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procedury | Zadanie biegłego to potwierdzenie wiarygodności danych liczbowych i słownych w sprawozdaniu i ich zgodności  
z przyjętą w firmie polityką rachunkowości. Sprawdzi on istnienie, sprawowanie kontroli, wycenę i prezentację towarów, 
produktów gotowych i materiałów.

Na co zwróci uwagę audytor

Pozycja „Zapasy” w sprawozdaniu finansowym obejmuje następujące  
kategorie:

∑  materiały,
∑  półprodukty i produkty w toku,
∑  produkty gotowe,
∑  towary >patrz tabela.

>zapasy w sprawozdaniu finansowym

Kategoria Charakterystyka Gdzie prezentować

Materiały To aktywa nabywane lub wytwarzane we własnym zakresie, 
przeznaczone do zużycia jako surowce do wytwarzania 
produktów (wyrobów, robót i usług) albo na cele 
ogólnogospodarcze, reklamy bądź reprezentacji.  
Na równi z materiałami powinny być traktowane także 
opakowania. Nawet te, które są przeznaczone do 
wielokrotnego używania.  
Za materiały uważa się także zwierzęta nabyte  
z przeznaczeniem do uboju, pozostające na stanie na dzień 
bilansowy. 
Ponadto zalicza się do nich stanowiące własność jednostki 
zapasy materiałów i opakowań, znajdujące się w jej 
magazynach lub poza jednostką (składowane przejściowo  
w obcych magazynach) oraz tak zwane materiały w drodze 
(zafakturowane przez sprzedawcę, lecz jeszcze 
niedostarczone, na które brakuje dowodów potwierdzających 
ich przyjęcie do magazynu).

pozycja B.I.1 bilansu

Półprodukty 
i produkty 
w toku

Półprodukty to wytworzone przez jednostkę wyroby, które 
przeszły określone, technologicznie zamknięte fazy 
produkcji, przeznaczone głównie do montażu lub przerobu  
w dalszych fazach wytwarzania produktu gotowego w danym 
zakładzie produkcyjnym, jako elementy składowe tego 
produktu.  
Produkty w toku to produkty rozpoczęte, niezakończone pod 
względem technologicznym, znajdujące się nadal w toku 
produkcji, wymagające dalszej obróbki.

pozycja B.I.2 bilansu

Produkty 
gotowe

To wytworzone przez jednostkę produkty niepodlegające 
dalszej obróbce w prowadzonym przez nią zakładzie, 
odpowiadające określonym normom technicznym, 
jakościowym i handlowym, przyjęte przez kontrolę odbioru 
jakościowego, przeznaczone do sprzedaży odbiorcom 
zewnętrznym lub we własnych placówkach handlowych.  
Wykazuje się tu także występujące na dzień bilansowy 
zwierzęta niekwalifikujące się do środków trwałych oraz 
materiałów w gospodarstwach zajmujących się produkcją 
zwierzęcą, a także artykuły przetwórstwa rolnego  
i wytworzone we własnym zakresie produkty produkcji 
roślinnej.

pozycja B.I.3 bilansu

Towary To znajdujące się w magazynie jednostki zakupione do 
dalszej odsprzedaży towary, a także towary znajdujące się  
w drodze, tzn. zafakturowane, lecz jeszcze niedostarczone.  
Ujmuje się tu także towary znajdujące się poza jednostką, 
przejściowo składowane w obcych magazynach (na przykład 
pozostawione do dyspozycji jednostki w wyniku zgłoszonej 
przez kontrahenta reklamacji albo przekazane przez 
jednostkę do przerobu obcego).  
Wśród towarów mogą znaleźć się grunty, nieruchomości lub 
prawa majątkowe nabyte z przeznaczeniem do sprzedaży 
(np. grunty w firmach deweloperskich).

pozycja B.I.4 bilansu

Zaliczki na 
dostawy

To zaliczki wypłacone kontrahentom na poczet dostawy 
towarów, materiałów, produktów, w tym usług obcych, które 
do dnia bilansowego pozostały nierozliczone. 

pozycja B.I.5 bilansu

Zgodnie z krajowym standardem rewizji finansowej nr 1 „Ogólne zasady ba-
dania sprawozdań finansowych” (KSRF 1) przeprowadzone przez biegłego re-
widenta badanie służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii 
ma za zadanie potwierdzenie wiarygodności danych (stwierdzeń), zarówno 
liczbowych, jak i słownych zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgod-
ności z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości. W szczegól-
ności bezpośredniego potwierdzenia wymaga wiarygodność następujących 
stwierdzeń:
∑  istnienia na dzień bilansowy aktywów i pasywów,
∑  sprawowania kontroli aktywów i pasywów,
∑  prawidłowości wyceny aktywów i pasywów,
∑  prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego aktywów  

i pasywów.
Dotyczy to każdej pozycji sprawozdania finansowego. Zatem w jednostkach, 

które posiadają zapasy, konieczne będzie potwierdzenie:
∑  istnienia zapasów na dzień bilansowy,
∑  sprawowania kontroli zapasów,
∑  prawidłowości wyceny zapasów,
∑  prezentacji zapasów we właściwych częściach sprawozdania finansowego.

Plan badania i program badania uwzględniające etapy badania wstępnego 
i badania końcowego powinny być skonstruowane w taki sposób, aby uzyskać 
potwierdzenie powyższych stwierdzeń. Ryzyko dotyczące zapasów może być 
wypadkową takich ich atrybutów jak: ilość, cena, przydatność, rotacja  
i wiekowanie oraz sytuacja na rynku danego produktu. Już na etapie plano-

wania badania należy uwzględnić konieczność udziału w inwentaryzacji 
zapasów.

Istotność na początek

Jak rozpoznać, czy zapasy to kwestia pierwszoplanowa czy drugoplanowa  
w danym przedsiębiorstwie i tym samym jak oszacować związane z nimi ryzyko?

