁU 7

podstawowe zasady ujmowania w księgach rachunkowych 
przychodów i  kosztów ich uzyskania

Ustawa	o	rachunkowości	w	art.	3	ust.	1	pkt	30	definiuje	przychody	i	zyski	jako	upraw-
dopodobnione	powstanie	w	okresie	sprawozdawczym	korzyści	ekonomicznych,	o	wiary-
godnie	określonej	wartości,	w	formie	zwiększenia	wartości	aktywów,	albo	zmniejszenia	
wartości	zobowiązań,	które	doprowadzą	do	wzrostu	kapitału	własnego	 lub	zmniejszenia	
jego	niedoboru	w	inny	sposób	niż	wniesienie	środków	przez	udziałowców	lub	właścicieli.

Z	 kolei	 koszty	 i	 straty	 to	 uprawdopodobnione	 zmniejszenia	 w	 okresie	 sprawozdaw-
czym	korzyści	ekonomicznych,	o	wiarygodnie	określonej	wartości,	w	formie	zmniejsze-
nia	wartości	 aktywów,	albo	 zwiększenia	wartości	 zobowiązań	 i	 rezerw,	 które	doprowa-
dzą	 do	 zmniejszenia	 kapitału	 własnego	 lub	 zwiększenia	 jego	 niedoboru	w	 inny	 sposób	
niż	 wycofanie	 środków	 przez	 udziałowców	 lub	 właścicieli	 (art.	 3	 ust.	 1	 pkt	 31	 ustawy	
o	rachunkowości).

Według	 nadrzędnych	 zasad	 rachunkowości,	 w	 księgach	 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	(art.	6	ust.	1	ustawy	o	rachunkowości).	Ponadto,	dla	zapewnienia	
współmierności	przychodów	i	związanych	z	nimi	kosztów	do	aktywów	lub	pasywów	da-
nego	 okresu	 sprawozdawczego	 zaliczyć	 należy	 koszty	 lub	 przychody	 dotyczące	 przy-
szłych	 okresów	oraz	 przypadające	 na	 ten	 okres	 sprawozdawczy	 koszty,	 które	 jeszcze	
nie	zostały	poniesione.	Prowadząc	ewidencję	przychodów	i	związanych	z	nimi	kosztów,	
należy	zachować	zasadę	ostrożności	(art.	7	ust.	1	ustawy	o	rachunkowości),	w	myśl	któ-
rej	w	wyniku	finansowym,	bez	względu	na	jego	wysokość,	należy	uwzględnić:

 – zmniejszenia	wartości	użytkowej	 lub	handlowej	składników	aktywów,	w	tym	rów-
nież	dokonywane	w	postaci	odpisów	amortyzacyjnych	lub	umorzeniowych,

 – wyłącznie	niewątpliwe	pozostałe	przychody	operacyjne	(konto	76-0),
 – wszystkie	poniesione	pozostałe	koszty	operacyjne	(konto	76-1),
 – rezerwy	 na	 znane	 jednostce	 ryzyko,	 grożące	 straty	 oraz	 skutki	 innych	 zdarzeń	
(konta	64,	83).

Powyższe	zdarzenia	należy	uwzględnić	także	wtedy,	gdy	zostaną	ujawnione	między	
dniem	bilansowym	a	dniem,	w	którym	rzeczywiście	następuje	zamknięcie	ksiąg	rachun-
kowych.	Przychody	i	związane	z	nimi	koszty	ustala	się	oddzielnie.	Nie	można	kompen-
sować	ze	sobą	przychodów	i	kosztów	związanych	z	nimi.

Przychodami	 w	 jednostkach	 prowadzących	 działalność	 gospodarczą	 (produkcyjną,	
handlową,	usługową,	budowlaną)	są	przede	wszystkim	wyrażone	w	rzeczywistych	cenach	
sprzedaży	kwoty	należne	z	tytułu	sprzedaży	produktów	(wyrobów	gotowych,	usług	i	robót	
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budowlanych),	towarów	i	materiałów,	z	uwzględnieniem	dotacji,	opustów,	rabatów	i	innych	
zwiększeń	lub	zmniejszeń,	bez	podatku	od	towarów	i	usług	(VAT	należnego).

