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Agenda

1. Podstawy prawne i wyjaśnienie podstawowych pojęć

2. Wyjaśnienie mechanizmu działania podatku odroczonego

3. Przykłady

4. Różnice w ustalaniu podatku odroczonego pomiędzy zasadami polskimi i 
międzynarodowymi
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Podstawy prawne i wyjaśnienie 
podstawowych pojęć
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Podstawy prawne

1. Ustawa o rachunkowości

2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 – podatek dochodowy

3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12

4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
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Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Wynik finansowy brutto – zysk brutto lub strata brutto ustalona zgodnie z
zasadami rachunkowości.

= Wynik finansowy brutto
- Podatek dochodowy bieżący
- podatek dochodowy odroczony (pomniejsza wynik)
+ podatek dochodowy odroczony (powiększa wynik)
= Wynik finansowy netto

Dochód lub strata podatkowa – różnica pomiędzy przychodami podatkowymi i
kosztami uzyskania przychodów. Jeżeli różnica pomiędzy przychodami
podatkowymi a kosztami uzyskania przychodów jest dodatnia, stanowi dochód
do opodatkowania, jeżeli jest ujemna, stanowi stratę podatkową.
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Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Przychody podatkowe – kwoty wpływające na zwiększenie dochodu
(zmniejszające stratę podatkową). Zasady ustalania przychodów podatkowych
określają przepisy podatkowe. Przychody stanowiące w myśl ustawy o podatku
dochodowym element dochodów wolnych od podatku, nie są w rozumieniu
Standardu przychodem podatkowym.

Koszty uzyskania przychodów – kwoty wpływające na zmniejszenie dochodu
(zwiększające stratę podatkową). Zasady ustalania kosztów uzyskania
przychodów określają przepisy podatkowe. Koszty stanowiące w myśl ustawy o
podatku dochodowym element dochodów wolnych od podatku, nie są w
rozumieniu Standardu kosztami uzyskania przychodów.

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego – kwota podatku dochodowego
podlegająca zapłacie, ustalona zgodnie z przepisami podatkowymi.
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Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Należność z tytułu podatku dochodowego – kwota podatku dochodowego
podlegająca zwrotowi lub zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań
podatkowych, ustalona zgodnie z przepisami podatkowymi.

Wartość bilansowa składnika aktywów lub pasywów – wartość danego
składnika aktywów lub pasywów ustalona zgodnie z zasadami rachunkowości.
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Wyjaśnienie mechanizmu działania podatku 
odroczonego
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Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący
sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego
z innych źródeł przychodów.

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych
z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku
podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę
przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z
odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu
(straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok
podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia
wysokości odpisów amortyzacyjnych.
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Przychody – ustawa o CIT

• otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe
• wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w

naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub
częściowo odpłatnie

• wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu
zaciągniętych pożyczek (kredytów)

• wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zostały odpisane jako
nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

• wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako
nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały
uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

• kwota podatku od towarów i usług nieuwzględniona w wartości początkowej
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających
amortyzacji.
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Przychody – ustawa o CIT

• u ubezpieczycieli – kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych utworzonych dla celów rachunkowości
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz równowartość rozwiązanych lub
zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów

• w bankach – kwota stanowiąca równowartość:
a) rezerwy na ryzyko ogólne rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób,
b) rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów

uzyskania przychodów
c) rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów na straty kredytowe, zaliczonych

uprzednio do kosztów uzyskania przychodów – w bankach stosujących MSR;

• w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych – kwota stanowiąca
równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych odpisów aktualizujących,
zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
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Przychody – ustawa o CIT

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi
produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane
z zysków kapitałowych uważa się także należne przychody, choćby nie zostały
jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa
majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie
później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

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 fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
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Przychody – ustawa o CIT

Do przychodów nie zalicza się m.in.:
1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i

usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a
także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również
uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych
pożyczek (kredytów);

2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również
od udzielonych pożyczek (kredytów);

3) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz;

4) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących
dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

5) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów;
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Przychody – ustawa o CIT

6) kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z
tytułu pożyczek (kredytów);

a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub

b) postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub
c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw;
7) należnego podatku od towarów i usług;
8) wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw,

a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń
finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji
wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji
finansowych, w ramach rządowych programów;
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Koszty – ustawa o CIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia
źródła przychodów.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na:
1) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
2) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również
wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych
części,

3) ) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają
wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów
amortyzacyjnych.

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są
jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia;
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Koszty – ustawa o CIT

4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od
wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej
na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z dnia przekazania samochodu do używania;

5) strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków
trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany
rodzaju działalności;

6) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni,
udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie
tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak
kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz
papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów
wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w
funduszach kapitałowych;

7) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika;

16

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       17

Koszty – ustawa o CIT

8) wydatków:
a) na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od

tych pożyczek (kredytów)
b) na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i

poręczeń;
9) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w

tym również od pożyczek (kredytów);
10)odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających

koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji;
11)darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej

Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty
przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej
przez te organizacje;
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Koszty – ustawa o CIT
12)kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań;
13)grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym

skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od
tych grzywien i kar;

14)kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:
a) nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,
b) niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących

uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
15)wierzytelności odpisanych jako przedawnione;
16)odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i

innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej;
17)kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów,

wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od
wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług;

18)wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, w
części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i
których nieściągalność została odpowiednio udokumentowana;
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Koszty – ustawa o CIT

19)rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących;
20)kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi

gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych;
21)wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich

samochodów na potrzeby podatnika:
a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) – w wysokości

przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego
ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden
kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych
przez właściwego ministra;

22)składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest
obowiązkowa;

23)odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie.
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Wyjaśnienie podstawowych pojęć – podatek 
odroczony

Różnice przejściowe – różnice pomiędzy wartością bilansową danego składnika
aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Różnice przejściowe mogą
być:

a) dodatnimi różnicami przejściowymi. Są to te różnice przejściowe, które
spowodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w
przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie
zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe
powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego
wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż
jego wartość podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe mogą również
powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub
zobowiązania.
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Wyjaśnienie podstawowych pojęć – podatek 
odroczony

b) Ujemnymi różnicami przejściowymi. Są to te różnice przejściowe, które
powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w
przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie
zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona. Ujemne różnice przejściowe
powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość
podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego
wartość podatkowa. Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w
związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

21

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       22

Wyjaśnienie podstawowych pojęć – podatek 
odroczony

Jeżeli korzyści ekonomiczne wynikające ze składnika aktywów nie będą
opodatkowane, a odpisanie, utrata lub inne zmniejszenie wartości składnika
aktywów nie zostanie uwzględnione jako zmniejszenie podstawy
opodatkowania, to wartość podatkowa składnika aktywów jest jego wartością
bilansową.