Kluczowa będzie istotność tej pozycji w całym sprawozdaniu finansowym. To  
w trakcie badania wstępnego, podczas którego biegły rewident zapoznaje się ze 
specyfiką jednostki, powinien on oszacować to ryzyko. Zgodnie z międzynarodo-
wymi standardami sprawozdawczości finansowej celem biegłego rewidenta jest 
rozpoznanie i oszacowanie ryzyka istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszu-
stwami lub błędami, na poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń, w drodze 
zrozumienia jednostki i jej środowiska, łącznie z kontrolą wewnętrzną jednostki. To 
z kolei  zapewnia punkt wyjścia do zaprojektowania i wdrożenia reakcji na oszaco-
wane ryzyko wystąpienia istotnej nieprawidłowości. Podstawą będzie zrozumienie 
jednostki i środowiska, w którym działa, oraz jej kontroli wewnętrznej. 

Procedury szacowania ryzyka to: zapytania do kierownictwa w jednostce, 
procedury analityczne, obserwacje i inspekcje. Kierując zapytania do osób 
odpowiedzialnych za sprawozdawczość finansową, audytor może uzyskać in-
formacje dotyczące procesów stosowanych w spółce. Ma to na celu rozpoznanie 
i ograniczenie ryzyka oszustw i błędów w sprawozdaniu finansowym dotyczą-
cych zapasów. Dobrze przeprowadzone procedury planowania badania mogą 
zaoszczędzić czas potrzebny na wykonanie badania zasadniczego oraz pozwo-
lą na zidentyfikowanie czynników ryzyka. Zyska na tym efektywność pracy. Tym 
bardziej że większość badań jest przeprowadzana w sezonie, pod presją czasu. 
Dlatego tak ważne jest dobre ich zaplanowanie.

Istotne regulacje w jednostce dotyczące zapasów to:
∑  polityka rachunkowości,
∑  instrukcja/regulamin kontroli obiegu dokumentów,
∑  instrukcja inwentaryzacyjna i zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.

Oczywiście rolą biegłego rewidenta jest zapoznanie się z tymi dokumentami. 
Powinien on po pierwsze ocenić, czy dokumenty te zawierają właściwe zapisy, 
biorąc pod uwagę specyfikę jednostki i rodzaj posiadanych zapasów, a po 
drugie sprawdzić zgodność zawartych w nich zapisów ze stanem faktycznym. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, czy dokumentowanie nabycia i rozchodu zapa-
sów odbywa się na podstawie odpowiednich dokumentów.

Procesy w spółce do zgłębienia

Istotne będzie rozpoznanie i opis przebiegu procesów w spółce oraz weryfi-
kacja, czy nie ma w nich słabych punktów. Jest to istotne zarówno w jednostkach 
produkcyjnych z uwzględnieniem każdego etapu (fazy) produkcji, jak i w jed-
nostkach handlowych (proces zakupu i sprzedaży towarów wraz z etapami 
pośrednimi: składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz ustaleniem 
momentu przejścia ryzyka i kontroli).

Istotne aspekty kontroli w jednostkach wytwórczych/produkcyjnych to:
∑  rozpoznanie jednostki i jej procesów,
∑  rozpoznanie systemu kalkulacji kosztu wytworzenia,
∑  podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie (stałe i zmienne),
∑  ujawnienia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

Punktem wyjścia przy uzgodnieniu stanu zapasów będzie porównanie ewi-
dencji pomocniczej >patrz ramka z saldami kont. 

>EwidEncja na cztEry sposoby

Metody prowadzenia ksiąg pomocniczych w jednostce to:
∑  ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty  

i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych;
∑  ewidencja ilościowa obrotów i stanów prowadzona dla poszczególnych składników 

lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych;
∑  ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzona dla 

punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów 
są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu;

∑  odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub 
produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu 
tych składników aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, 
nie później niż na dzień bilansowy. ∑

>zdaniEm autorki

Instrumenty finansowe 
wzięły górę
Wydaje się, że temat zapasów został  
w ostatnich latach nieco zaniedbany  
na rzecz innych pozycji sprawozdania 
finansowego, takich jak kredyty,  
pożyczki czy instrumenty finansowe.  
Być może trend taki pojawił się w związku 
z przekonaniem, że błędy w wycenie na 

przykład instrumentów finansowych  
mają znacznie większy wpływ  
na sprawozdanie finansowe niż 
ewentualne błędy dotyczące wyceny 
zapasów.
Tymczasem w spółkach produkcyjnych 
kwestia istnienia czy przydatności 
zapasów może decydować na przykład  
o możliwości funkcjonowania danej spółki 
na rynku. Idąc dalej, w skrajnych 
przypadkach złego zarządzania stanem 
zapasów czy też w wyniku zaistnienia 
takich czynników jak spadek popytu  
na wytwarzany produkt kontynuacja 
działalności może być zagrożona.  
Mogą to być aspekty powodujące wydanie 
opinii z uwagą, zastrzeżeniem czy też 
odmowę wydania opinii. ∑

 
 
Beata  
Dzierżanowska
biegły rewident
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obowiązki | Biegły upewni się, czy w badanym roku firma wycenia majątek obrotowy tak jak w roku poprzednim.  
Nie umknie mu także, czy realizowane w praktyce wytyczne są zgodne z zapisami polityki rachunkowości.