Elementem	przeciwstawnym	przychodom	ze	sprzedaży	 jest	 koszt	 sprzedanych	pro-
duktów,	towarów	i	materiałów.	Ustala	się	go:

 – w	wysokości	kosztów	wytworzenia	–	w	przypadku	sprzedaży	wyrobów	i	usług,
 – w	wartości	sprzedanych	towarów	i	materiałów	w	cenach	nabycia	(zakupu)	–	w	przy-
padku	sprzedaży	towarów	i	materiałów.

Ustawa	 o	 rachunkowości	 nie	 określa	 momentu	 powstania	 przychodu.	 W	 praktyce,	
dla	uniknięcia	rozbieżności	pomiędzy	ustawami	o	podatku	dochodowym	a	ustawą	o	ra-
chunkowości,	za	moment	powstania	przychodu	uznaje	się	zazwyczaj	moment	określony	
w	przepisach	podatkowych.

Do	 ewidencji	 przychodów	 i	 kosztów	 związanych	 z	 ich	 osiągnięciem,	 a	 także	 pozo-
stałych	przychodów	 i	 kosztów	operacyjnych,	przychodów	 i	 kosztów	finansowych	służą	
konta	zespołu	7.	Na	kontach	tego	zespołu	ujmuje	się	w	szczególności:

 – przychody	 netto	 ze	 sprzedaży	 produktów	 (produkcji	 przemysłowej,	 budowlano
-montażowej,	rolnej,	usług	będących	przedmiotem	działalności	statutowej	jednost-
ki)	i	kosztów	sprzedanych	produktów	(konta	70-0	i	70-1),

 – przychody	ze	sprzedaży	 towarów	oraz	wartości	sprzedanych	 towarów	w	cenach	
nabycia	lub	zakupu	(konta	73-0	i	73-1),

 – przychody	ze	sprzedaży	materiałów	i	opakowań	oraz	wartość	sprzedanych	mate-
riałów	i	opakowań	w	cenach	nabycia	lub	zakupu	(konta	74-0	i	74-1),

 – przychody	i	koszty	finansowe	(konta	75-0	i	75-1),
 – pozostałe	przychody	i	koszty	operacyjne	(konta	76-0	i	76-1),
 – obroty	wewnętrzne	i	koszty	obrotów	wewnętrznych	(konta	79-0	i	79-1).

przychód i  moment jego powstania według przepisów 
podatkowych

Zgodnie	z	art.	12	ustawy	o	PDOP	oraz	art.	14	ustawy	o	PDOF,	za	przychody	zwią-
zane	z	działalnością	gospodarczą	 i	 z	 działami	 specjalnymi	produkcji	 rolnej,	 osiągnięte	
w	 roku	podatkowym	 (a	 także	 za	przychody	uzyskane	 z	 zysków	kapitałowych	u	podat-
ników	CIT),	 z	 wyłączeniem	 przychodów,	 o	 których	mowa	w	 art.	 7b	 ust.	 1	 pkt	 1	 usta-
wy	o	PDOP,	uważa	się	także	należne	przychody,	choćby	nie	zostały	jeszcze	faktycznie	
otrzymane,	po	wyłączeniu	wartości	zwróconych	towarów,	udzielonych	bonifikat	i	skont.

Przychody	należne	to	wszelkiego	rodzaju	przychody,	co	do	których	przysługuje	jedno-
stce	uprawnienie	do	 ich	dochodzenia,	czyli	 takie,	które	wynikają	z	konkretnego	stosun-
ku	prawnego.	 „Należność”	odnosi	się	zarówno	do	możliwości	dochodzenia	konkretnego	
świadczenia	oraz	do	powinności	jego	spełnienia.	Oznacza	to,	że	powstanie	przychodów	
należnych	związane	jest	z	powstaniem	wierzytelności.	Ponieważ	wierzytelność	to	termin	
wywodzący	 się	 z	 prawa	 cywilnego,	 przychodami	 należnymi	 są	 przychody	 wymagalne	
w	rozumieniu	prawa	cywilnego,	tj.	możliwe	do	prawnie	skutecznego	ich	dochodzenia.