Są takie koszty księgowe, które nigdy nie staną się kosztami uzyskania
przychodu (i analogicznie, choć to rzadszy przypadek, takie przychody
bilansowe, które nigdy nie będą opodatkowane). Nazywa się je różnicami
trwałymi. Wymienić tu można przykładowo wpłaty na PFRON, amortyzację
samochodów w części przekraczającej 20.000 €, koszty reprezentacji czy odsetki
podlegające tzw. cienkiej kapitalizacji.
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Krajowy Standard Rachunkowości nr 2

Celem KSR 2 jest określenie zasad ujmowania, wyceny i prezentacji należności i
zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, a także
zasad ujawniania informacji ich dotyczących w sprawozdaniach finansowych.

Standard zakłada, że te aktywa i zobowiązania (rezerwy) są ujmowane i wyceniane
przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Jeżeli jednak na dzień bilansowy zostały już uchwalone lub wydane przez uprawnione
do tego organy przepisy podatkowe, których wejście w życie nastąpi w przyszłości i
nie zależy od decyzji innych organów (z wyłączeniem orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego), aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są
ujmowane i wyceniane przy uwzględnieniu tych nowo uchwalonych przepisów.
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Wartość podatkowa aktywów

Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego (podstawy opodatkowania po
odliczeniach) w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni,
korzyści ekonomicznych. Taki sposób ustalania wartości podatkowej stosuje się
do aktywów, z których korzyści są opodatkowane.

Przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o
wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które
spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
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warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       25

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
15.11.2017 r. jednostka nabyła akcje, klasyfikując je jako przeznaczone do obrotu.
Cenę nabycia akcji ustalono na 4.000.000 zł. Na dzień bilansowy 31.12.2017 r.
wartość godziwą akcji ustalono na 5.500.000 zł.

Przepisy podatkowe przewidują, że kwota wydatków na nabycie akcji jest uznawana
za koszty uzyskania przychodów w momencie ich zbycia. Korekty wartości akcji nie
stanowią przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów.

Wartość bilansowa akcji na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 5.500.000 zł
Wartość podatkowa akcji na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 4.000.000 zł
Różnica przejściowa (dodatnia): 1.500.000 zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       26

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
W grudniu roku 2017 jednostka nabyła budynek o wartości początkowej 1.100.000 zł,
zaliczając go do środków trwałych. Dla celów rachunkowości środek trwały
amortyzowano metodą liniową, przy założeniu 30–letniego okresu wykorzystywania i
wartości końcowej 500.000 zł.
Koszty amortyzacji budynku są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Przepisy
podatkowe zakładają amortyzację środka trwałego według metody liniowej ze stawką
2,5%, bez uwzględnienia wartości końcowej.

Wartość bilansowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 1.080.000
zł
Wartość podatkowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 1.072.000
zł
Różnica przejściowa (dodatnia): 7.500 zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       27

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
W grudniu roku 2017 jednostka nabyła maszynę produkcyjną o wartości początkowej
510.000 zł. Dla celów rachunkowości maszynę amortyzowano metodą naturalną, w
proporcji do liczby godzin pracy. Szacuje się, że maszyna przez okres jej używania
przepracuje 10.000 godzin. Po okresie używania urządzenie zostanie zbyte za 10.000 zł.
W 2018 r. maszyna przepracowała 3.000 godzin.
Koszty amortyzacji maszyny są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Przepisy
podatkowe zakładają, że amortyzacji maszyny należy dokonywać według metody
liniowej ze stawką 20%, bez uwzględnienia wartości końcowej.

Wartość bilansowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 360.000
zł
Wartość podatkowa środka trwałego na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 408.000
zł
Różnica przejściowa (ujemna): -48.000 zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       28

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
W dniu 31.12.2017 r. jednostka posiadała w zapasie towary o cenie nabycia 2.000.000 zł.
Ceny towarów tego rodzaju uległy istotnemu obniżeniu w drugiej połowie 2017 r.
Według stanu na 31.12.2017 r. cenę sprzedaży tych towarów ustalono na 1.500.000 zł.
Przepisy podatkowe przewidują, że wartość nabytych towarów jest uznawana za koszty
uzyskania przychodów w momencie ich zbycia, a odpisy aktualizujące wartość towarów
nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wartość bilansowa zapasu towaru na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 1.500.000
zł
Wartość podatkowa zapasu towaru na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 2.000.000
zł
Różnica przejściowa (ujemna): -500.000 zł

28

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       29

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
W 2017 r. jednostka sprzedała towary za 1.000.000 zł. Sprzedaż była opodatkowana
stawką 0% dla celów podatku od towarów i usług. W związku z tym, że należność
okazała się nieściągalna, lecz została zabezpieczona na kwotę 300.000 zł, na dzień
bilansowy – 31.12.2017 r. – dokonano odpisu aktualizującego wartość należności na
kwotę 700.000 zł. Koszty z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności zostaną
uznane w przyszłości za koszty uzyskania przychodów.

Wartość bilansowa zapasu towaru na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 300.000 zł
Wartość podatkowa zapasu towaru na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 1.000.000
zł
Różnica przejściowa (ujemna): -700.000 zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       30

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
W 2018 r. jednostka sprzedała towary za 2.000.000 w walucie obcej X. Sprzedaż była dla
celów podatku od towarów i usług opodatkowana stawką 0%. Kurs waluty X na dzień
sprzedaży wyniósł 5,00 zł. Do wyceny na dzień bilansowy – 31.12.20X9 r. – przeliczono
należność według kursu 4,00 zł.
Przepisy podatkowe zakładają ujmowanie przychodów podatkowych lub kosztów
uzyskania
przychodów z tytułu różnic kursowych w momencie spłaty należności z tytułu sprzedaży.