Trzeba stosować w sposób ciągły 
te same zasady wyceny

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe po raz pierwszy powinien 
się upewnić, że bilans otwarcia nie zawiera błędów, które mogłyby znacząco 
wpłynąć na dane za badany rok obrotowy. Ponadto, bez względu na to, czy 
sprawozdanie finansowe za rok poprzedni było badane przez innego biegłego 
rewidenta czy też nie, powinien on sprawdzić, czy:
∑  dane bilansu zamknięcia zostały prawidłowo wprowadzone do ksiąg i wyka-

zane w sprawozdaniu finansowym,
∑  zasady (polityka) rachunkowości stosowane są w obu latach w sposób ciągły, 

a jeżeli nastąpiły ich zmiany, to jakie są tego przyczyny i skutki oraz czy zosta-
ły one ujawnione w sprawozdaniu finansowym.
Istotne jest zatem sprawdzenie, czy w roku badanym jednostka stosuje te 

same zasady wyceny co w roku poprzednim oraz czy stosowane w praktyce 
zasady są zgodne z zapisami polityki rachunkowości.

Według art. 28 ust. 11 pkt 1 uor zapasy rzeczowych składników aktywów ob-
rotowych na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia >patrz tabela.

> na jakim poziomiE wycEniać zapasy na dziEń nabycia  
lub powstania

Cena nabycia Koszt wytworzenia

To cena zakupu obejmująca kwotę należną 
sprzedającemu bez podlegających odliczeniu 
podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego, powiększona o koszty 
bezpośrednio związane z zakupem, łącznie  
z kosztami transportu, jak też załadunku, 
wyładunku, składowania lub wprowadzenia do 
obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne 
podobne zmniejszenia i odzyski. Koszty zakupu 
mogą być bezpośrednio wliczane w cenę 
nabycia, jeśli jest możliwe przypisanie tych 
kosztów do konkretnej dostawy. W pozostałych 
przypadkach koszty zakupu są rozliczane w 
czasie proporcjonalnie pomiędzy rozchód i zapas 
danego składnika aktywów.
Cenę obniżają:
∑  rabat i opust (obniżenie ceny towaru o pewną 

kwotę),
∑  skonto (procentowe zmniejszenie sumy 

należności, przyznane nabywcy na warunkach 
kredytowych w razie zapłaty należności 
gotówką przed umówionym terminem),

∑  bonifikata (ustępstwo od ustalonej ceny 
towaru na rzecz nabywcy).

Rabat towarowy polega na tym, że sprzedawca 
wydaje więcej towaru w stosunku do ilości 
zamówionej. Rabat towarowy powoduje 
obniżenie ceny jednostkowej.

Obejmuje bezpośrednie koszty wytworzenia 
danego produktu oraz uzasadnioną część 
kosztów pośrednich. Koszt wytworzenia służy  
do wyceny wytwarzanych we własnym zakresie 
wyrobów gotowych (i półproduktów)  
z przeznaczeniem na sprzedaż lub na własne 
potrzeby jednostki.
Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych 
materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania  
i przetworzenia związane bezpośrednio  
z produkcją i inne koszty poniesione w związku  
z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca 
w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do kosztów 
bezpośrednich należy zakwalifikować takie 
koszty, bez których poniesienia wytworzenie 
określonych produktów gotowych  
i półfabrykatów i produkcji w toku nie jest 
możliwe.
Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu 
wytwarzania produktu, części kosztów 
pośrednich zalicza się zmienne pośrednie  
koszty produkcji oraz tę część stałych 
pośrednich kosztów produkcji, które 
odpowiadają poziomowi tych kosztów przy 
normalnym wykorzystaniu zdolności 
produkcyjnych.
Zmiennymi kosztami pośrednimi są koszty 
poniesione w okresie wytwarzania wyrobu,  
które zmieniają się bezpośrednio lub prawie 
bezpośrednio wraz ze zmianą wolumenu 
produktu finalnego albo ze zmianą innych 
właściwych czynników, takich jak liczba godzin 
pracy maszyn i urządzeń, liczba wytworzonych 
zleceń, partii. Zmienne koszty pośrednie 
przypisuje się do każdej jednostki produkcji na 
podstawie rzeczywistego stopnia wykorzystania 
zdolności produkcyjnych.
Zmiennymi kosztami pośrednimi będą na 
przykład koszty materiałów pomocniczych, 
energii elektrycznej zasilającej maszyny 
produkcyjne, paliw stosowanych do napędzania 
maszyn produkcyjnych, badań jakości danej 
partii.
Stałymi kosztami pośrednimi są koszty 
poniesione w okresie wytwarzania produktu, 
które pozostają stosunkowo niezmienne, 
niezależnie od wielkości wytwarzanego 
wolumenu.

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
∑  będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
∑  ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do 

postaci i miejsca w jakich znajdują się na dzień wyceny,
∑  magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie 

tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
∑  kosztów sprzedaży produktów.

Problematycznym zagadnieniem może być ustalenie kosztów niewykorzy-
stanych zdolności produkcyjnych. Brak szczegółowych uregulowań w uor co do 
ich gromadzenia i rozliczania kosztów pośrednich uzasadnił potrzebę przed-
stawienia przez Komitet Standardów Rachunkowości stanowiska w sprawie 
ustalania kosztów dla celów bilansowej wyceny zapasów. W szczególności sta-
nowisko to dotyczy sposobu kalkulacji i ujęcia kosztów niewykorzystania 
zdolności produkcyjnych.

Przy ocenie potrzeby ustalania kosztu niewykorzystanych zdolności pro-
dukcyjnych kierownik jednostki i biegły rewident powinni kierować się pozio-
mem istotności. Za istotny należy uznać ten koszt w przypadku, gdy w jedno-
stce na koniec każdego okresu (w tym na koniec roku obrotowego) występują 
znaczące kwoty zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku. Z kolei 
przyjmuje się, że jest nieistotny, gdy zdolności produkcyjne są w pełni wyko-

rzystywane, zapasy produktów są minimalne, czyli większość produktów jest 
od razu sprzedawana.