Natomiast	za	datę	powstania	przychodu	z	działalności	gospodarczej	uważa	się	(z	wy-
jątkami,	dla	których	przepisy	ustaw	podatkowych	określają	szczególny	moment	powsta-
nia	przychodu)	dzień	wydania	rzeczy,	zbycia	prawa	majątkowego	lub	wykonania	usługi,	
albo	częściowego	wykonania	usługi,	nie	później	niż	dzień	wystawienia	faktury	albo	ure-
gulowania	należności.	W	świetle	powyższych		przepisów,	o	powstaniu	przychodu	podat-
kowego	decyduje	zaistnienie	najwcześniejszego	momentu	w	nim	wyznaczonego,	a	więc	
dzień	wydania	 rzeczy,	 zbycia	 prawa	majątkowego	 lub	wykonania	 usługi.	 Jeżeli	 jednak	
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podatnik	przed	tym	dniem	wystawił	fakturę	lub	otrzymał	należność,	to	przychód	powsta-
je	w	tym	dniu.

Szczególny	 moment	 powstania	 przychodu	 jest	 określony	 dla	 usług	 rozliczanych	
w	okresach	rozliczeniowych.	Zastosowanie	mają	wówczas	przepisy	art.	12	ust.	3c	usta-
wy	o	PDOP	i	art.	14	ust.	1e	ustawy	o	PDOF,	zgodnie	z	którymi,	 jeżeli	strony	ustalą,	 iż	
usługa	jest	rozliczana	w	okresach	rozliczeniowych,	za	datę	powstania	przychodu	uznaje	
się	ostatni	dzień	okresu	rozliczeniowego	określonego	w	umowie	lub	na	wystawionej	fak-
turze,	nie	rzadziej	niż	raz	w	roku.	Przepisy	te	stosuje	się	odpowiednio	do	dostawy	ener-
gii	elektrycznej,	cieplnej	oraz	gazu	przewodowego.	Z	treści	tych	przepisów	wynika,	że:

 – dotyczą	 one	 wszystkich	 usług,	 które	 strony	 rozliczają	 cyklicznie;	 ustawodawca	
w	żaden	sposób	nie	zawęził	katalogu	tych	usług;

 – dotyczą	one	przypadków,	gdy	strony	ustaliły,	że	usługi	będą	rozliczane	cyklicznie;
 – dotyczą	 one	 tylko	 usług;	 nie	 obejmują	 natomiast	 dostawy	 towarów,	 nawet	 jeżeli	
ma	ona	charakter	ciągły;

 – okres	rozliczeniowy	może	wynikać	zarówno	z	umowy,	jak	i	z	wystawionej	faktury;
 – okres	rozliczeniowy	nie	może	być	dłuższy	niż	1	rok.

Uwaga: W	przypadku	usług	rozliczanych	w	okresach	rozliczeniowych	datą	powsta-
nia	przychodu	 jest	zawsze	koniec	okresu	rozliczeniowego.	Nie	ma	natomiast	zna-
czenia	ani	data	wystawienia	faktury,	ani	data	otrzymania	należności.

Pojęcie	 „okres	 rozliczeniowy”	oznacza	umownie	zdefiniowany	powtarzalny	przedział	
czasowy,	 którego	 upłynięcie	 pociąga	 za	 sobą	 obowiązek	 uregulowania	 przez	 dane	
podmioty	 wzajemnych	 zobowiązań	 finansowych,	 np.	 miesiąc,	 kwartał,	 rok.	 Skutkiem	
tego	 o	 usługach	 ciągłych	 nie	można	mówić	w	przypadku	 stosunków	umownych,	 które	
co	prawda	dotyczą	oznaczonego	przedziału	czasowego,	jednakże	finansowe	rozliczenie	
całości	 usługi	 następuje	 jednorazowo	 –	 nie	 dochodzi	 bowiem	 do	 periodycznych	 rozli-
czeń	 będących	 istotą	 stosowania	 regulacji	 art.	 12	 ust.	 3c	 ustawy	 o	 PDOP.	 Natomiast	
sformułowanie	 „nie	 rzadziej	niż	 raz	w	 roku”	oznacza,	że	okres	 rozliczeniowy	nie	może	
być	dłuższy	niż	12	miesięcy.