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 8.000.000 zł
Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 10.000.000 zł
Różnica przejściowa (ujemna): -2.000.000 zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       31

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
Jednostka udzieliła 1.07.20X3 r. pożyczki w kwocie 1.000.000 zł, oprocentowanej
według stopy 7% w stosunku rocznym, którą zakwalifikowano do udzielonych
pożyczek i wierzytelności własnych. Na dzień bilansowy 31.12.20X3 r. nie dokonano
odpisów aktualizujących wartość należności.
W myśl przepisów podatkowych przychody podatkowe z tytułu odsetek powstają w
momencie ich otrzymania(zapłaty).
Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.:
(1.000.000+35.000 zł, tj. 7% od 1.000.000/2): 1.035.000 zł
Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.20X3 r.: 1.000.000 zł
Różnica przejściowa (dodatnia): 35.000 zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       32

Wartość podatkowa aktywów

Przykład
W 2017 r. jednostka sprzedała towary za 1.000.000 zł. Sprzedaż jest opodatkowana dla
celów podatku od towarów i usług według stawki 22%. W związku z tym, że należność
była nieściągalna, dokonano na dzień bilansowy odpisu aktualizującego 100% wartości
należności. Koszty z tytułu odpisu aktualizującego należność zostaną uznane w
przyszłości za koszty uzyskania przychodów w zakresie, w jakim uznano przychody
podatkowe tj. w kwocie 1.000.000 zł. Pozostała część odpisów aktualizujących należność
w kwocie 220.000 zł, odpowiadającej należnemu VAT, nie zostanie uznana za koszt
uzyskania przychodów.

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 0 zł
Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.2018 r.: 1.000.000
zł
Różnica przejściowa (ujemna): -1.000.000
zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       33

Wartość podatkowa pasywów

Wartością podatkową pasywów jest ich wartość bilansowa pomniejszona o
kwoty, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego
(podstawę opodatkowania po odliczeniach). Jeżeli wskutek przeszłych zdarzeń
rozliczenie zobowiązań jednostki w przyszłości spowoduje zwiększenie
podstawy opodatkowania, wartość podatkowa zobowiązania jest równa
wartości bilansowej powiększonej o kwoty, które w przyszłości powiększą
podstawę opodatkowania.
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       34

Wartość podatkowa pasywów

Przykład
1.07.2017 r. jednostka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu kredytu na kwotę 5.000.000 zł,
oprocentowane według stopy 10% w stosunku rocznym. Spłata kredytu i odsetek nastąpi
1.07.2018 r. Odsetki od zobowiązania będą uznane za koszty uzyskania przychodów w
momencie ich spłaty.

Wartość podatkowa zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 5.000.000
zł
Wartość bilansowa zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 5.250.000
zł
Różnica przejściowa (ujemna): -250.000 zł

34

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       35

Wartość podatkowa pasywów

Przykład
Jednostka 1.07.2017 r. poręczyła spłatę nieoprocentowanej pożyczki na kwotę
1.000.000 zł, udzielonej dla BETA S.A. Ze względu na niewywiązywanie się przez BETA
S.A. ze swoich zobowiązań, jednostka spłaciła kwotę pożyczki - 1.000.000 zł.
Jednocześnie wstąpiła w prawa wierzyciela, przejmując wierzytelność z tytułu
pożyczki. Ze względu na sytuację finansową dłużnika, jednostka objęła wierzytelność
odpisem aktualizującym.

Wartość bilansowa należności na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 0 zł
Wartość podatkowa należności na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 0 zł

Uzasadnienie: bez względu na to, w jakiej kwocie wierzytelność zostanie spłacona,
jednostka nie uzna kosztów uzyskania przychodów ani przychodów podatkowych w
związku z udzieloną pożyczką. Zatem wartość podatkowa pożyczki jest równa jej
wartości bilansowej.
Różnica przejściowa: 0 zł
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Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       36

Wartość podatkowa pasywów

Przykład
Układ zbiorowy pracy, którego stroną jest jednostka, przewiduje wypłatę nagród
jubileuszowych. W związku z tymi świadczeniami na dzień 31.12.20X3 r. jednostka
utworzyła rezerwy na nagrody jubileuszowe w kwocie 10.500.000 zł (dokonała
biernych rozliczeń międzyokresowych).
Przepisy podatkowe przewidują, że koszty nagród jubileuszowych są kosztami
uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych kosztów. Utworzenie rezerw na
nagrody jubileuszowe nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
Wartość podatkowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.: 0 zł
Wartość bilansowa zobowiązania na dzień 31.12.20X3 r.: 10.500.000 zł
Różnice przejściowe (ujemne): -10.500.000 zł
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Wartość podatkowa pasywów

Przykład
Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu napraw gwarancyjnych wyniosły w jednostka
na dzień 31.12.2017 r. 1.000.000 zł. W grudniu 2017 r. jednostka miała również
zobowiązania z tytułu umów o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności
gospodarczej w kwocie 400.000 zł. Zobowiązania te nie zostały rozliczone do 31.12.2017
r.

Wartość podatkowa zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 0 zł
Wartość bilansowa zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 1.400.000
zł
Różnica przejściowa (ujemna): -1.400.000
zł

Przepisy podatkowe przewidują, że koszty napraw gwarancyjnych są kosztami uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Natomiast koszty z tytułu
umów o dzieło zawartych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej są kosztami uzyskania przychodów w momencie zapłaty wynagrodzenia.
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Wartość podatkowa pasywów

Przykład
Jednostka nabyła od dostawcy zagranicznego towary. Zobowiązanie wobec dostawcy w
walucie obcej X z tego tytułu wyniosło 1.000.000. Kurs waluty na dzień zaciągnięcia
zobowiązania wyniósł 2,00 zł. Dokonując wyceny na dzień 31.12.2017 przeliczono
zobowiązanie według kursu 1,70 zł. Przepisy podatkowe zakładają ujmowanie
przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic kursowych
w momencie spłaty zobowiązań.