Metoda wpływa na koszty

Z punktu widzenia badania sprawozdania finansowego kluczowe będzie to, 
czy jednostka zastosowała właściwe metody do rozliczenia kosztów pośrednich 
w danym procesie produkcyjnym. Trzeba pamiętać, że zastosowanie nieodpo-
wiedniej metody będzie miało wpływ na koszty wytworzenia sprzedanych 
wyrobów/usług i wycenę zapasów wyrobów gotowych/produkcji w toku, czyli 
na aktywa i wynik jednostki.

Sposób kalkulacji kosztów pośrednich produktu jest ustalany przez kierow-
nika jednostki. Niemniej jednak biegły rewident powinien zweryfikować, na ile 
– według jego najlepszej wiedzy – jest to prawidłowe. Trzeba uważać na takie 
koszty, które w zależności od sytuacji mogą, ale nie muszą być kosztem pośred-
nim (na przykład amortyzacja). Klucz podziału kosztów pośrednich też może 
być różny w zależności od sytuacji.

przykład 
Maszyna jest wykorzystywana do produkcji dwóch asortymentów produktu, z tym że do 
wytworzenia produktu B potrzeba dwa razy dłuższego czasu niż do wytworzenia 
produktu A. Należałoby zastosować następujący podział: 2/3 kosztów amortyzacji 
zakwalifikować do kosztu wytworzenia  partii produktu B i 1/3 kosztów amortyzacji do 
kosztów wytworzenia partii produktu A.

Przy procesach produkcyjnych wieloetapowych trwających na przełomie lat 
obrotowych danej jednostki powinno się przeanalizować, przy zachowaniu 
zasady istotności, prawidłowości wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finan-
sowym półfabrykatów bądź produktów w toku produkcji.

Jednostka, ustalając/wybierając, jakie ceny będzie stosować do ewidencji 
zapasów, zapisuje to w polityce rachunkowości. Dopuszczalne są pewne uprosz-
czenia w zakresie ewidencji zapasów. Oczywiście pod warunkiem, że nie 
wpłynie to na zniekształcenie stanu aktywów i wyniku finansowego. Materiały 
i towary mogą być wyceniane w cenach zakupu, a produkty w toku produkcji 
w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpo-
średnich. Jednostka może także nie wyceniać ich w ogóle (art. 34 ust. 1 uor).  
Z tym że nie można tego zastosować do produkcji o przewidywanym czasie 
wykonania dłuższym niż 3 miesiące (nie dotyczy to jednak produkcji rolnej).

Ceny ewidencyjne

Innym możliwym uproszczeniem jest ujmowanie składników rzeczowych 
aktywów obrotowych na dzień nabycia lub wytworzenia w cenach przyjętych 
do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi 
cenami ich nabycia (zakupu) albo kosztami wytworzenia (art. 34 ust. 2 uor). Cena 
ewidencyjna służy do ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich 
nabycia lub wytworzenia. 

Jednostka może przyjąć zmienne ceny ewidencyjne bądź stałe ceny ewiden-
cyjne. Zmienne ceny ewidencyjne to rzeczywiste ceny nabycia (zakupu) lub 
wytworzenia produktów, materiałów i towarów.

Jednostka może też przyjąć stałe ceny ewidencyjne do przychodu i rozchodu 
rzeczowych aktywów obrotowych, czyli ceny, które nie zmieniają się w ciągu 
pewnego okresu. Stałe ceny ewidencyjne ustala się przeważnie na poziomie cen 
planowanych lub też na poziomie cen z poprzedniego okresu. 

Stałe ceny ewidencyjne można przyjąć na poziomie:
∑  cen zakupu (nabycia) netto,
∑  cen sprzedaży netto (cena zakupu + marża),
∑  cen sprzedaży brutto (cena zakupu + marża + VAT),
∑  planowanego kosztu wytworzenia w przypadku wyrobów gotowych, produk-

cji w toku i półproduktów.
W przypadku stosowania stałych cen ewidencyjnych konieczne jest ustalanie 

odchyleń do poziomu cen rzeczywistych.

>oprogramowaniE podlEga szczEgólnym zasadom

Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe 
oraz inne produkty o podobnym charakterze przeznaczone do sprzedaży wycenia się 
w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat,  
w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży 
netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane  
po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne. ∑

>mEtody rozchodu zapasów

Rozchód zapasów może być rozliczany:
∑  według cen przeciętnych ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) 

danego składnika aktywów,
∑  według zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” (FIFO), czyli przyjmując,  

że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych 
składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła),

∑  według zasady „ostatnie weszło – pierwsze wyszło” (LIFO), czyli przyjmując,  
że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych 
składników aktywów, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła),

∑  w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników 
aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich 
zakupu lub wytworzenia.

Inne zasady rachunkowości do rozchodu przyjmie np. diler samochodowy, a inne 
ubojnia. O ile u dilera samochodowego najwłaściwszą metodą wydaje się szczegóło-
wa identyfikacja cen, o tyle w ubojni będzie to raczej metoda FIFO. Kryterium wyboru 
powinno być przekazanie wiernego i rzeczywistego obrazu jednostki w sprawozdaniu 
finansowym. ∑

—Beata Dzierżanowska
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WYCENA
Zarząd spółki powinien przynajmniej raz  
w roku na dzień bilansowy przeanalizować 
stan zapasów pod kątem ich przydatności  
i możliwości zbycia.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rzeczowe 
składniki aktywów obrotowych wycenia się 
nie rzadziej niż na dzień bilansowy według 
cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie 
wyższych od cen sprzedaży netto (art. 28  
ust. 1 pkt 6 uor). 

Cena sprzedaży netto to możliwa do 
uzyskania cena sprzedaży danego składnika 
aktywów, bez podatku od towarów i usług  
i podatku akcyzowego pomniejszona o ra-
baty, opusty i inne podobne zmniejszenia 
oraz koszty związane z przystosowaniem 
składnika aktywów do sprzedaży i dokona-
niem tej sprzedaży, powiększona o należną 
dotację (innymi słowy, cena sprzedaży netto 
to cena rynkowa).

