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NOWE PRAWO | 5 sierpnia prezydent podpisał nowelizację przepisów bilansowych. Mikropodmioty zyskają możliwość 
sporządzania sprawozdań finansowych w znacznie uproszczonej formie. 

Zmiana ustawy o rachunkowości 
czeka na publikację

Beata Dzierżanowska

Nowa dyrektywa w sprawie rachunkowości 2013/34/UE (zastępująca czwartą  
i siódmą dyrektywę) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 29 czerwca 
2013 r. Ma ona na celu między innymi wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczo-
ści finansowej małych jednostek oraz wprowadza obowiązek raportowania o płat-
nościach na rzecz rządów przez spółki działające w sektorze wydobywczym i leśnym. 
Kraje członkowskie mają czas na jej implementację do 20 lipca 2015 r. 25 lipca  
2013 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowa-
ny projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, transponujący zapisy dyrek-
tywy. Prace nad zmianami właśnie dobiegły końca – ustawa podpisana przez prezy-
denta czeka na publikację.

Podział przedsiębiorstw

Celem zmian jest ustanowienie dla jednostek mikro (>patrz ramka) uproszczonych 
wymogów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Uproszczenia 
będą obejmowały możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania 
finansowego: uproszczonego bilansu, uproszczonego rachunku zysków i strat oraz 
możliwość zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej, jak również zwol-
nienia ze sporządzania sprawozdania z działalności. Kolejne uproszczenie dotyczy 
wyceny aktywów i pasywów. Oznacza to, że jednostki mikro nie stosowałyby war-
tości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Dyrektywa przewiduje podział przedsiębiorstw na mikro, małe, średnie i duże 
oraz tzw. jednostki interesu publicznego. Podobne rozróżnienie dotyczyć będzie 
również grup kapitałowych (małe, średnie i duże). Przynależność do danej kategorii 
uzależniono od sum bilansowych, średniej liczby zatrudnionych w roku obrotowym 
oraz przychodów ze sprzedaży (netto). Wymogi sprawozdawczości będą ulegały 
zwiększeniu wraz z kategorią podmiotu. Obowiązkowi badania sprawozdań podle-
gać będą np. średnie i duże przedsiębiorstwa. Działania te mają pozwolić na obni-
żenie kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów prowadzenia 
rachunkowości.

W myśl postanowień dyrektywy mikrojednostki to podmioty, które na dzień  
bilansowy nie przekroczyły dwóch z trzech poniższych kryteriów: 
∑  suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość  

w walucie polskiej 350 000 euro,
∑  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stano-

wiły równowartość w walucie polskiej 700 000 euro,
∑  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób.

Na czym polegają 

Ostatecznie po rozpatrzeniu doprecyzowujących poprawek Senatu przyjęto tekst 
ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Główne zmiany to 
wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro. 
Zmienione przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finan-
sowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie 
ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.

>Jak rozpoznać Jednostkę mikro

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), a także 
oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej (z wyłączeniem banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy 
inwestycyjnych), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe 
oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających 
działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co 
najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
∑  1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
∑  3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 

obrotowy,
∑  10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia na pełne etaty;

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, 
fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje 
rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego 
rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalno-
ści gospodarczej;

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 
spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż  
1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy (przeliczone  
wg kursu średniego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy),  
a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunko-
wych – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg 
rachunkowych w sposób określony ustawą;

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 
spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolnie. ∑

W art. 46 ust. 5 ustawy o rachunkowości zmieniono punkt 1 oraz dodano punkt 4. 
Po zmianach otrzymuje brzmienie:

„Bilans powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym:
1)  dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jed-

nostki mikro – w załączniku nr 1 do ustawy;

2) dla banków – w załączniku nr 2 do ustawy;
3)  dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w załączniku nr 3 do ustawy;
4)  dla jednostek mikro – w załączniku nr 4 do ustawy”.

Zatem zakres informacji, jakie mają zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostek 
mikro, został określony w załączniku 4 do ustawy. Każda jednostka mikro (także spółka 
akcyjna spełniająca kryteria dla jednostek mikro) powinna sporządzić uproszczony bilans, 
informację uzupełniającą do bilansu oraz uproszczony rachunek zysków i strat.