Wartość podatkowa zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 2.000.000
zł
Wartość bilansowa zobowiązania na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 1.700.000
zł
Różnica przejściowa (dodatnia): 300.000 zł
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Wartość podatkowa pasywów

Przykład
Jednostka zaciągnęła 1.07.2016 r. kredyt w kwocie 1.000.000 zł, oprocentowany
według stałej stopy 14% w stosunku rocznym. Kredyt wraz z odsetkami
niepodlegającymi kapitalizacji powinien zostać spłacony w 2019 r. Zobowiązanie w
latach 2016 – 2017 służyło sfinansowaniu budowy środka trwałego, a odsetki za
2016 r. i 2017 r. Zostały uwzględnione w wartości środka trwałego w budowie.
Odsetki za 2018 r. tj. po przyjęciu do używania środka trwałego, zostały ujęte jako
koszty finansowe.
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 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2108 

Wartość podatkowa 

zobowiązania 

1.070.000 zł 1.210.000 zł 1.210.000 zł 

Wartość bilansowa 

zobowiązania 

1.070.000 zł 1.210.000 zł 1.350.000 zł 

Różnice 

przejściowe 

0 zł 0 zł 0 zł 
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Różnice przejściowe – pozostałe przypadki

Przejściowe różnice powstają również, gdy:
• możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa lub zobowiązania przejęte w wyniku

połączenia jednostek ujmuje się w ich wartościach godziwych zgodnie z MSSF 3
Połączenie jednostek, ale nie dokonano równoważnej korekty dla celów
podatkowych;

• na skutek konsolidacji powstaje dodatnia lub ujemna wartość firmy;
• wartość podatkowa składnika aktywów lub zobowiązań w momencie jego

początkowego ujęcia różni się od jego początkowej wartości bilansowej (na
przykład gdy jednostka gospodarcza korzysta z nieopodatkowanych dotacji
rządowych dotyczących tych aktywów);

• wartość bilansowa inwestycji w jednostkach zależnych, oddziałach, jednostkach
stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych ustaleniach umownych staje się
różna od wartości podatkowej tych inwestycji lub udziałów.
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Straty podatkowe możliwe do odliczenia

Przykład
W roku 20X3 jednostka poniosła stratę podatkową w kwocie 3.000.000 zł. Przepisy
podatkowe przewidują, że strata ta może być odliczona od dochodu w okresie 5
kolejnych lat, przy czym w każdym z lat nie można pomniejszyć dochodu o więcej niż
50% jej kwoty.
Kwota stanowiąca podstawę do ujęcia aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego: 3.000.000 zł

WAŻNE:
Z dniem 1 stycznia 2018 r. ww. przepis uległ zmianie. Zgodnie z jego nowym
brzmieniem podatnicy CIT będą mogli odliczyć stratę (w ww. terminie i wysokości)
tylko od dochodu z tego samego źródła, z którego poniesiono stratę.
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Ujmowanie zobowiązań i należności z tytułu
podatku dochodowego

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ujmuje się w kwocie, w jakiej
zobowiązanie to powstało (zgodnie z przepisami podatkowymi).

Należność z tytułu podatku dochodowego ujmuje się w kwocie, w jakiej jednostka
ma zgodnie z przepisami podatkowymi prawo do zwrotu podatku dochodowego
i/lub do zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
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Rezerwy z tytułu deftax

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z
występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują w
przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego (podstawy
opodatkowania po odliczeniach).

Nie tworzy się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy różnica
przejściowa:
a) dotyczy wartości firmy, której amortyzacja, odpisanie lub jakiekolwiek inne
zmniejszenie nie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania, lub
b) wynika z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub
pasywów wskutek transakcji, która:
- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz
- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.
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Rezerwy z tytułu deftax

Przykład
W grudniu roku 2013 jednostka nabyła maszynę do robót górniczych o wartości
początkowej 120.000 zł. Przewidywany okres użytkowania maszyny wynosi 5 lat.
Oczekuje się, że wartość końcowa środka trwałego wyniesie 0 zł. Dla celów
rachunkowości środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową.
Koszty amortyzacji środka trwałego stanowią koszty uzyskania przychodów. Dla
celów podatkowych środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową według
stawki 25%. Stawka podatku dochodowego określona przez przepisy podatkowe dla
lat 2014 – 2018 wynosi 19%.
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Stan na dzień 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 

Wartość 

bilansowa 

120.000 zł 96.000 zł 72.000 zł 48.000 zł 24.000 zł 0 zł 

Wartość 

podatkowa 

120.000 zł 90.000 zł 60.000 zł 30.000 zł 0 zł 0 zł 

Różnice 

przejściowe 

0 zł 6.000 zł 12.000 zł 18.000 zł 24.000 zł 0 zł 

Rezerwa z 

tytułu opd 

0 zł 1.140 zł 2.280 zł 3.420 zł 4.560 zł 0 zł 

 

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       45

Aktywa z tytułu deftax

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z:
a) ujemnymi różnicami przejściowymi,
b) stratami podatkowymi, możliwymi do odliczenia w przyszłości oraz
c) niewykorzystanymi ulgami podatkowymi.
Jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze
wszystkimi ujemnymi różnicami przejściowymi (a-c), a równocześnie dokonuje - w
miarę potrzeby - odpisów aktualizujących (pozostałe koszty operacyjne) te aktywa.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy różnice przejściowe:
a) dotyczą ujemnej wartości firmy, której odpisanie lub jakiekolwiek inne zmniejszenie nie powoduje
podwyższenia podstawy opodatkowania, lub
b) wynikają z początkowego ujęcia w księgach danego składnika aktywów lub pasywów wskutek transakcji,
która:
- nie stanowi połączenia ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części oraz
- nie wpływa na podstawę opodatkowania lub wynik finansowy brutto.
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Aktywa z tytułu deftax
Przykład
W grudniu roku 20X3 jednostka nabyła samochód osobowy, którego cena nabycia wyniosła
120.000 zł. Jednostka zamierza użytkować samochód przez 6 lat. Dla celów rachunkowości
samochód będzie amortyzowany metodą przyspieszoną podwójną. Przepisy podatkowe
zezwalają na uznanie za koszty uzyskania przychodów amortyzacji samochodu od wartości
początkowej nie większej niż równowartość 20.000 EURO, przeliczonych na złote według kursu
średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do
używania. Kurs ten wyniósł 4,7170 zł.
Dla celów podatkowych samochód będzie amortyzowany metodą liniową według stawki 20%,
bez uwzględnienia wartości końcowej. W momencie zbycia samochodu jego cena nabycia
(wyższa od równowartości 20.000 EURO, przeliczonych na złote według kursu średniego EURO
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania),
pomniejszona o dokonane według zasad podatkowych odpisy amortyzacyjne od wartości
początkowej (stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów stanowi koszt
uzyskania przychodów). Stawka podatkowa, według stanu na 31.12.20X3r. wynosi 19% i jest
niezmienna w okresie 6 lat.
Po sześciu latach (w grudniu 20X9r.) samochód zbyto za 10.000 zł.
W kolejnych latach prawdopodobne było, że podstawa opodatkowania jednostki w przyszłości,
pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