Zatem	w	odniesieniu	 do	usług	 rozliczanych	okresowo	 (w	okresach	 rozliczeniowych)	
–	co	powinno	wynikać	z	ustaleń	między	stronami	–	za	datę	powstania	przychodu	uzna-
je	się	ostatni	dzień	okresu	 rozliczeniowego	określonego	w	umowie	 lub	na	wystawionej	
fakturze.

Korek ty przychodów na prze łomie roku według prawa 
bilansowego

W	myśl	art.	20	ust.	1	ustawy	o	rachunkowości,	do	ksiąg	rachunkowych	okresu	spra-
wozdawczego	wprowadza	się,	w	postaci	zapisu,	każde	zdarzenie,	które	nastąpiło	w	tym	
okresie	 sprawozdawczym.	Ponadto,	 jak	 stanowi	 obowiązująca	w	 rachunkowości	 zasa-
da	 memoriału,	 określona	 w	 art.	 6	 ust.	 1	 tej	 ustawy,	 w	 księgach	 rachunkowych	 ujmu-
je	 się	 wszystkie	 osiągnięte,	 przypadające	 na	 rzecz	 jednostki	 przychody	 i	 obciążające	
ją	koszty	związane	z	tymi	przychodami	dotyczące	danego	roku	obrotowego,	niezależnie	
od	terminu	ich	zapłaty.	W	świetle	zaś	art.	7	ust.	1	i	2	ustawy	o	rachunkowości,	w	wyni-
ku	finansowym,	bez	względu	na	 jego	wysokość,	uwzględnia	się	zmniejszenia	wartości	
użytkowej	lub	handlowej	składników	aktywów,	także	wtedy,	gdy	zostaną	one	ujawnione	
między	dniem	bilansowym	a	dniem,	w	którym	rzeczywiście	następuje	zamknięcie	ksiąg	
rachunkowych.	Z	kolei	z	art.	42	ust.	2	ww.	ustawy	wynika,	iż	wynik	na	działalności	ope-

!
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racyjnej	obejmuje	m.in.	przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	towarów	i	materiałów	
z	uwzględnieniem	dotacji,	opustów,	rabatów	i	innych	zwiększeń	lub	zmniejszeń,	bez	VAT	
oraz	innych	podatków	bezpośrednio	związanych	z	obrotem.

Uwzględniając	powyższe	przepisy	należy	stwierdzić,	 iż	korekta	przychodów	nie	sta-
nowi	oddzielnego	zdarzenia	gospodarczego.	Dlatego	też	kwotę	korekty	powinno	się	ująć	
w	 tym	 samym	okresie,	w	 którym	osiągnięto	 przychód.	 Jeżeli	 zatem	 rabat	 cenowy	 czy	
zwrot	wyrobów	(towarów,	materiałów)	dotyczy	towarów	(produktów)	sprzedanych	w	po-
przednim	roku	obrotowym,	to	skutki	korekty	przychodów	ze	sprzedaży	jednostka	powin-
na	ująć	 również	w	księgach	 rachunkowych	 roku	poprzedniego.	W	sytuacji	gdy	korekta	
przychodów	w	roku	poprzednim	nie	 jest	możliwa	z	uwagi	na	zatwierdzenie	sprawozda-
nia	finansowego	za	 ten	 rok,	skutki	 tej	korekty	ujmuje	się	w	księgach	 roku	obrotowego,	
w	 którym	 udzielono	 rabatów,	 czyli	 bieżąco.	 Wówczas	 dodatkowo	 należy	 uwzględnić	
istotność	takiej	korekty	(por.	art.	54	ustawy	o	rachunkowości).

