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Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków  

z przełomu roku 

Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać sporo 
problemów. Firmy często bowiem ponoszą wydatki, które w całości dotyczą już nowego 
roku lub przypadają częściowo na bieżący, a częściowo na następny rok. Trzeba 
wiedzieć, jak rozliczyć dany koszt pod względem podatkowym oraz jak prawidłowo ująć 
w księgach rachunkowych. Do tego dochodzi jeszcze właściwa prezentacja w bilansie. 
 

W publikacji m.in.: 
1. Jakie skutki podatkowe wywiera tworzenie rozliczeń międzyokresowych 

czynnych i biernych? 

2. Jak postąpić, jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a 
nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku? 

3. Kiedy zaliczyć w koszty wynagrodzenia wypłacone terminowo, a kiedy jeśli 
zostały wypłacone z opóźnieniem? 

4. W jakich sytuacjach niezbędne jest utworzenie rezerwy na niewykorzystane 
urlopy i jak to prawidłowo ująć w bilansie? 

5. Przykłady rozliczania opłat  za media, ubezpieczenia, prenumeraty i wiele 
innych typowych wydatków ponoszonych na przełomie roku. 
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Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości jest zasada 
współmierno ści przychodów i zwi ązanych z nimi kosztów  (określona 
w art. 6 ust. 2 uor). Zgodnie z tą zasadą ujmuje się w księgach 
rachunkowych zdarzenia przyporządkowując je do właściwego okresu 
sprawozdawczego. W praktyce oznacza to, że trzeba rozważyć zarówno 
rozliczanie kosztów w czasie, jak i przychodów.  
Zasada ta ma oczywiście również przełożenie na aktywowanie kosztów 
wytworzenia wyrobów, ujmowanie materiałów, które będą dopiero w 
przyszłości zużyte w działalności jako zapasy, czy chociażby poprzez 
naliczanie odpisów amortyzacyjnych przez cały okres użytkowania 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów mają w księgach rachunkowych 
dwa oblicza: rozliczenia czynne  i rozliczenia międzyokresowe bierne .  

 
Rozliczenia międzyokresowe czynne 

 

Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych  - 
ujmujemy je jako tzw. czynne rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów  
(dalej: RMK) - art. 39 ust. 1 uor. Dzięki stosowaniu czynnych rozliczeń 
międzyokresowych można wiarygodnie ustalić wynik finansowy, w 
każdym (miesięcznym) okresie sprawozdawczym.  

 

Z uwagi na zasadę ostro żności  czas dokonywania rozliczeń nie 
powinien być jednak zbyt długi. Czynne RMK to inaczej "koszty opłacone 
z góry", ponieważ koszt (często również wydatek), który powstaje w 
bieżącym okresie, odnosi się również do okresów, które nastąpią w 
przyszłości. Określenie "czynne" można kojarzyć z ujmowaniem 
czynnych RMK w aktywach bilansu, czyli inaczej "aktywowaniem" 
kosztów.  

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą nakładów, które jednostka 
ponosi dzisiaj, a które przyczynią się do powstania przychodów w 
przyszłości.  
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Najbardziej klasycznymi przykładami RMK czynnych s ą: 

• ubezpieczenia majątkowe, osobowe,  
• opłacone z góry prenumeraty, czynsze, 
• koszty remontów, które pozwolą na użytkowanie środków trwałych 

bez konieczności ponoszenia w przyszłości większych nakładów, 
• przedpłacone świadczenia usług, które będą świadczyć dostawcy 

w przyszłych okresach, 
• opłaty wstępne przy umowach leasingu operacyjnego, jeśli opłaty 

dotyczą kilku okresów sprawozdawczych, 
• koszty reorganizacji jednostki,  
• koszty reklamy i promocji, jeśli dotyczą one kilku okresów 

sprawozdawczych, 
• koszty szkoleń pracowników, 
• poniesione z góry prowizje, odsetki, dyskonta. 

Część z wskazanych nakładów dotyczy podstawowej działalności 
operacyjnej (np. ubezpieczenia, czynsze, prenumeraty, remonty) część 
pozostałych zdarzeń (np. dyskonta, prowizje).  
 

Przyporządkowanie do odpowiedniej grupy determinuje sposób 
ewidencji tych rozliczeń. Oczywiście wpływ na to ma również przyjęty 
sposób ewidencjonowania kosztów (np. czy zespół 4 czy 4 i 5) oraz 
przyjęte indywidualnie zasady stosowania uproszczeń. Czas rozliczania 
kosztów powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z 
zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że koszty nie powinny 
być rozliczane w zbyt długim czasie.  

 

Ewidencja kosztów w czasie  
 

Rozliczenia odbywają się a pośrednictwem konta Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów , w analityce: Czynne rozliczenia 
międzyokresowe . Po stronie Wn  tego konta ujmuje się  koszty 
dotyczące okresów przyszłych, poniesione w danym okresie 
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„Rozliczanie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku” wraz z przysługującym 
Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) 
chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w publikacji 
„Rozliczanie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku” oraz w innych 
dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie 
dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Rozliczanie 
rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku” została przygotowana z zachowaniem 
najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia 
autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Rozliczanie rachunkowe i 
podatkowe wydatków z przełomu roku”  oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji 
wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w 
konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.  

 

Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane, jako oficjalne stanowisko organów i 
urzędów państwowych. W związku z tym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności 
prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Rozliczanie rachunkowe i podatkowe 
wydatków z przełomu roku” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, 
przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. 

 

Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić 
zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź 
charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka 

 
 

Centrum Obsługi Klienta: 
Tel: 22 518 29 29 

e-mail:  cok@wip.pl 
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