46

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       47

Aktywa z tytułu deftax
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Rezerwa na deftax
48

Kredyt 10 000,00   

Skorygowana 

cena nabycia na 

początek okresu

Odsetki 

zapłacone

Przepływy 

pieniężne IRR

Dyskonto w 

skali roku

Skorygowana cena 

nabycia na koniec 

okresu

Okres 5,00             A B C D E=A*D F=A-C+E

Rata 2 000,00     I 9 500,00 1 000,00 3 000,00 12,16% 1 154,89 7 654,89

Procent 10% II 7 654,89 800,00 2 800,00 12,16% 930,58 5 785,47

Prowizja 500,00        III 5 785,47 600,00 2 600,00 12,16% 703,32 3 888,79

9 500,00 -    IV 3 888,79 400,00 2 400,00 12,16% 472,75 1 961,54

2 000,00    3 000,00     V 1 961,54 200,00 2 200,00 12,16% 238,46 0,00

2 000,00    2 800,00     

2 000,00    2 600,00     podatkowo bilansowo różnica podatek

2 000,00    2 400,00     10 000,00 9 500,00 500,00 95,00

8 000,00 7 654,89 345,11 65,57

2 000,00    2 200,00     6 000,00 5 785,47 214,53 40,76

IRR 12,16% 4 000,00 3 888,79 111,21 21,13

2 000,00 1 961,54 38,46 7,31

Okres
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Rezerwa na deftax
49

BO) 10 000,00 2 000,00 (1 1) 154,89 500,00 (BO

2 000,00 (2 2) 130,58

2 000,00 (3 3) 103,32

2 000,00 (4 4) 72,75

2 000,00 (5 5) 38,46

Przychody finansowe Rachunek bankowy

1 154,89 (1 1) 3 000,00 9 500,00 (BO

930,58 (2 2) 2 800,00

703,32 (3 3) 2 600,00

472,75 (4 4) 2 400,00

238,46 (5 5) 2 200,00

Podatek dochodowy

95,00 (BO BO) 95,00

1) 29,43 29,43 (1

2) 24,81 24,81 (2

3) 19,63 19,63 (3

4) 13,82 13,82 (4

5) 7,31 7,31 (5

Rezerwa na podatek

odroczony

Aktywa finansowe

 Korekta wartości 

aktywów finansowych
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej

Spółka ABC we wrześniu 20X1 r. zaciągnęła w banku MDA pożyczkę w walucie obcej na
kwotę 600.000 EUR (kurs na dzień zaciągnięcia pożyczki wynosił 3,5 PLN/EUR).
Spłata pożyczki ustalona jest na 30 kwietnia 20X2 r.
Spółka obawia się, że w okresie trwania pożyczki kurs złotego spadnie w stosunku do euro,
co znacznie podroży obsługę zadłużenia.
W związku z tym jednostka postanowiła zabezpieczyć wartość godziwą zobowiązań i
zawarła w tym celu walutowy kontrakt terminowy typu forward w banku BRD.

Warunki kontraktu
Bank BRD zobowiązuje się do sprzedaży, zaś spółka ABC zobowiązuje się do zakupu od
banku waluty wymienialnej w terminie i po kursie określonych poniżej:
Kwota – 600.000 EUR
Kurs – 3,57 PLN/EUR
Data zawarcia kontraktu – 01.10.20X1 r.
Data rozliczenia – 30.04.20X2 r.
Zabezpieczenie kontraktu – depozyt wpłacony przez klienta w wartości 9% kwoty
transakcji.
Kurs spot na dzień zawarcia transakcji wynosił 3,550 PLN/EUR.
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej

Dokumentacja przed rozpoczęciem zabezpieczenia – przykład
1. Cel i strategia zarządzania ryzykiem – zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym

związanym z zobowiązaniem z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 600.000 EUR, z
terminem spłaty 30.04.20X2 r., poprzez nabycie kontraktu forward na kwotę 600.000
EUR z terminem dostawy 30.04.20X2 r.

2. Instrument zabezpieczający – kontrakt forward zawarty w dniu 01.10.20X1 r. z BRD
Bank na zakup 600.000 EUR z terminem dostawy 30.04.20X2 r. po kursie 3,57 PLN/EUR.

3. Pozycja zabezpieczana – pożyczka otrzymana zgodnie z umową z dnia 24.09.20X1 r. od
MDA Bank, w kwocie 600.000 EUR, z terminem spłaty 30.04.20X2 r.

4. Charakterystyka ryzyka – ryzyko wzrostu kursu euro w stosunku do złotego.
5. Okres zabezpieczenia – do 30.04.20X2 r.
6. Opis metody pomiaru efektywności zabezpieczenia – dla oceny efektywności

zabezpieczenia uwzględniana będzie zmiana wartości godziwej zawartego kontraktu.

51

Data Kurs spot PLN/EUR Kurs terminowy z realizacją 30.04.20X2 

01.10.20X1 3,550 3,570 

31.12.20X1 3,580 3,599 

31.03.20X2 3,580 3,585 

30.04.20X2 3,600 - 
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej
52

1) 2 100 000 192 780 2b) 2 100 000 1) 2 142 000 2a)

2a) 2 142 000 2b) 192 780

Dekretacje:

1. Otrzymanie pożyczki 600.000 EUR według kursu 3,5 PLN/EUR = 2.100.000 PLN.

2a) Ujęcie zawarcia kontraktu terminowego 3,57 PLN/EUR * 600.000 EUR = 2.140.000 PLN.

