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INFORMACYJNE ASPEKTY PODATKOWEJ KSIĘGI 
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA PRZYKŁADZIE 

ZAKŁADU PIEKARNICZO-CUKIERNICZEGO X 

INFORMATION ASPECTS OF THE REVENUE AND EXPENSE 
LEDGER ON THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT 

BAKERY-CONFECTIONERY X 

Streszczenie: PKPiR to najpopularniejsza forma opodatkowania. Dzięki różnym informacjom 
zawartym w  księdze podatnicy są w  stanie sprawnie zarządzać swoimi firmami. Dokonywa-
nie analizy kosztów i przychodów w podatkowej książce przychodów i rozchodów jest bardzo 
ważne dla firmy, ponieważ dostarcza cennych informacji, które dają jej możliwość lepszego 
funkcjonowania.

Słowa kluczowe: przychody, koszty, podatkowa księga przychodów i rozchodów, podatek, dochód

Summary: Revenue and expense ledger is the most popular form of taxation, through various infor-
mation in the book of taxpayers are able to e'ciently manage their businesses. Making an analysis 
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of costs and revenues is very important for the company, because it provides valuable information 
that will give her the opportunity to better functioning.

Key words: revenues, expenses, Revenue and expense ledger, tax income

Wstęp

Istotą podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest ewidencjonowanie wszystkich 
zdarzeń gospodarczych, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie, do celów wyliczenia podatku 
dochodowego. Jest to jedna z najpopularniejszych form opodatkowania, na jaką deklaru-
ją się podatnicy. Celem artykułu jest zaprezentowanie informacyjnych aspektów PKPiR 
w  oparciu o  dane uzyskane z  Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego X, a  w szczególności 
dotyczące uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów w latach 2010-2012.

1. Struktura podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy opodatkowani po-
datkiem od osób 'zycznych na zasadach ogólnych lub też podatkiem liniowym. Podatnicy 
ci nie przekroczyli limitu 1 200 000 euro zobowiązującego do prowadzenia pełnej księgo-
wości. Prowadzą ją również osoby 'zyczne, spółki jawne osób 'zycznych, spółki cywilne 
osób 'zycznych, a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, które jed-
nocześnie nie spełniają warunków przewidzianych przepisami prawa do powstania obo-
wiązku ksiąg rachunkowych, czy też nie przyjęły na siebie tego obowiązku dobrowolnie. 
Natomiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie prowadzą osoby:

prowadzące księgi rachunkowe, 
opłacające podatek dochodowy w formie ryczałtu, 
wykonujące tylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 
wykonujące wolny zawód adwokata, ale tylko w zespole adwokackim,
dokonujące sprzedaży środków trwałych po zlikwidowaniu działalności1.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona: 
rzetelnie, czyli na podstawie dowodów księgowych, które potwierdzają dokonanie 

operacji gospodarczych lub 'nansowych, 
terminowo, czyli wszystkie przychody i wydatki muszą być wpisywane w czasie 

(terminie) rzeczywistym2, w języku i walucie polskiej, 
bezbłędnie rachunkowo, czyli bez żadnych pomyłek rachunkowych, a  także bez 

używania jakichkolwiek korektorów; niedopuszczalne jest wycieranie, wyskrobywanie, za-
klejanie błędnego zapisu; przy błędzie należy umieścić poprawny zapis, a obok sprostowa-
nia trzeba wpisać datę oraz podpis osoby dokonującej poprawki3. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest prowadzona w miejscu wykonywania 
działalności gospodarczej lub w innym miejscu wskazanym rzez podatnika. Może zostać 

1  Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 26 sierpnia 2003 r. w  sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 r., nr 152, poz. 1475 ze zm.). 

2  P. Szczypa, Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 97.
3  J. Porowski, L. Porowski, Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2007 roku. Praktyczny przewodnik 
księgowania zdarzeń gospodarczych, Di'n, Warszawa 2007, s. 73.
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prowadzona na zlecenie biur rachunkowych. W tym przypadku ewidencje sprzedaży pro-
wadzi się w miejscu wykonywania działalności gospodarczej4. 

