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WŁAŚCIWY MOMENT POTRĄCALNOŚCI KOSZTÓW POŚREDNICH OD 

PRZYCHODÓW PODATKOWYCH WG PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY 

CIT  

 

W poprzednich newsletterach informowaliśmy Państwa o rządowym projekcie zmian ustawy o 

CIT. 

Jedna z kolejnych kluczowych zmian dotyczy momentu potrącalności tzw. pośrednich kosztów 

uzyskania przychodów od przychodów podatkowych. Moment potrącalności tego typu kosztów 

od przychodów jest determinowany prawidłowym ustaleniem „dnia poniesienia kosztu” w 

rozumieniu art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. 

Na tle tego przepisu w ostatnich latach wykształciły się dwa opozycyjne stanowiska: 

 

 Wg organów podatkowych: sformułowanie „dzień poniesienia kosztu” należy rozumieć 

jako dzień rozpoznania kosztu jako kosztu rachunkowego zgodnie z przyjętymi przez 

podatnika zasadami rachunkowości, innymi słowy organy podatkowe uzależniają 

podatkowe rozpoznanie kosztu od jego ujęcia na kontach wynikowych, 

 Wg sądów administracyjnych: sformułowanie „dzień poniesienia kosztu” należy 

rozumieć jako dzień, pod jakim został on faktycznie zaksięgowany, przy czym nie jest 

konieczne aby koszt ten obciążał konta wynikowe zgodnie z zasadami rachunkowości. 

 

Jako że organy podatkowe lawinowo przegrywały spory dotyczące potrącalności  kosztów 

pośrednich w sądach administracyjnych, Ministerstwo Rozwoju i Finansów postanowiło 

rozwiązać ten problem poprzez zmianę brzmienia spornego przepisu art. 15 ust. 4e ustawy o 

CIT. 

Zgodnie z propozycją zmiany w/w przepisu „za dzień poniesienia kosztu uzyskania 

przychodów” należy uznać dzień, na który zgodnie z przyjętymi przez podatnika zasadami 

(polityką) rachunkowości, dany koszt obciąża wynik finansowy, w tym poprzez dokonywane 

zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, z wyjątkiem sytuacji gdy 

dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

Formuła przepisu zaproponowana w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o CIT ściśle 

uzależnia moment potrącalności tzw. kosztów pośrednich od zasad rachunkowości i przyjętej 

przez podatnika polityki rachunkowości.  

W/w przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  

Analogiczne zmiany są przewidziane w ustawie o PIT w odniesieniu do podatników 

prowadzących księgi rachunkowe. 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem 

lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