Zarząd spółki powinien przynajmniej raz  
w roku na dzień bilansowy przeanalizować 
stan zapasów pod kątem ich przydatności  
i możliwości sprzedania właśnie po cenach 
sprzedaży netto. Analiza polega na dokonaniu 
oceny i porównaniu wyceny zapasów według 
ich cen nabycia lub zakupu z ich cenami 
sprzedaży netto możliwymi do uzyskania. 

Ponadto należałoby przeanalizować, 
czy zapasy, które są w magazynie, w ogó-
le uda się sprzedać. Według ustawy o ra-
chunkowości trwała utrata wartości za-
chodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że kontrolowany przez 
jednostkę składnik aktywów nie przynie-
sie w przyszłości korzyści ekonomicz-
nych. W praktyce trwała utrata wartości 
następuje najczęściej na skutek uszko-
dzenia, zepsucia, zniszczenia zapasów. 
Jednak w trakcie badania należy rozwa-
żyć szerszy katalog przesłanek utraty 
wartości. Jakie są przesłanki utraty war-
tości? Dzieli się je na zewnętrzne i we-
wnętrzne.

Przesłanki zewnętrzne utraty wartości to:
∑  spadek cen rynkowych 

przykład
Ta sytuacja dotyczy nowych samochodów 
wyprodukowanych w roku poprzednim.  
Na przełomie roku dilerzy samochodowi 
wyprzedają auta z rocznika poprzedniego.

∑  zmiana mody 

przykład
Ta przesłanka jest istotna w przypadku firm  
z branży odzieżowej czy obuwniczej. Tu zmiana 
mody jest zazwyczaj czynnikiem decydującym  
o utracie wartości zapasów.

∑  zmiana technologii wytwarzania danego 
rodzaju wyrobu

przykład
To istotna przesłanka w branży wytwórczej, 
wydobywczej. Pojawienie się nowej metody 
wydobycia gazu łupkowego wpłynęło na 
światowe ceny gazu i ropy, czego efektem była 
konieczność przeszacowania wartości zapasów 
wyrobów gotowych na przykład w branży 
chemicznej. Spadek cen gazu przełożył się na 
oczekiwany spadek cen wyrobów chemicznych.

∑  zmiana prawa

przykład
Konieczność utylizacji sprzętu elektronicznego 
przełożyła się na ceny tego sprzętu.

∑  zmiana stylu życia konsumentów

przykład
Zmiana podejścia do palenia papierosów, 
zmniejszenie się liczby osób palących wpływa na 
wycenę zapasów w podmiotach z branży 
tytoniowej.

∑  zmniejszenie popytu na skutek zmiany 
nastawienia konsumentów do określonej 
grupy wyrobów – na przykład po udziale 
w różnego rodzaju aferach (afera mięsna, 
choroba wściekłych krów itp.)

Przesłanki wewnętrzne utraty wartości to:
∑  fizyczne uszkodzenie składnika majątku 

przykład
Uszkodzenie zazwyczaj uniemożliwia zbycie zapasu 
po założonej cenie.

∑  utrata przydatności danego składnika w 
wyniku upływu czasu

przykład
W przypadku produktów żywnościowych okres ich 
przydatności jest ograniczony konkretną datą,  
po przekroczeniu której nie będzie możliwości 

sprzedaży zapasów. Ponadto należałoby 
zastanowić się nad ewentualną rezerwą na koszty 
utylizacji.

∑  zmiana sposobu wykorzystania w jedno-
stce danego składnika zapasów 

przykład
Zastosowanie innego materiału pomocniczego w 
produkcji zamiast poprzedniego mniej 
rentownego wyrobu.

∑  zaniechanie przez kierownictwo wytwa-
rzania danego rodzaju wyrobu

przykład
To szczególnie istotna kwestia wpływająca  
na wycenę wyrobów gotowych,  
półproduktów i materiałów. Na przykład 
produkcja nowego modelu samochodu  
może spowodować mniejszy popyt na 
poprzedni model, a zatem spadek jego wartości 
rynkowej. W konsekwencji może to prowadzić 
do zaniechania produkcji poprzedniego 
modelu.

Jeżeli na przykład przez rok nie udało się 
sprzedać żadnej sztuki z danej kategorii 
towarów, to należałoby się zastanowić jaka 
jest realna wartość tych zapasów. Odpisy 
aktualizujące powinny obejmować wartość 
zapasów, które są przestarzałe i utraciły swą 
przydatność. Oczywiście wiele zależy  
od tego, w jakiej branży działa firma. Ina-
czej będzie w branży spożywczej, inaczej  
w przypadku producenta mebli, a jeszcze 
inaczej w przypadku firmy produkującej 
nowoczesne urządzenia elektroniczne. 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów są 
odnoszone w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych.

Wniosek

Odpisy aktualizujące mają zapewnić 
rzetelność sprawozdania finansowego 
poprzez podanie realnej wartości zapa-
sów. Dlatego polityka rachunkowości 
dostosowana do specyfiki działalności 
danej firmy powinna określać metody 
tworzenia odpisów aktualizujących. Sto-
sowanie zasady ostrożności nie upoważ-
nia jednostek do zaniżania wartości zapa-
sów w bilansie.

Jeżeli założenie kontynuacji działalno-
ści nie jest zasadne, to wycena aktywów 
jednostki (w tym zapasów) następuje po 
cenach sprzedaży netto możliwych do 
uzyskania, nie wyższych od cen ich naby-
cia lub kosztów wytworzenia pomniejszo-
nych o odpisy z tytułu trwałej utraty war-
tości. W takim przypadku jednostka jest 
również obowiązana utworzyć rezerwę na 
przewidywane dodatkowe koszty lub 
straty spowodowane zaniechaniem lub 
utratą zdolności do kontynuowania dzia-
łalności.