Kwestie	 rabatu	 udzielonego	 przez	 sprzedawcę	 po	 dniu	 bilansowym	 w	 kontekście	
art.	54	ustawy	o	rachunkowości	wyjaśnione	są	w	Stanowisku	Komitetu	Standardów	Ra-
chunkowości	w	sprawie	rozrachunków	z	kontrahentami.	Według	tego	stanowiska,	ujęcie	
w	 księgach	 rachunkowych	 rozliczenia	 rabatu	przyznanego	po	dniu	bilansowym	będzie	
zależeć	od	tego,	czy	rabat	przyznano	przed	sporządzeniem	sprawozdania	finansowego,	
po	jego	sporządzeniu,	czy	może	po	jego	zatwierdzeniu.

rabat udzielony po dniu bilansowym 

Moment przyznania 
rabatu Ujęcie w księgach rachunkowych 

Przed	sporządzeniem 
sprawozdania	
finansowego	

Jednostka	ujmie	rabat	w	księgach	rachunkowych	tego	roku	obrotowego,	
w	którym	przeprowadziła	transakcje	sprzedaży	objęte	rabatem.	

Po	sporządzeniu 
sprawozdania 
finansowego,	ale	przed	
jego	zatwierdzeniem	

Jednostka	ujmie	rabat	w	księgach	rachunkowych	tego	roku	obrotowego,	
w	którym	przeprowadziła	transakcje	sprzedaży	objętej	rabatem	i	zmie-
ni	sprawozdanie	finansowe	za	ten	rok	obrotowy,	jeżeli	uzna,	zgodnie	
z	art.	54	ust.	1	ustawy	o	rachunkowości,	że	kwota	rabatu	ma	istotny	
wpływ	na	to	sprawozdanie.	W	przypadku	natomiast,	gdy	jednostka	uzna	
kwotę	rabatu	za	nieistotną	z	punktu	widzenia	sprawozdania	finanso-
wego,	wówczas	ujmie	go	w	księgach	rachunkowych	roku	obrotowego,	
w	którym	nastąpiło	ostateczne	rozliczenie	rabatu.	

Po	zatwierdzeniu 
sprawozdania	
finansowego	

Jednostka,	zgodnie	z	art.	54	ust.	2	ustawy	o	rachunkowości,	ujmie	rabat	
w	księgach	rachunkowych	roku	obrotowego,	w	którym	nastąpiło	osta-
teczne	rozliczenie	rabatu.	

Fakturę	korygującą	sprzedaż	towarów,	wyrobów	(in minus),	wystawioną	w	następnym	
roku	 (np.	w	styczniu,	czy	 lutym),	ale	przed	sporządzeniem	sprawozdania	finansowego,	
można	ująć	w	księgach,	zapisem:	Wn konto 70-0 lub 73-0 (wartość	w	cenach	sprze-
daży	netto),	Wn konto 22-2 (zmniejszenie	VAT	należnego),	Ma konto 20 (zmniejszenie	
należności	o	wartość	w	cenach	sprzedaży	brutto).

Jednocześnie,	 na	 podstawie	 dowodu	 „PK	 –	 Polecenie	 księgowania”,	 ujmuje	 się	
zmniejszenie	kosztów	oraz	zwiększenie	stanu	zapasów,	zapisem:	Wn konto 60 lub 33, 
Ma konto 70-1 lub 73-1.
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Salda	debetowe	wynikające	z	zapisów	na	koncie	20	wykazuje	się	w	aktywach	bilansu	
jako	 należności	 krótkoterminowe.	 Jeżeli	 jednak	 kontrahent	 uregulował	wszystkie	 należ-
ności	wynikające	z	pierwotnych	faktur,	których	dotyczy	korekta,	to	powstałą	nadpłatę	na-
leżności	z	tytułu	dostaw	i	usług	należy	wykazać	w	pasywach	bilansu	jako	zobowiązania	
krótkoterminowe.