2b) Depozyt (9% wartości kontraktu 2.142.000) = 192.780 PLN.

Zobowiązania fin.

Konto bankowe Pożyczka kontrakt terminowy

kontrakt terminowy Depozyt

Aktywa fin.
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej

Księgowania na dzień bilansowy:
Przed dokonaniem wyceny bilansowej należy dokonać oceny skuteczności zabezpieczenia.
Ocena będzie polegała na porównaniu zmiany wartości godziwej instrumentu
zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej.

Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej:
• wycena pożyczki na dzień ustanowienia zabezpieczenia (3,55 * 600.000) = 2.130.000 PLN
• wycena pożyczki na dzień bilansowy (3,58 * 600.000) = 2.148.000 PLN
• różnica 18.000 PLN

Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego:
• wycena kontraktu na dzień ustanowienia zabezpieczenia 2.142.000 PLN
• wycena kontraktu na dzień bilansowy (3,599 * 600.000) = 2.159.400 PLN
• różnica 17.400 PLN

Stopień zabezpieczenia (w %) (17.400/18.000) = 96,7%
W tym przypadku zabezpieczenie można uznać za skuteczne (mieści się w przedziale 80-
120%).
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej
54

1) 2 100 000 192 780 2b) 2 100 000 1) 2 142 000 2a)

48 000 3)

BZ) 1 907 220 BZ) 2.148.000

2a) 2 142 000 5) 5 814 5 814 (5

4) 17 400

2 159 400 (BZ

3) 48 000 2b) 192 780

17 400 (4

30 600 BZ

Dekretacje:

3) Wycena pożyczki na dzień bilansowy według aktualnego kursu walut: 48.000 PLN.

4) Wycena kontraktu terminowego na dzień bilansowy: 17.400 PLN.

5) Rezerwa na podatek odroczony: 5.814 PLN.

kontrakt terminowy podatku odroczonego Podatek dochodowy

Przychody i koszty

finansowe (nkup) Depozyt

Zobowiązania fin.

Konto bankowe Pożyczka kontrakt terminowy

Aktywa fin. Aktywa z tytułu

Dzień bilansowy
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej

Saldo różnice ma charakter ujemny i wynosi (2.190.000 – 2.159.400) = 30.600 PLN.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego według skali 19% wynoszą 5.814 PLN.
W ujęciu wynikowym różnice dotyczą:
Wycena kontraktu (różnica dodatnia) 17.400 PLN
Wycena pożyczki (różnica ujemna) -48.000 PLN
Różnica -30.600 PLN

55

Pozycja Wartość bilansowa Wartość podatkowa Różnica 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2.159.400 0 2.159.400 

Aktywa finansowe (depozyt) 192.780 192.780 0 

Środki pieniężne 1.907.220 1.907.220 0 

Aktywa Razem   2.159.400 

Rezerwa na podatek odroczony 5.814 5.814 0 

Zobowiązania z tytułu pożyczek 2.148.000 2.100.000 48.000 

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2.148.000 0 2.241.000 

Pasywa razem   2.190.000 
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej

Prezentacja kontraktu forward i skutków wyceny w sprawozdaniu finansowym
(wybrane pozycje sprawozdania finansowego w PLN)

56

Aktywa  Pasywa  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5.814 Kapitał z aktualizacji wyceny  

  Wynik lat ubiegłych  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 210.180 Wynik roku obrotowego -22.338 

Środki pieniężne 1.907.220 Zobowiązania z tytułu pożyczek 2.148.000 

  Krótkoterminowe zobowiązania 

finansowe 

 

Aktywa razem 2.125.662 Pasywa razem 2.125.662 

 

Dla uproszczenia przyjęto, że odsetki od pożyczki naliczane są według zmiennej stopy
procentowej od salda kapitału i regulowane miesięcznie. W takim przypadku wycena pożyczki
na dzień bilansowy w walucie wynosi 600.000 EUR. Pominięte zostały również naliczone i
zapłacone do dnia bilansowego odsetki.
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Kontrakt forward – zabezpieczenie wartości godziwej
Księgowania na dzień rozliczenia kontraktu

57

BO) 1 907 220 2 148 000 (BO 8) 1 949 220 2 142 000 (BO

7) 2 160 000 1 949 220 (8 12 000 (10 9) 192 780

BO) 2 159 400 2 160 000 (7 10) 12 000 600 (6 BO) 192 780 192 780 (9

6) 600

BO) 5 814 5 814 (11 11) 5 814

Dekretacje:

6) Wycena kontraktu na dzień 30.04.20X2 r. (3,6 * 600.000 = 2.160.000 - 2.159.400) = 600 PLN

7) Dostawa waluty (600.000 * 3,6) = 2.160.000 PLN

8) Zapłata za kontrakt (2.142.000 - 192.780) = 1.949.200 PLN

9) Rozliczenie depozytu

10) Wycena pożyczki (3,6 * 600.000 = 2.160.000 - 2.148.000) = 12.000 PLN

11) Rozliczenie aktywa od podatku odroczonego

Dla celów podatkowych kosztem uzyskania przychodów są:

różnice kursowe powstałe na dzień spłaty pożyczki (2.160.000 - 2.100.000): 60.000 PLN

Dochodem do opodatkowania jest zysk na kontrakcie (2.160.000 - 2.142.000): 18.000 PLN

Aktywa z tytułu

podatku odroczonego Podatek dochodowy

kontrakt terminowy finansowe (nkup) Depozyt

Zobowiązania fin.

Konto bankowe Pożyczka kontrakt terminowy

Aktywa fin. Przychody i koszty
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Wycena należności i zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego wycenia się w kwocie, w jakiej
zobowiązanie powstało i wymaga w przyszłości zapłaty.