Jak klasyfikować części zapasowe 
do środków trwałych

Jednym z podstawowych kryteriów, 
które należy wziąć pod uwagę, jest istot-
ność i wpływ na rzetelność prowadzo-
nych ksiąg rachunkowych i sporządzone-
go na ich podstawie sprawozdania finan-
sowego.

Zgodnie z definicją aktywów obrotowych 
są to aktywa przeznaczone do zbycia lub 
zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilan-
sowego lub w ciągu normalnego cyklu 
operacyjnego właściwego dla danej działal-
ności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy. 
Zatem jeśli części zapasowe nie spełniają 
definicji aktywów obrotowych, to należy je 
ująć jako środki trwałe.

Działalność rolnicza

Wycena produktów rolniczych według 
uor to wycena według kosztów wytworzenia. 
Ustawa dopuszcza także stosowanie cen 
sprzedaży netto takiego samego lub podob-
nego przedmiotu, pomniejszone o przecięt-
nie osiągnięty zysk na sprzedaży i ponoszo-
ne koszty sprzedaży. Gospodarstwo rolne 
wykazuje i wycenia w księgach rachunko-
wych i w sprawozdaniu finansowym aktywa 
biologiczne oraz zapasy produktów rolnych 
uzyskanych z tych aktywów pod warunkiem, 
że kontroluje ten uzyskany w wyniku prze-
szłych zdarzeń składnik zapasu produktów 
rolnych, pochodzących z produkcji zwierzę-
cej lub uprawy zbóż i warzyw bądź sadow-
niczej.

—Beata Dzierżanowska

uszkodzone towary to mniejszy zysk

wAruNki | Przeprowadzenie przez biegłego wstępnej oceny zamierzonych działań inwentaryzacyjnych i przekazanie 
ewentualnych wątpliwości i propozycji kierownikowi jednostki zmniejszy ryzyko, że wyniki spisu z natury nie będą wiarygodne.

Istnienie zapasów potwierdzi 
inwentaryzacja

Procedurą wykorzystywaną w celu po-
twierdzenia istnienia zapasów jest inwen-
taryzacja. Zgodnie z KSRF 1, jeżeli zapasy 
lub ich określone grupy stanowią znaczą-
cy składnik aktywów wykazany w spra-
wozdaniu finansowym, to biegły rewident 
powinien zebrać stosowne dowody bada-
nia dotyczące ich kompletności i przydat-
ności drogą udziału w charakterze obser-
watora w spisie z natury oceniającego  
i sprawdzającego wyrywkowo popraw-
ność przeprowadzonych czynności in-
wentaryzacyjnych, a zwłaszcza ustalenia 
ilości, gospodarczej przydatności i ewen-
tualnie wartości spisywanych zapasów. 
Aby zmniejszyć ryzyko, że wyniki spisu  
z natury nie będą wiarygodne, wskazane 
jest przeprowadzenie wstępnej oceny 
zamierzonych działań inwentaryzacyj-
nych i przekazanie ewentualnych wątpli-
wości i propozycji kierownikowi jednostki. 
W szczególności oceny wymaga, czy 
przewidziano odpowiednią kontrolę wy-
dawania i zwrotu arkuszy lub innych do-
kumentów służących spisowi, pomiarów  
i wpisów, wyodrębnienie zapasów zalega-
jących, przestarzałych, zniszczonych, 
stanowiących własność stron trzecich,  
a także właściwe wyodrębnienie przycho-

dów i rozchodów następujących bezpo-
średnio przed, w toku i po dacie spisu. 

Czasem trzeba powtórzyć

W uzasadnionych przypadkach udział 
biegłego rewidenta w spisie z natury 
może być zastąpiony innymi czynnościa-
mi (np. powtórną inwentaryzacją niektó-
rych składników majątku w obecności 
biegłego rewidenta w niedługim czasie po 
właściwym spisie z natury) pozwalający-
mi na ustalenie istnienia, kompletności  
i przydatności stanu zapasów. Jeżeli za-
pasy stanowią znaczący składnik akty-
wów jednostki, a biegły rewident nie mógł 
wziąć udziału w ich spisie ani zastosować 
innych procedur, wówczas następuje 
ograniczenie zakresu badania.

Aby inwentaryzacja została przeprowa-
dzona prawidłowo i rzetelnie, jednostka 
musi się do niej dobrze przygotować. 
Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości 
(dalej: uor), jednostki przeprowadzają na 
ostatni dzień każdego roku obrotowego 
między innymi inwentaryzację rzeczo-
wych składników aktywów obrotowych 
drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych 
ilości, porównania wartości z danymi ksiąg 

rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozlicze-
nia ewentualnych różnic.

Sposoby inwentaryzacji zapasów to:
∑  spis z natury,
∑  potwierdzenie sald (zapasy obce),
∑  weryfikacja odpowiednich dokumen-

tów (towary w drodze).
Przeprowadzenie i wyniki inwentaryza-

cji należy odpowiednio udokumentować 
i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 
Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice 
między stanem rzeczywistym a stanem 
wykazanym w księgach rachunkowych 
należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach ra-
chunkowych tego roku obrotowego, na 
który przypadał termin inwentaryzacji.

Ruchy w magazynie

Biegły rewident sprawdza, czy stan 
zapasów na dzień bilansowy wykazany w 
ewidencji ilościowo-wartościowej jest 
zgodny ze stanem wynikającym ze spisu 
z natury. Jeśli spis natury został przepro-
wadzony przed dniem bilansowym, to 
biegły rewident próbuje ustalić wszystkie 
ruchy w magazynie pomiędzy dniem in-
wentaryzacji a dniem bilansowym.