Zasady dokonywania korek t przychodów na potrzeby podatku 
dochodowego

Zasady	dokonywania	korekty	na	potrzeby	podatku	dochodowego	uregulowane	zosta-
ły	w	art.	12	ust.	3j–3m	ustawy	o	PDOP	oraz	art.	14	ust.	1m–1p	ustawy	o	PDOF.	Zgod-
nie	z	 tymi	przepisami,	 jeżeli	korekta	przychodu	nie	 jest	spowodowana	błędem	rachun-
kowym	 lub	 inną	 oczywistą	 omyłką,	 to	 korekty	 dokonuje	 się	 poprzez	 zmniejszenie	 lub	
zwiększenie	przychodów	osiągniętych	w	okresie	rozliczeniowym,	w	którym	została	wy-
stawiona	faktura	korygująca	lub,	w	przypadku	braku	faktury,	inny	dokument	potwierdza-
jący	przyczyny	korekty.	Jeżeli	w	powyższym	okresie	rozliczeniowym	podatnik	nie	osią-
gnął	przychodów	lub	osiągnięte	przychody	są	niższe	od	kwoty	zmniejszenia,	to	podatnik	
jest	 obowiązany	 zwiększyć	 koszty	uzyskania	przychodów	o	 kwotę,	 o	 którą	nie	 zostały	
zmniejszone	przychody.

Ustawy	o	podatku	dochodowym	nie	 zawierają	objaśnienia	pojęć	 „błąd	 rachunkowy”	
czy	 „inna	 oczywista	 omyłka”.	 W	 praktyce	 organów	 podatkowych	 ukształtował	 się	 po-
gląd,	zgodnie	z	którym:

1)	błąd rachunkowy	ma	miejsce	wówczas,	gdy	wystąpi	błąd	w	 toku	wykonywania	
obliczeń;	może	to	dotyczyć	np.	błędnie	podanej	na	fakturze	ceny	lub	wartości	to-
warów,	albo	błędnie	zaksięgowanej	kwoty	przez	nabywcę;

2)	inna oczywista omyłka	 to	 inny	oczywisty	błąd,	który	nie	 jest	 jednocześnie	błę-
dem	 rachunkowym;	 omyłka	 może	 się	 wiązać	 również	 z	 błędem	 polegającym	
na	 nieprawidłowym	wystawieniu	 albo	 nieprawidłowym	ujęciu	 dowodu	 księgowe-
go;	okoliczność	taka	musi	mieć	charakter	pierwotny.

W	kwestii	tych	pojęć	Dyrektor	Krajowej	Informacji	Skarbowej	w	interpretacji	indywidu-
alnej	z	19	marca	2020	r.,	nr	0111-KDIB1-1.4010.615.2019.4.SG,	wyjaśnił	m.in.,	że:

(…) korekta „wstecz” może być dokonana jedynie wtedy, gdy przyczyną korekty jest 
błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka. Przy czym, ustawodawca nie wska-
zuje, co należy rozumieć poprzez pojęcia „błąd rachunkowy” oraz „inna oczywista 
omyłka”. Pojęcia te zatem należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem potocznym. 
Zatem, za „błąd rachunkowy” należy uznać sytuację, gdy koszt został niewłaściwie 
ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno 
okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury czy innego dokumentu księgo-
wego (np. błędne podanie na fakturze cen lub wartości towarów), jak i po stronie 
odbiorcy takiego dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg rachunkowych nieprawi-
dłowej cyfry, zastosowanie wadliwego kursu waluty obcej przy przeliczaniu warto-
ści kosztu na złote, etc.).
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wersja internetowa www.sip.pwn.pl), 
przez „omyłkę” należy rozumieć „spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywisto-
ścią, niewłaściwe postępowanie, posunięcie”. W konsekwencji, za „inną oczywi-
stą omyłkę” należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem 
rachunkowym. Takim błędem będzie np. ujęcie w kosztach podatkowych faktury 
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wystawionej na podmiot inny niż faktyczny nabywca towaru. „Omyłka” wiązać się 
również będzie z błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu albo 
nieprawidłowym ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem 
charakter „pierwotny”. Co więcej, „omyłka” musi być „oczywista”. Oznacza to, że 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru przyczyn korekty, korekta 
dokonywana winna być w okresie otrzymania dokumentu potwierdzającego przy-
czynę korekty (w przypadku korekty kosztów uzyskania przychodów) lub w okresie 
wystawienia tego dokumentu (w przypadku korekty przychodów). Tylko w przypad-
ku jednoznacznego stwierdzenia, że nieprawidłowe ujęcie przychodu bądź kosztu 
było bezpośrednim wynikiem błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, korekta 
kosztu winna być uwzględniana „wstecznie” (…).
Zatem	według	przepisów	podatkowych,	jeżeli	pierwotnie	sporządzona	faktura	błędnie	