Księga przychodów i rozchodów ma swoje plusy i minusy, zostały one zaprezentowane 
w tabeli 15.

 
Tabela 1. Wady i zalety Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Table 1. Advantages and disadvantages of the Revenue and expense ledger 

Zalety podatkowej księgi przychodów Wady podatkowej księgi przychodów

Możliwość zaliczania w  koszty 
różnych wydatków, których związek 
z  uzyskiwanymi przychodami jest 
udowodniony poza kosztami nabycia 
czy wytworzenia środków trwałych,
Opłacanie podatku dochodowego od 
osób #zycznych tylko w  przypadku 
osiągnięcia zysku

Konieczność gromadzenia dokumentów księgowych, 
sprawdzenia ich poprawności formalnej, a także ich 
opisywania,
Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane 
rachunkami, aby mogły być zaliczone do kosztów 
uzyskania przychodów,
Konieczność bieżącego sprawdzenia poprawności 
zapisów w księdze,
Ciągłe śledzenie zmian w przepisach podatkowych

Źródło: opracowanie własne.

Rola podatkowej księgi przychodów i rozchodów sprowadza się do określenia zobowiąza-
nia podatkowego wynikającego prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady prowadzenia 
i wzór tej księgi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadze-
nia podatkowej księgi przychodów i rozchodów6. Prawidłowe prowadzenie zapisów w tej księ-
dze wymaga dużej wiedzy na temat wszystkich zdarzeń gospodarczych. Jest to niezbędne, aby 
prawidłowo móc dokonać klasy#kacji określonych zdarzeń do kosztów lub przychodów7.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym i w poprzed-
nim roku podatkowym prowadzący księgi rachunkowe są zobligowani w formie pisemnej 
powiadomić urząd skarbowy o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
w terminie do 20 dni od dnia założenia tej działalności. W przypadku, gdy dana działal-
ność prowadzona jest w formie spółki osób #zycznych, oświadczenie takie muszą złożyć 
wszyscy wspólnicy.8

Podatkowa księga przychodów i rozchodów składa się z 16 kolumn, obejmujących me-
rytorycznie przychody oraz koszty uzyskania przychodów, czyli wydatki. Zawierają one 
głównie informacje na temat: 

kontrahentów, 
przychodów, 
kosztów.

4  K. Suszyńska, Podatkowa księga przychodów i  rozchodów – zasady prowadzenia, „Buchalter – Tygodnik 
Księgowego” 2006, nr 33, s. 31.
5  I. Filis, M. Makiewicz, Twoja !rma, przewodnik po świecie biznesu, Wyd. PARK Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2004, s. 48-49. 
6  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie…, op. cit. 
7  S. Dziudzik, Nietypowe zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, Wyd. CeDeWu, 
Warszawa 2007, s. 5.
8  E. Janowicz, D. Zawadzka, Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw, Wyd. 
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007, s. 69-70. 
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Opis poszczególnych kolumn z ich przeznaczeniem prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Table 2. Revenue and expense ledger 

Numer 
kolumny

Przeznaczenie kolumny

Kolumna 
1

- wpisywanie kolejnego numeru zapisów do księgi

Kolumna 
2

- wpisywanie dnia miesiąca wynikającego z  dokumentu stanowiącego podstawę 
księgowania, czyli daty poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania 
przychodu czy też daty zestawienia sprzedaży 

Kolumna 
3

- wpisywanie numeru księgowego rachunku lub też innego dowodu, w tym również 
dziennego zestawienia sprzedaży. Kolumny tej nie wypełnia się np. w  przypadku 
sprzedaży bez rachunków 

Kolumna 
4 i 5

- przeznaczone są do wpisywania głównie imion i nazwisk (nazw $rm) oraz adresów 
kontrahentów: dostawców i odbiorców, z którymi zostały zawarte transakcje dotyczące 
zakupu lub sprzedaży surowców, materiałów, towarów czy wyrobów gotowych, w   
szczególności gdy transakcje te udokumentowane są rachunkami lub paragonami

Kolumna 

6

- wpisywanie rodzaju przychodów lub wydatków, ze zwięzłym opisem zdarzeń 
gospodarczych