> zakres informacJi wykazywanych w sprawozdaniu finansowym  
dla Jednostki mikro:

1. Informacje ogólne:
∑  firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym 

rejestrze sądowym albo ewidencji;
∑  wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;
∑  wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
∑  wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro  

z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń;
∑  wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez nią działalności;

∑  omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

2. Skrócony bilans
3. Skrócony rachunek zysków i strat
4. Informacje uzupełniające do bilansu:
∑  kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów 

finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych  
w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; 
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub 
stowarzyszonych są ujawniane odrębnie;

∑  kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 
oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,  
ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

∑  o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
– przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych w roku obrotowym;
–  liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji),  

a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartość księgowa, jak również część 
kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują;

– w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartość tych udziałów (akcji);
–  liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 

wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału 
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. ∑

Innych elementów sprawozdanie finansowe jednostki mikro nie musi zawierać. 
Jeżeli jednostka taka sporządzi informację uzupełniającą do bilansu zawierającą 
dane dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, to może także nie sporządzać 
sprawozdania z działalności.

Uwaga! Uproszczenia te nie będą obowiązkowe dla wszystkich jednostek mikro. 
Będą mogły (ale nie musiały) z nich skorzystać jednostki, które spełnią kryteria 
określone dla jednostki mikro. Decyzję o możliwości skorzystania z tych uproszczeń 
podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Autorka jest biegłym rewidentem

>komentarz eksperta

Czy wprowadzenie uproszczeń  
w sprawozdawczości dla jednostek mikro  
i jasne określenie kryteriów, jakie to 
jednostki i kto może skorzystać  
z uproszczeń, wpłynie rzeczywiście na 
obniżenie kosztów związanych  
z przygotowaniem sprawozdania 
finansowego? Taki jest cel wprowadza-
nych zmian, takie też są oczekiwania. 
Jednak nie można zapominać, że już 
obecnie na mocy obowiązującej ustawy 
(przed wprowadzeniem zmian) dopuszcza 
się stosowanie uproszczeń. Z tym że 
obecnie nie ma jasnego, konkretnego 
określenia, na czym miałyby one polegać 

w odniesieniu do informacji dodatkowej, 
Na mocy art. 50 ust. 2 ustawy o rachunko-
wości jednostka, która w roku obrotowym, 
za który sporządza sprawozdanie 
finansowe, oraz w roku poprzedzającym 
ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z 
trzech określonych w przepisie kryteriów 
(zatrudnienie, suma aktywów i wielkość 
przychodów) może sporządzić sprawoz-
danie finansowe w formie uproszczonej, 
wykazując informacje w zakresie 
ustalonym w załączniku nr 1 literami  
i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową 
sporządza się w odpowiednio uproszczo-
nej formie. 
Nowelizacja ma na celu sprecyzowanie 
pojęcia przedsiębiorcy mikro. Wprowadze-
nie jasnych kryteriów spowoduje zatem 
wyraźniejsze ustalenie, jakie podmioty i w 
jakim zakresie mogą skorzystać  
z uproszczonej sprawozdawczości. Małe 
podmioty będą miały jasne wskazówki, 
jakie informacje powinny zostać zawarte  
w ich sprawozdaniach finansowych. ∑

 
 
 
Beata  
Dzierżanowska
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Doprecyzowano zasady funkcjonowania uproszczeń
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ZASADY | Przekwalifikowanie do środków trwałych składnika majątku, którego zakup zaliczono do kosztów ze względu  
na przewidywany okres użytkowania krótszy niż rok, wymaga szczególnego rozliczenia podatkowego i zapisów w księgach.

Nie wystarczy pomniejszyć koszty

anna Ceglarek

∑ W ubiegłym roku spółka kupiła maszynę o wartości przekraczającej 3500 zł. Maszy-
na ta nie została zakwalifikowana do środków trwałych, ponieważ spółka zamierzała 
używać jej krócej niż rok. Wydatek na jej zakup został odniesiony jednorazowo  
w koszty zużycia materiałów. Wkrótce minie 12 miesięcy od momentu zakupu maszyny 
i będzie ona dalej używana w działalności spółki. Czy musimy wprowadzić maszynę  
do ewidencji środków trwałych? Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce z tego ty-
tułu? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości  środki trwałe to rzeczo-
we aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 
potrzeby jednostki. 