Należność z tytułu podatku dochodowego wycenia się w kwocie, w której należność
powstała i podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań
podatkowych. Jeżeli nie jest prawdopodobne, że jednostka uzyska zwrot, osiągnie
dochód, pozwalający na potrącenie należności z tytułu podatku dochodowego z
przyszłych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego lub w jakikolwiek inny sposób
odzyska korzyści wynikające z tych należności, wówczas dokonuje się odpisu
aktualizującego ich wysokość w ciężar kosztów z tytułu podatku dochodowego.
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Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku
powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku braku możliwości wiarygodnego ustalenia zamierzeń jednostki co do
sposobu wykorzystania aktywów lub rozliczenia zobowiązań, których sposób
wykorzystania lub rozliczenia wpływa na rozliczenia podatkowe, celowe jest przyjęcie
rozwiązania przy którym:

- rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w najwyższej
kwocie,
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w najniższej kwocie.

Kwota rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlega
dyskontowaniu.
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Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Przykład
W jednostce Alfa aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek i koniec roku
obrotowego prezentowały się następująco:

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona podatku dochodowego wyniesie
zatem:
1) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: S.k. - S.p. = 25.000 zł - 6.500 zł =
18.500 zł (wzrost - zwiększenie obciążenia wyniku finansowego),
2) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: S.k. - S.p. = 4.000 zł - 2.000 zł = 2.000 zł
(wzrost - zmniejszenie obciążenia wyniku finansowego),
3) odroczony podatek dochodowy: 18.500 zł - 2.000 zł = 16.500 zł.
Zatem kwota podatku odroczonego, która wpływa na zwiększenie części bieżącej podatku
dochodowego, wynosi: 16.500 zł.
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 01.01.2017 r. 31.12.2017 r. 

Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

4.000 zł 2.000 zł 

Rezerwa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego 

25.000 zł 6.500 zł 
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Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Przykład
W 2017 r. zysk finansowy brutto wyniósł 240.000 zł, natomiast zysk podatkowy
wyniósł 220.000 zł.
Podstawa opodatkowania różniła się od wyniku finansowego brutto z tytułu:
• Ujemnych różnic trwałych – 10.000 zł
• Zwiększenia dodatnich różnic przejściowych – 30.000 zł
• Zwiększenia ujemnych różnic przejściowych – 40.000 zł

Proszę obliczyć wynik finansowy netto.
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Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

62

Wynik finansowy brutto 240 000

korekta o różnice trwałe 10 000

korekta o różnice przejściowe dodatnie -30 000

korekta o różnice przejściowe ujemne 40 000

podstawa opodatkowania 260 000

rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 700

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 600

wynik finansowy brutto 240 000

podatek dochodowy bieżący 49 400

podatek dochodowy odroczony 1 900

Wynik finansowy netto 192 500
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Pozycje bezpośrednio zwiększające lub 
zmniejszające kapitał własny

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji
rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał
(fundusz) własny. Jeżeli zobowiązanie lub należność z tytułu podatku dochodowego
powstaje w związku z operacją, rozliczaną z kapitałem (funduszem) własnym, skutki
ujęcia tego zobowiązania lub tej należności ujmuje się również w kapitale własnym.
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Deftax przez kapitał własny

Przykład
W 2017 r. jednostka nabyła akcje, klasyfikując je jako dostępne do sprzedaży. Cenę
ich nabycia ustalono na 1.050.000 zł. Na 31.12.2017 r. wyceniono akcje w wartości
godziwej tj. 1.500.000 zł. Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte przez jednostkę
przewidują odnoszenie skutków przeceny aktywów finansowych dostępnych do
sprzedaży na kapitał z aktualizacji wyceny. Przepisy podatkowe przewidują, że
przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów z tytułu akcji są ujmowane w
momencie ich zbycia. Ustawa o podatku dochodowym według stanu na 31.12.2017
r. przewiduje, że dla 2018 r. stawka podatkowa wyniesie 19%.

Wartość bilansowa inwestycji na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 1.500.000 zł
Wartość podatkowa inwestycji na dzień bilansowy 31.12.2017 r.: 1.050.000 zł
Różnica przejściowa (dodatnia): 450.000 zł
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 85.500 zł
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Deftax przez kapitał własny

Przykład
W dniu 1.07.20X3r. jednostka nabyła obligacje o wartości nominalnej 1.000.000 zł i
terminie wykupu 31.12.20X6r., klasyfikując je jako dostępne do sprzedaży. Odsetki
od obligacji wynoszą 4% i są płatne 31 grudnia każdego roku. Cena nabycia obligacji
wyniosła 920.851 zł (w tym 20.000 zł odsetek naliczonych na dzień nabycia). W dniu
31.12.20X3r. wartość godziwą obligacji ustalono na 950.000 zł (wartość ta nie
zawierała odsetek, zapłaconych w tym dniu).
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży są ujmowane przez
jednostkę w kapitale z aktualizacji wyceny (efektywną stopę procentową ustalono na
7,30%).
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Deftax przez kapitał własny
66
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Kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w
bilansie oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł
uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty
zobowiązania podatkowego.
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Kompensowanie cd.

Przykład
24.02.2018 r. jednostka ustaliła nadpłatę z tytułu podatku dochodowego w zeznaniu
podatkowym, sporządzonym za 2017 r., w kwocie 2.300.000 zł. Jednostka nie miała żadnych
zaległości podatkowych ani bieżących zobowiązań podatkowych. W kwartalnym sprawozdaniu
finansowym, sporządzonym na 31.03.2018 r. jednostka uwzględniła również zobowiązanie z
tytułu podatku dochodowego w kwocie 4.800.000 zł.
Zgodnie z przepisami nadpłata jest zaliczana na poczet zaległości podatkowych wraz z
odsetkami oraz na poczet bieżących zobowiązań podatkowych. W razie ich braku nadpłata
podlega zwrotowi z urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania. Jeżeli jednak
podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych
zobowiązań podatkowych, nadpłata lub jej część zostanie wykorzystana w ten sposób.

Wariant A: Jednostka złożyła wniosek o zaliczenie nadpłaty, wynikającej z zeznania za 2017 r.,
na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Wariant B: Jednostka nie złożyła wniosku o zaliczenie nadpłaty, wynikającej z zeznania za
20X3r., na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Wariant C: Jednostka złożyła wniosek o zaliczenie części nadpłaty, wynikającej z zeznania za
20X3r., na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
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Prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w
bilansie odpowiednio jako rozliczenia międzyokresowe i rezerwy. Koszty lub
przychody z tytułu podatku dochodowego wykazuje się w rachunku zysków i strat w
pozycji podatek dochodowy.