dokumentowała	stan	 faktyczny,	a	więc	korekta	 jest	wynikiem	błędu	 (zawierała	pomyłki	
np.	w	ilości,	cenie	lub	kwocie	VAT),	to	korekta	powinna	być	przyporządkowana	wstecz-
nie	do	okresu,	którego	dotyczy,	czyli	do	daty	wystąpienia	przychodu	należnego,	wynika-
jącego	z	faktury	pierwotnej.	Natomiast	w	przypadku,	gdy	korekta	przychodów	jest	wyni-
kiem	innej	przyczyny	niż	błąd	rachunkowy	lub	oczywista	omyłka	(np.	z	tytułu	udzielenia	
rabatu	czy	zwrotu	towaru),	skutek	takiej	korekty	uwzględnia	się	w	rachunku	podatkowym	
na	bieżąco	w	okresie	rozliczeniowym,	w	którym	faktura	korygująca	została	wystawiona.

Zatem	moment	korekty	przychodów	 jest	 inny	według	prawa	bilansowego	 (co	do	za-
sady	 ujmuje	 się	 je	 do	 roku,	 w	 którym	 wystąpiła	 sprzedaż),	 a	 inny	 według	 przepisów	
o	 podatku	 dochodowym	 –	 według	 przepisów	 o	 podatku	 dochodowym	 korekty	 przy-
chodów	 (niebędące	błędem)	ujmuje	się	bieżąco,	 czyli	w	momencie	otrzymania	 faktury	
korygującej.

Ta	rozbieżność	powoduje	różnice	między	wysokością	przychodów	podatkowych	i	bilan-
sowych	na	dzień	bilansowy.	To	może	powodować	u	podatników	CIT	konieczność	utworze-
nia	aktywów	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	(piszemy	o	tym	w	komentarzu	
do	konta	87).

Ogólne zasady ustalania przychodów i  kosztów 
z umów d ługoterminowych

Zasady	 ustalania	 przychodów	 i	 kosztów	 z	 tytułu	 długoterminowych	 niezakończo-
nych	usług,	w	tym	budowlanych,	zostały	określone	w	art.	34a,	34c	 i	34d	ustawy	o	ra-
chunkowości.	 Z	 kolei	 szczegółowe	wskazówki	 –	 opierając	 się	 na	 powyższych	 przepi-
sach	–	w	zakresie	ustalania	przychodów	 i	 kosztów	z	niezakończonych	umów	zawiera	
KSR	 nr	 3.	 Odnosi	 się	 on	wprawdzie	 do	 niezakończonych	 umów	 o	 usługi	 budowlane,	
jednak	zawarte	w	nim	zasady	zaleca	się	odpowiednio	stosować	także	do	innych	usług	
o	podobnym	charakterze,	np.	do	ustalania	przychodów	 i	kosztów	z	długoterminowych	
umów	 o	 usługi	 informatyczne	 (oprogramowanie),	 projektowe,	 geologiczne,	 naukowo-
-badawcze	(por.	pkt	II.2	KSR	nr	3).

Przychody	 z	 wykonania	 niezakończonej	 usługi,	 w	 tym	 budowlanej,	 objętej	 umową,	
w	 okresie	 realizacji	 dłuższym	 niż	 6	 miesięcy,	 wykonanej	 na	 dzień	 bilansowy	 w	 istot-
nym	stopniu,	ustala	się,	na	dzień	bilansowy	proporcjonalnie	do	stopnia	zaawansowania	
usługi,	 jeżeli	 stopień	 ten,	 jak	 również	 przewidywane	 całkowite	 koszty	wykonania	 usłu-
gi	za	cały	czas	 jej	 realizacji,	można	ustalić	w	sposób	wiarygodny	(art.	34a	ust.	1	usta-
wy	 o	 rachunkowości).	 W	 celu	 umożliwienia	 rzetelnego	 oszacowania	 tych	 przychodów	