Zgodnie z prawem podatkowym, aby dany składnik majątku mógł zostać 
zaliczony do środków trwałych, powinien spełniać warunki określone w art. 16 
ust. 1 ustawy o CIT (odpowiednio art. 22a ust. 1 ustawy o PIT). Z przepisu wy-
nika, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podat-
nika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do 
użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. maszyny, urządzenia i środki 
transportu – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzy-
stywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego 
działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy. Środkiem trwałym jest zatem składnik majątku (o wartości 
początkowej przekraczającej 3500 zł), którego przewidywany okres używania 
jest dłuższy niż rok. W sytuacji, gdy kryterium to nie zostanie spełnione, skład-
nik majątku nie jest uznawany za środek trwały, a jego wartość ujmuje się  
w kosztach podatkowych jednorazowo, w miesiącu oddania do używania. Gdy 
zdarzy się tak, że rzeczywisty okres używania składnika majątku będzie dłuż-
szy niż rok albo podatnik w ciągu roku podejmie decyzję o przekwalifikowaniu 
tego składnika na środek trwały, wówczas na podatniku ciążą obowiązki 
określone w art. 16e ust. 1 i 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 22e ust. 1 i 2 
ustawy o PIT), związane z zaliczeniem (przekwalifikowaniem) danego składni-
ka do środków trwałych. 

Krok po kroku

W pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynął rok 
użytkowania składnika majątku, spółka jest zobowiązana do:
1.  zaliczenia tego składnika majątku do środków trwałych poprzez przyjęcie go 

do ewidencji środków trwałych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
2.  zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia 

(lub kosztem wytworzenia) a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadają-
cych na okres jego dotychczasowego użytkowania, obliczonych dla środków 
trwałych przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie rocznych stawek 
amortyzacyjnych,

3.  stosowania przyjętej stawki amortyzacji w całym okresie dokonywania odpi-
sów amortyzacyjnych,

4.  wpłacenia w terminie do 20. dnia tego miesiąca do urzędu skarbowego kwo-
ty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 
wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składnika ma-
jątku do dnia, w którym okres jego użytkowania przekroczył rok; odsetki 
powinny zostać naliczone od różnicy, o której mowa w punkcie 2, według 
stawki za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia 
składnika majątku do środków trwałych.
Uwaga! Jeśli różnica pomiędzy ceną nabycia (kosztem wytworzenia) a kwotą 

odpisów amortyzacyjnych przypadających na okres dotychczasowego użytko-
wania środka trwałego jest wyższa od kosztów danego miesiąca, nierozliczona 
nadwyżka kosztów pomniejsza koszty w kolejnych miesiącach. 

Można wcześniej

Spółka nie musi czekać z korektą aż do momentu, gdy faktyczny okres użyt-
kowania danego składnika majątku przekroczy rok. Może zaliczyć składnik 
majątku do środków trwałych w każdym momencie, jeśli jest przekonana, że 
będzie on użytkowany dłużej niż rok. Im szybciej spółka zaliczy maszynę do 
środków trwałych, tym niższe będą odsetki. 

Należy dodać, że odsetki zapłacone w związku z przekwalifikowaniem skład-
nika majątku na środek trwały mogą być zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów. Pomimo że art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o PIT oraz art. 23 ust. 1  
pkt 18 ustawy o PIT stanowią, że w rachunku podatkowym nie mogą być rozli-
czane odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat m.in. należności budże-
towych, to odsetki, o których mowa w art. 16e ustawy o CIT oraz art. 22e ustawy 
o PIT, nie są związane z zaległością podatkową, lecz jedynie naliczane są według 
stawki właściwej dla odsetek za zwłokę od tych zaległości. Poza tym należy 
zauważyć, że obowiązek ich zapłaty nie wynika z nieprawidłowości ze strony 
podatnika, lecz z dopuszczonego przepisami przekwalifikowania składnika 
majątku na środek trwały.

Degresywna i jednorazowa wykluczone

Jeżeli chodzi o amortyzację składnika majątku przekwalifikowanego na 
środek trwały, to należy wskazać, że trzeba  ją rozliczać przy zastosowaniu 
stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Dalsze odpi-
sy amortyzacyjne muszą być dokonywane przy ich zastosowaniu. Oznacza to, 
że nie ma możliwości zastosowania metody degresywnej czy jednorazowego 
odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w art. 16k ust 7–13 ustawy o CIT  
(art. 22k ust. 7–13 ustawy o PIT), do wartości początkowej składnika majątku 
uznanego za środek trwały, który wcześniej był ujęty w ewidencji wyposażenia.