Kolumny 7, 8, 9 | zawierają wpisy dotyczące przychodów

Kolumna 

7

- przeznaczona jest przede wszystkim do wpisywania przychodów ze sprzedaży 
towarów i  usług. W  kolumnie tej wpisuje się też wartość zwróconych towarów, 
udzielonych boni$kat i skont ze znakiem “-”, gdyż wartości te pomniejszają przychód 
miesiąca, a w konsekwencji również roku podatkowego

Kolumna 

8

- przeznaczona jest do wpisywania pozostałych przychodów, takich jak:
* otrzymane dotacje w  postaci dopłat do cen wyrobów czy usług, np. subwencje, 
refundacje itp.
* faktycznie otrzymane od dłużników kary umowne
* różnice kursowe wynikające ze sprzedaży różnych wartości dewizowych 
zgromadzonych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
* wartość umorzonych zobowiązań, z  wyjątkiem umorzeń pochodzących 
z postępowania układowegoi bankowego postępowania ugodowego
* odsetki od wkładów oszczędnościowych i  środków na rachunkach bankowych 
utrzymywanych w związku z prowadzoną działalności gospodarczą
* zwrócone wierzytelności odpisane już wcześniej jako nieściągalne
* przychody uzyskane ze sprzedaży majątku trwałego stanowiącego własność $rmy 
i  jej wyposażenia. Przychody ze sprzedaży nieruchomości spółdzielczego prawa do 
lokalu mieszkalnego i użytkowego, prawa wieczystego użytkowania gruntu dokonuje 
się na podstawie wystawionych faktur lub umowy kupna-sprzedaży 

Kolumna 

9

- przeznaczona jest do wpisywania łącznych przychodów zaewidencjonowanych 
w kolumnach 7-8 

Pozostałe kolumny służą do zapisywania ponoszonych kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
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Kolumna 
10

- przeznaczona jest głównie do wpisywania cen zakupu materiałów i  towarów 
handlowych. Towarami są towary handlowe, czyli wyroby przeznaczone do sprzedaży 
w  stanie nieprzerobionym, a  więc towary zakupione do odsprzedaży. Towarami 
handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwanie przy prowadzeniu działów 
specjalnych. Materiały (surowce) podstawowe to materiały: 
* które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją 
gotowego wyrobu, przykładem może być mąka,
* stanowiące część składową (montażową) wyrobu, np. części zamienne
* złączone ściśle z  wyrobem, np. opakowania: puszki, butelki oraz opakowania 
wysyłkowe wielokrotnego użytku, np. palety, transportery, jeżeli opakowania te nie 
są środkami trwałymi,
* materiały pomocnicze – materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są 
zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi 
swoje własności,
* wyroby gotowe to wyroby własnej produkcji, których proces wyrobu został 
całkowicie zakończony, np. wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace 
projektowe, zakończone roboty, także budowlane itp.,
* półwyroby (półfabrykaty), czyli niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, 
a także wykonywane jeszcze roboty, usługi itp. przed ich ukończeniem,
* braki, czyli nieodpowiadające wymogom technicznym wyroby własnej produkcji, 
całkowicie ukończone lub doprowadzone do określonej fazy produkcji. Brakami 
są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie 
transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swoją pierwotną wartość,
* odpadki – materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek 
zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swoją pierwotną wartość użytkową

Kolumna 
11

- przeznaczona jest do ewidencjonowania kosztów ubocznych związanych z zakupem 
towarów i materiałów, np. kosztów transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia 
w drodze itp. 