—Beata Dzierżanowska

Termin i częstotliwość inwentaryzacji określone  
w ustawie uważa się za dotrzymane, jeżeli 
inwentaryzację:
∑  składników aktywów – z wyłączeniem aktywów 

pieniężnych, papierów wartościowych, produktów  
w toku produkcji oraz materiałów, towarów  
i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 
pkt 4 uor – rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed końcem roku obrotowego, a zakończono  
do 15. dnia następnego roku, zaś ustalenie stanu 
nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu 
stwierdzonego drogą spisu z natury lub 
potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów 
(zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między 
datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu 
wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan 
wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być 
ustalony po dniu bilansowym,

∑  zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych  
i półproduktów znajdujących się w strzeżonych 
składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-
wartościową – przeprowadzono raz w ciągu 2 lat,

∑  zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych 
ewidencją wartościową w punktach obrotu 
detalicznego jednostki przeprowadzono  
raz w roku,

∑  zapasów drewna w jednostkach prowadzących 
gospodarkę leśną – przeprowadzono raz w roku. ∑

>niEkoniEczniE ostatniEgo dnia
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BILANS
Błędy zidentyfikowane w wycenie zapasów 
mają wpływ na rachunek zysków i strat.

Biegły rewident sprawdza również, czy wszyst-
kie ujawnienia dotyczące zapasów znalazły się 
w badanym sprawozdaniu finansowym. We 
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego 
należy zamieścić przyjęte zasady rachunkowo-
ści do wyceny zapasów.

Prezentacja zapasów w bilansie następuje  
w aktywach pkt B.I. Wykazuje się w niej łączną 
kwotę zapasów z podziałem co najmniej na:

∑  materiały, 
∑  półprodukty i produkty w toku, 

∑  produkty gotowe, 
∑  towary, 
∑  zaliczki na dostawy.
W obu wariantach rachunku zysków i strat 

(porównawczym i kalkulacyjnym) wystąpi 
wartość sprzedanych towarów i materiałów.  
W wariancie kalkulacyjnym mamy natomiast 
koszt wytworzenia sprzedanych produktów.

Należy pamiętać, że błędy zidentyfikowane 
w wycenie zapasów mają wpływ na rachunek 
zysków i strat.

Jeśli są zabezpieczenia bądź zastaw na zapa-
sach, to informację tę należy ujawnić w dodat-
kowych informacjach i objaśnieniach.

—Beata Dzierżanowska

biegły sprawdzi 
ujawnienia

ważne terminy
w najbliższym czasie

10 lutego mija termin:
∑  złożenia deklaracji INTRASTAT za styczeń 2014 r.

17 lutego mijają terminy:
∑  złożenia deklaracji VAT – UE za styczeń 2014 r. przez podatników, którzy składają tę deklarację  

w formie papierowej
∑  zapłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2014 r. przez osoby prawne i jednostki 

niemające osobowości prawnej
∑  złożenia DT-1 – deklaracji na podatek od środków transportowych i zapłaty I raty podatku od środków 

transportowych

20 lutego mijają terminy:
∑  zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2014 r. 
∑  zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  

od dochodów z działalności gospodarczej za styczeń 2014 r. 
∑  zapłaty zaliczek pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za styczeń 

2014 r.
∑  zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2014 r.
∑  złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
∑  złożenia zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych 

podatników

25 lutego mijają terminy:
∑  zapłaty VAT i złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r.
∑  zapłaty zaliczki przez podatników składających VAT-7D
∑  złożenia informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2014 r. przez podatników składających ją  

w formie elektronicznej
∑  złożenia deklaracji VAT-8 
∑  zapłaty podatku i złożenia deklaracji VAT-9M 
∑  zapłaty podatku i złożenia deklaracji VAT-12
∑  złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego
∑  miesięcznego rozliczenia podatku akcyzowego 

28 lutego mijają terminy:
∑  złożenia do urzędu skarbowego i przekazanie podatnikowi PIT-11 – informacji o dochodach  

oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2013 r.
∑  złożenia do urzędu skarbowego i przekazanie podatnikowi PIT-40 – rocznego obliczenia podatku  

od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2013 r.
∑  złożenia do urzędu skarbowego i przekazanie podatnikowi PIT-8C – informacji o wypłaconym 

stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych  
w 2013 r. 

∑  złożenia do urzędu skarbowego i przekazanie osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym 
(IFT-1R) – imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2013 r.  —ag

PROCEDURY
Jeżeli firma przechowuje obce zapasy,  
to powinna je policzyć i o wynikach spisu 
poinformować właściciela.

Konieczne jest rozpoznanie procesów w jed-
nostce. Przydatne będzie sporządzenie opisu 
procesu zakupu zapasów, opis procesu sprze-
daży zapasów z uwzględnieniem momentu 
przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu 
w przypadku towarów oraz z uwzględnieniem 
wszystkich etapów produkcji zapasów.

Powierzone jednostce zapasy niestanowiące 
własności tej jednostki nie są wykazywane  
w bilansie.  Nie spełniają one definicji aktywów 

zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor. Są one ewi-
dencjonowane jedynie pozabilansowo. Można 
natomiast podać informację na ich temat  
w informacji dodatkowej do sprawozdania fi-
nansowego.

Zapasy obce powierzone jednostce do 
sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub 
używania powinny zostać objęte na dzień bi-
lansowy inwentaryzacją drogą spisu z natury 
(art. 26 ust. 2 uor). Jednostki, których własno-
ścią są te zapasy, powinny zostać powiadomio-
ne o wynikach spisu. Obowiązek ten nie doty-
czy jednostek świadczących usługi pocztowe, 
spedycyjne, transportowe i składowania.