Dokument i ewidencja

Przekwalifikowanie składnika majątku na środek trwały powinno zostać 
odpowiednio udokumentowane poprzez wystawienie dokumentu wewnętrz-

nego OT. Powinien on zawierać m.in. datę przekazania środka trwałego do 
użytkowania, jego wartość początkową, przyjętą stawkę amortyzacji, numer 
inwentarzowy oraz rodzaj środka trwałego.

Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych składnika majątku, którego 
wartość przy zakupie została odniesiona w koszty zużycia materiałów, może 
przebiegać za pomocą następujących zapisów:
1.  Wprowadzenie składnika majątku do ewidencji środków trwałych: 

Wn „Środki trwałe”
Ma „Zużycie materiałów i energii” lub konto zespołu 5

2. Odpisy amortyzacyjne przypadające na okres dotychczasowego użytkowania:
Wn „Amortyzacja” lub konto zespołu 5
Ma „Umorzenie środków trwałych”.
Odsetki z tytułu przekwalifikowania składnika majątku na środek trwały mogą 

zostać ujęte w następujący sposób:
3.  Naliczenie odsetek:

Wn „Koszty finansowe”
Ma „Rozrachunki publicznoprawne”

4.  Zapłata odsetek do urzędu skarbowego:
Wn „Rozrachunki publicznoprawne”
Ma „Rachunek bieżący”

przykład
W lutym 2013 r. spółka kupiła maszynę o wartości 30 000 zł (netto) i przekazała ją do 
użytkowania zaraz po zakupie. Spółka założyła, że będzie używała tej maszyny krócej 
niż 12 miesięcy, a następnie ją sprzeda. Dlatego nie wprowadzono jej do ewidencji 
środków trwałych, tylko zaliczono wydatek bezpośrednio w koszty.
Po upływie roku spółka podjęła decyzję o dalszym użytkowaniu maszyny w swojej 
działalności. W związku z tym w marcu 2014 r. zaliczyła ją do środków trwałych. 
Wartość początkowa środka trwałego to jego cena nabycia, czyli w tym przypadku  
30 000 zł.
W marcu 2014 r. spółka pomniejszyła koszty uzyskania przychodów o 24 000 zł,  
czyli różnicę pomiędzy ceną nabycia a dotychczasową amortyzacją wynikającą  
z następujących obliczeń:
∑  stawka amortyzacji dla tej maszyny to 20 proc.;
∑  odpisy amortyzacyjne za okres od marca 2013 r. do lutego 2014 r.
30 000 zł x 20 proc. = 6000 zł,
∑  kwota zmniejszająca koszty: 30 000zł – 6000 zł = 24 000 zł.
Na rachunek urzędu skarbowego wpłacono odsetki od kwoty 24 000 zł, w kwocie  
2500 zł (przykładowa wartość).
Spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie na kontach 
zespołu 4.

Ewidencja księgowa
1. Wprowadzenie maszyny do ewidencji środków trwałych na podstawie OT

Wn „Środki trwałe”      30 000 zł
Ma „Zużycie materiałów i energii”     30 000 zł

2.  Ujęcie naliczonych odpisów amortyzacyjnych przypadających na okres 
dotychczasowego użytkowania
Wn „Amortyzacja”            6000 zł
Ma „Umorzenie środków trwałych”          6000 zł

3. Naliczenie odsetek
Wn „Koszty finansowe”           2500 zł
Ma „Rozrachunki publicznoprawne”          2500 zł

4. Zapłata odsetek
Wn „Rozrachunki publicznoprawne”          2500 zł
Ma „Rachunek bankowy”           2500 zł

Autorka jest starszym konsultantem w departamencie audytu, Grupa ECA

 
Środki trwałe

1)      30 000,00

 
Amortyzacja

2)        6000,00

 
Koszty finansowe

3)          2500,00

 
Rachunek bieżący

Sp.)        X         2500,00       (4

 
Umorzenie środków trwałych

   6000,00        (2

 
Rozrachunki publicznoprawne

4)           2500,00      2500,00       (3

 
Zużycie materiałów

   30 000,00       (1