Kolumna 
12

- przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłaconych pracownikom 
(brutto i w naturze), a także wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło
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Kolumna 
13

przeznaczona jest do wpisywania pozostałych kosztów, nieujętych w kolumnach 10-
12, czyli wydatków poniesionych na:
* używanie samochodu osobowego dla celów �rmy: benzyna, oleje, ogumienie, 
części zamienne, remonty, naprawy, ubezpieczenia (tylko w przypadku samochodu 
objętego ewidencją środków trwałych) lub zgodnie z  ewidencją przebiegu pojazdu 
niebędącego w środkach trwałych,
* diety i inne należności z tytułu podróży służbowych,
* uczestnictwa w publicznych imprezach reklamowych, np. wystawy, targi handlowe,
* foldery z ofertą handlową, zdjęcia, wizytówki itp.,
* podatek importowy, podatek od nieruchomości, od środków transportowych 
będących środkami trwałymi (dotyczący samochodów ciężarowych, ciągników 
siodłowych, przyczep o ładowności powyżej 5 ton, autobusów),
* opłatę skarbową, telekomunikacyjną, za wieczyste użytkowanie gruntu, opłatę 
targową, miejską, za założenie księgi wieczystej, za czynności geodezyjne, melioracyjne, 
licencyjne, za pobranie księgi, opłatę sądową, opłatę za prawo oznaczenia wyrobu 
znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa,
* składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i  wypadkowe pracowników 
ponoszone przez pracodawcę,
* odsetki od kredytów obrotowych,
* odsetki od kredytów inwestycyjnych płaconych po okresie realizacji inwestycji,
* opłaty bankowe związane z obsługą rachunków bankowych podatnika,
* czynsze,
* energię, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę,
* zakup środków czystości i bhp,
* opłaty pocztowe, telegra�czne, radiofoniczne, telefoniczne,
* wywóz śmieci i nieczystości,
* odzież roboczą i ochronną,
* materiały biurowe,
* szkolenia związane z wykonywaną działalnością,
* zakup literatury fachowej w formie książek, poradników, czasopism,
* remont zakładu,
* zakup części zamiennych,
* naprawy i remonty środków trwałych wyposażenia,
* amortyzację środków trwałych,
* odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy,
* całkowite lub częściowe straty w środkach trwałych i obrotowych,
* posiłki regeneracyjno-wzmacniające,
* świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp, 
* badania i ekspertyzy,
* usługi biurowe,
*opłaty za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji 
VAT,
* usługi w zakresie pośrednictwa,
* usługi dozoru mienia, ochrony, zdrowia,
* obowiązkowe składki na rzecz organizacji,
* zakupione wyposażenie,
* reprezentację i reklamę

Kolumna 
14

- przeznaczona jest do wpisywania kwoty łącznej wydatków wpisanych w kolumnach 
12 i 13
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Kolumna 
15

- przeznaczona jest do ewentualnego wpisywania innych zaszłości gospodarczych 
poza wymienionymi w kolumnach 1-14,
- wydatków odnoszących się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat 
następnych)

Kolumna 
16

- przeznaczona jest do wpisywania uwag co do treści zapisów w  kolumnach 2-15. 
Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, 
obrotu opakowaniami zwrotnymi*.

* E. Piskorz-Liskiewicz, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce, Wyd. Wszechnica 
Podatkowa, Kraków 2008,s. 58-59.
Źródło: opracowanie własne.

Po zakończeniu każdego miesiąca trzeba podsumować poszczególne kolumny w celu usta-
lenia wysokości kosztów i przychodów oraz wyliczenia dochodu lub straty9. Prawidłowa kwa-
li%kacja zdarzeń gospodarczych jest niezmiernie ważna dla rzetelności i niewadliwości księgi. 

Reasumując, należy stwierdzić, że prowadzenie księgowości w  formie podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów jest dosyć trudne i wymaga od przedsiębiorców spełnia-
nia codziennie szeregu obowiązków, gdyż są oni odpowiedzialni za prawidłowe wyliczanie 
zaliczek na podatek dochodowy w  ciągu całego roku podatkowego oraz terminowe ich 
wpłacanie do urzędu skarbowego.

2. Charakterystyka kosztów i przychodów w latach 2010-2012

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X istnieje od 1984 roku i jest przedsiębiorstwem ro-
dzinnym oferującym produkty piekarnicze i wyroby cukiernicze. W ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej pozyskuje przychody, które stanowią: przychody ze sprzedaży 
pieczywa, przychody ze sprzedaży ciast, przychody ze sprzedaży tortów, przychody ze 
sprzedaży ciastek, pozostałe przychody. Przychody z działalności stanowią kwoty należne, 
pomniejszone o wartości takie jak (również w przypadku nie otrzymania ich faktycznie): 
należny podatek VAT, wartości zwróconych towarów, udzielone boni%katy, rabaty. W tabe-
li 3 zaprezentowano przychody ogółem w latach 2010-2012.