—Beata Dzierżanowska

Jak ocenić sprawowanie 
kontroli

UPRAWNIENIA
Zakupionych materiałów 
wykorzystanych do napraw  
lub modernizacji środków trwałych  
nie trzeba rozliczać tak, jak 
nieodpłatnego przekazania.

∑ Nasza firma kupuje towary (np. kabiny 
prysznicowe), które służą do remontu po-
siadanych środków trwałych. Na potrzeby 
remontów spółka przekazuje też i zużywa 
wytworzone przez siebie wyroby ceramiki 
sanitarnej. Z uwagi na to, że środki trwałe 
służą wyłącznie prowadzeniu działalności 
opodatkowanej VAT, odliczamy podatek od 
nabywanych towarów wykorzystanych do 
remontów. Czy należy to traktować jako 
nieodpłatne przekazanie, które powoduje 
konieczność wykazania VAT należnego? 
– pyta czytelnik.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy  
o VAT, przez dostawę towarów, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT 
(tj. odpłatną dostawę towarów na tery-
torium kraju), rozumie się również 
przekazanie nieodpłatnie przez podat-
nika towarów należących do jego 
przedsiębiorstwa, w szczególności: 
1)  przekazanie lub zużycie towarów na 

cele osobiste podatnika lub jego 
pracowników, w tym byłych pracow-
ników, wspólników, udziałowców, 
akcjonariuszy, członków spółdzielni 
i ich domowników, członków orga-
nów stanowiących osób prawnych, 
członków stowarzyszenia, 

2)  wszelkie inne darowizny 
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, 

w całości lub w części, prawo do obni-
żenia kwoty podatku należnego  
o kwotę podatku naliczonego z tytułu 
nabycia, importu lub wytworzenia tych 
towarów lub ich części składowych.

Podstawowy warunek

Podstawowym warunkiem opodat-
kowania nieodpłatnych dostaw jest to, 
że dokonującemu takiej nieodpłatnej 
dostawy przysługiwało, w całości lub  
w części, prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego z tytułu nabycia, importu 
lub wytworzenia tych towarów lub ich 
części składowych. Z przedstawionego 
w pytaniu stanu faktycznego wynika, 
że Państwa firma miała takie prawo  
i z niego skorzystała. Warunek ten na-
leży zatem uznać za spełniony.

Czynności opodatkowane to:
∑  zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy  

o VAT – przekazanie lub zużycie to-
warów na cele osobiste ściśle wymie-
nionych osób, 

∑  zgodnie z pkt 2 tego przepisu  
– wszelkie inne darowizny. 
Skutkiem tak sformułowanych 

przepisów jest przyjęcie, że opodatko-
waniu podatkiem od towarów i usług 
w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT 
podlega wszelkie przekazanie towa-
rów, natomiast zużycie – tylko na rzecz 
podmiotów wymienionych w pkt 1 tego 
przepisu.

Z pytania wynika, że spółka swoje 
wyroby (wytworzone przez siebie 
wyroby ceramiki sanitarnej) oraz za-

kupione towary (wyroby sanitarne, 
np. kabiny prysznicowe) zużywa na 
potrzeby remontów i własnych inwe-
stycji.

To nie cele osobiste

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT 
opodatkowaniu nie podlega zużycie 
towarów nabytych i wyrobów wła-
snych na potrzeby przeprowadzanych 
remontów. W tym przypadku nie ma 
bowiem miejsca zużycie towarów na 
cele osobiste podatnika. Czynności te 
są związane wyłącznie z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

Interpretację w podobnym stanie 
faktycznym wydała Izba Skarbowa  
w Poznaniu 14 listopada 2011 r. 
(ILPP2/443-1154/11-10/MN) i po-
twierdziła, że takie rozwiązanie jest 
prawidłowe.

W przedstawionym przez czytelnika 
stanie faktycznym niewątpliwie nie 
mamy do czynienia z darowizną. Nie 
znajdą tu także zastosowania regulacje 
dotyczące próbek i prezentów o małej 
wartości, czyli art. 7 ust. 3 w zw. z ust. 4 
i ust. 7 ustawy o VAT >patrz ramka.

>ani próbka, ani mały prEzEnt 

Przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT  
nie stosuje się do przekazywanych 
prezentów o małej wartości i próbek, 
jeżeli przekazanie to następuje  
na cele związane z działalnością 
gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 
ustawy o VAT).
Prezenty o małej wartości, o których 
mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT,  
to przekazywane przez podatnika jednej 
osobie towary: 
∑  o łącznej wartości nieprzekraczającej 

w roku podatkowym kwoty 100 zł, 
jeżeli podatnik prowadzi ewidencję 
pozwalającą na ustalenie tożsamości 
tych osób, 

∑  których przekazania nie ujęto w takiej 
ewidencji, jeżeli jednostkowa cena 
nabycia towaru (bez podatku),  
a gdy nie ma ceny nabycia,  
– jednostkowy koszt wytworzenia, 
określone w momencie przekazywania 
towaru, nie przekraczają 10 zł  
(art. 7 ust. 4 ustawy o VAT).

Przez próbkę rozumie się 
identyfikowalne jako próbka egzemplarz 
towaru lub jego niewielką ilość,  
które pozwalają na ocenę cech 
 i właściwości towaru w jego końcowej 
postaci, przy czym ich przekazanie 
(wręczenie) przez podatnika: 
∑  ma na celu promocję tego towaru  

oraz 
∑  nie służy zasadniczo zaspokojeniu 

potrzeb odbiorcy końcowego  
w zakresie danego towaru, chyba że 
zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy 
jest nieodłącznym elementem 
promocji tego towaru i ma skłaniać 
tego odbiorcę do zakupu 
promowanego towaru (art. 7 ust. 7 
ustawy o VAT).

—Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy

co z VAT od towarów 
zużytych przy 
remoncie