Jeżeli jednostka przewiduje zaprzestanie określonego rodzaju działalności i w
związku z tym w rachunku zysków i strat odrębnie wykazuje przychody i koszty
dotyczące tej działalności od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej41, w
pozycji podatek dochodowy wykazuje się odrębnie koszty lub przychody z tytułu
podatku dochodowego (zarówno bieżącego jak i odroczonego) dotyczące
działalności, która podlega zaprzestaniu od kosztów lub przychodów z tytułu podatku
dochodowego z działalności kontynuowanej.

69

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       70

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Przykład
Jednostka DELTA sp. z o.o. w 20X3 r. poniosła stratę podatkową w kwocie 1.000.000
zł. Strata ta wynikała z:
– dochodu osiągniętego na działalności kontynuowanej w kwocie 1.700.000 zł,
– straty nadzwyczajnej dotyczącej działalności zaniechanej uwzględnionej przy
ustaleniu dochodu w kwocie 200.000 zł,
– straty na działalności podlegającej zaprzestaniu w kwocie 2.500.000 zł;
Ustalono, że w DELTA sp. z o.o. nie ma różnic przejściowych na 31.12.20X3 r. Strata
podatkowa może być rozliczona w ciągu 5 lat, nie więcej niż po 50% w jednym roku.
Uznano, że nie jest prawdopodobne odliczenie straty od dochodu w latach
następnych.
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Sprawozdanie finansowe

Przykład
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 20X3r. Ustalono wartości bilansowe
i podatkowe aktywów i pasywów oraz różnice przejściowe na dzień 31.12.20X3r. (z
wyjątkiem aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których
stan, przedstawiony poniżej, wynika z bilansu otwarcia 20X3r.).
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Sprawozdanie finansowe

Ustalono, że aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie:
- 1.738.500 zł dotyczą operacji ujętych w wyniku finansowym,
- 95.000 zł dotyczą operacji ujętych w kapitale z aktualizacji wyceny (skutki wyceny aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny).
Ustalono, że zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 1.400.000 zł (ujęte
uprzednio w księgach) dotyczy zysków nadzwyczajnych w kwocie 100.000 zł oraz działalności
kontynuowanej w kwocie 1.300.000 zł. W przedsiębiorstwie nie występuje działalność w trakcie
zaniechania. Całość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego tj. 1.400.000 zł zostanie
zaprezentowana w pozycji „Podatek dochodowy”.
Ustalono, że jest prawdopodobne iż podstawa opodatkowania, pozwoli na potrącenie
ujemnych różnic przejściowych, w zakresie uzasadniającym wycenę aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w kwocie 500.000 zł. W związku z tym odpisy
aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęto w kwocie
1.333.500 zł (1.833.500-500.000=1.333.500).
Kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
odnosi się na:
- kapitał z aktualizacji wyceny – w kwocie: (95.000/1.833.500)×1.333.500=69.093 zł,
- wynik finansowy – w pozostałej kwocie (1.333.500-900.000-69.093=364.407 zł).
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Ujawnianie informacji dotyczących podatku 
dochodowego

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach, w jednostkowych jak i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, podaje się następujące informacje
dotyczące podatku dochodowego:

• dane o stanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

• wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych czynnych wynikających z aktywów z
tytułu odroczonego podatku dochodowego,

• rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

• podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

80

http://www.knf.gov.pl/
http://www.knf.gov.pl/


Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod 
warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe 

materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl.       81

Różnice pomiędzy KSR 2 a MSR 12

Treść Standardu jest zgodna w podstawowych zagadnieniach z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości 12 „Podatki dochodowe” (MSR 12) Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (International Financial Reporting
Standards), wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(International Accounting Standards Board) według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.

Różnice pomiędzy niniejszym Standardem a Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości nr 12 polegają na:

– możliwości odstąpienia od obowiązku tworzenia aktywów i rezerw z tytułu
odroczonego podatku dochodowego zgodnie z Uor (art. 37 ust. 10),

– bardziej szczegółowym unormowaniu niektórych zagadnień w stosunku do MSR 12,
biorąc pod uwagę rozwiązania wynikające z polskiego prawa podatkowego; w
szczególności unormowano sposób ujęcia i rozliczenia premii inwestycyjnych,
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– ujmowaniu w każdym przypadku aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, przy równoczesnym dokonywaniu – w miarę potrzeby – odpisów
aktualizujących wartość tych aktywów, co jest rozwiązaniem prostszym. MSR 12 zakłada
ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego tylko do wysokości,
do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który
pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych,

– określono czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy ustaleniu, czy jest
prawdopodobne osiągnięcie dochodu na poziomie pozwalającym na potrącenie
ujemnych różnic przejściowych; niektóre z nich są różne od wskazanych przez MSR 12,

– przyjęto, że kompensowanie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego zależy od przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości,
odmiennie niż przewiduje to MSR 12,
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– przyjęto, że jeżeli jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub
znaczący inwestor, jest zobowiązany do ujęcia rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, powinien ustalić sposób odwracania się różnic przejściowych. Jeżeli nie
jest możliwe wiarygodne określenie sposobu odwrócenia się różnic przejściowych w
przyszłości, należy przyjąć, że odwrócenie tych różnic przejściowych nastąpi poprzez
sprzedaż udziałów; MSR 12 nie określa postępowania w tej sytuacji,

– przyjęto, że jeżeli jednostka nie ma sprecyzowanych zamiarów co do postępowania z
udziałami jednostki zależnej, a różnica przejściowa jest różnicą ujemną, zakłada się, że
nie jest prawdopodobne, że ujemne różnice przejściowe odwrócą się w przyszłości;
MSR 12 nie określa postępowania w tej sytuacji,

– przewidziano węższy zakres ujawnień informacji w stosunku do MSR 12.
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Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych 
i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

tel. +48 22 262 46 66 fax +48 22 262 48 61 drb@knf.gov.pl
Piękna 20, 00-549 Warszawa
www.knf.gov.pl
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