Tabela 3. Struktura przychodów w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym X w latach 2010-2012 
Table 3. Structure of revenues in the Department Bakery-Confectionery X in the years 2010-2012

LATA
OBRÓT FIRMY

PRZYCHODY RAZEM
sprzedaż w zł pozostałe w zł

2010 1 815 602,26 550 552,63 2 366 154,89
2011 1 831 129,49 695 288,50 2 526 580,99
2012 1 844 959,01 714 055,25 2 559 014,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych z Zakładu Piekarniczo-Cukier-
niczego X.

W każdym badanym roku wielkość przychodów była porównywalna, z lekką tenden-
cją wzrostową. Najniższy przychód Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X  osiągnął w  2010 

9  Sam prowadzę własną �rmę, red. J. Cisowski, K. Ledwoch, A. Rybarska, D. Sokoła, K. Soswa, Wyd. Informel, 
Tarnowskie Góry 1999, rozdział 8.
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roku – 2 366 154,89 zł, natomiast najwyższy w 2012 roku – 2 559 014,26 zł. Przychody 
ze sprzedaży wyrobów piekarniczych i cukierniczych miały najistotniejsze znaczenie dla 
dochodów Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego X, ponieważ przyniosły mu największe zy-
ski. Najwyższe przychody ze sprzedaży swoich wyrobów Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
X osiągnął w 2012 roku – 1 844 959,01 zł, a najniższe w 2010 roku – 1 815 602,26 zł. Resztę 
przychodów stanowiły pozostałe przychody, które we wszystkich latach kształtowały się na 
podobnym poziomie i wykazywały tendencję wzrostową.

Kolejna tabela 4 ukazuje przychody i koszty ogółem w  latach 2010-2012, z których 
wynika, że zarówno przychody jak i koszty wzrastały. I tak, wielkość przychodów w Za-
kładzie Piekarniczo-Cukierniczym X kształtowała się następująco: w 2010 roku stanowiła 
kwotę 2 366 154,89 zł, w 2011 roku 2 526 580,99 zł i w 2012 roku 2 559 014,26 zł. Natomiast 
wielkość kosztów w tym zakładzie wynosiła: w 2010 roku 2 263 766,13 zł, w 2011 roku 
2 382 860,01 zł i w 2012 roku 2 445 180,88 zł. We wszystkich latach Zakład Piekarniczo-Cu-
kierniczy X nie odnotował straty, wręcz przeciwnie – w 2010 roku zyskał kwotę 102 388,76 
zł, w 2011 roku 143 720,98 zł, a w 2012 roku 113 833,38 zł. Mimo że z roku na rok koszty 
wykazywały tendencję wzrostową, to i tak zakład ten świetnie poradził sobie z pozyskiwa-
niem nowych klientów, którzy zagwarantowali mu większy zysk.

Tabela 4. Przychody i koszty związane z działalnością Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego X  w la-
tach 2010-2012 w zł
Table 4. Revenues and expenses related to the activities of the Department Bakery-Confectionery 
X in the years 2010-2012 in zl

LATA PRZYCHODY KOSZTY
DOCHÓD / 

STRATA
2010 2 366 154,89 2 263 766,13 102 388,76
2011 2 526 580,99 2 382 860,01 143 720,98
2012 2 559 014,26 2 445 180,88 113 833,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych z Zakładu Piekarniczo-Cukier-
niczego X.

Reasumując, należy stwierdzić, że Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X najwięcej przy-
chodów uzyskał ze sprzedaży własnych wyrobów, czyli pieczywa, ciast, tortów i  ciastek. 
Pozostałą część przychodów zakładu stanowiły przychody z  odpłatnego zbycia majątku 
trwałego. W latach 2010-2012 najwięcej przychodów uzyskał w okresie weselnym i komu-
nijnym, czyli w  maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i  wrześniu. Okres świąteczny – kwiecień 
i grudzień w tych latach też nie był zły, ponieważ w tym czasie sprzedaż wyrobów piekarni-
czych i cukierniczych również była wysoka. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to Zakład Pie-
karniczo-Cukierniczy X najwięcej środków pieniężnych przeznaczył na podatki i opłaty, 
zakup towarów oraz wynagrodzenia.

3. Analiza porównawcza kosztów i przychodów w latach 2010-2012

Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X ponoszone koszty klasy#kuje w odpowiednich ko-
lumnach PKPiR, która obejmuje przede wszystkim: 
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koszty zakupu materiałów i towarów handlowych (kolumna 10),
koszty uboczne zakupu materiałów i towarów (kolumna 11),
koszty wynagrodzeń w gotówce i w naturze (kolumna 12),
pozostałe koszty nieujęte w kolumnach 10–12 (kolumna 13).

Wielkość kosztów działalności w  analizowanych latach w  poszczególnych grupach 
działalności przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Struktura kosztów w Zakładzie Piekarniczo – Cukierniczym X w latach 2010-2012 roku 

 w zł 
Table 5. %e cost structure in the Department Bakery - Confectionery X in the years 2010-2012 in zl

RODZAJ KOSZTÓW KOSZTY W ZŁ
 W 2010

KOSZTY W ZŁ
 W 2011

KOSZTY W ZŁ
 W 2012

Wynagrodzenia 781 200,00 813 430,00 826 290,00
Zakup towarów wg cen 196 117,32 201 214,16 229 841,25
Woda 37 156,32 40 123,21 43 511,63
Zużycie energii 87 238,20 90 664,82 93 187,15
Komputeryzacja 2 874,61 2 912,76 3 216,82
Naprawa maszyn 711,15 - 825,51
Paliwo 31 926,48 35 521,43 38 855,65
Odzież ochronna i robocza 1 722,81 1 964,92 2 250,00
Szkolenia pracowników 2 823,51 4 222,10 4 431,86
Podatki i opłaty 1 120 071,52 1 190 384,62 1 200 128,57
Pozostałe koszty 1 924,21 2 421,99 2 642,44

RAZEM 2 263 766,13 2 382 860,01 2 445 180,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych z Zakładu Piekarniczo-Cukier-
niczego X.

Wyszczególnione w tabeli 5 koszty obejmują:
wynagrodzenia: obejmują płace pracowników produkcyjnych oraz administracyj-

no-biurowych zatrudnionych w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym X,
zakup towarów: w pozycji tej znajdują się koszty poniesione na zakup potrzebnych 

do produkcji towarów, np. cukru, mąki, czekolady marmolady oraz za transport tych pro-
duktów,

woda: dotyczy opłat za zużycie wody przez pracowników zakładu do produkcji 
oraz mycia wszystkich akcesoriów potrzebnych do pieczenia, a w szczególności do utrzy-
mania higieny i czystości, 

zużycie energii: opłaty dotyczą czerpania energii przez piece elektryczne i inne sprzę-
ty, urządzenia niezbędne przy produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych, oprócz tego 
pracownicy pracują głównie na nocne zmiany i potrzebują dużo jasnego światła,

komputeryzacja: zalicza się tutaj głównie opłaty telefoniczne i opłaty za korzysta-
nie z Internetu oraz wszelkie naprawy komputerów,

naprawa maszyn: w tej pozycji ujęte zostały koszty napraw posiadanych maszyn 
i urządzeń służących do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych, np. piece, ubi-
jarki, miksery itp.,
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paliwo: koszty paliwa potrzebne do samochodów transportujących wszystkie wy-
roby zakładu, przede wszystkim pieczywa,

odzież ochronna i robocza: koszty ponoszone na zakup m.in. fartuchów, czepków, 
grubych rękawic, ścierek itp.,

szkolenia pracowników: dotyczą głównie szkoleń pracowników w zakresie prze-
strzegania bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych w ciągu całego roku,

podatki i opłaty: koszty, które co miesiąc Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X musi 
ponosić, a środki z tego tytułu przekazywać do ZUS-u i urzędu skarbowego,

pozostałe koszty: koszty ponoszone na zakup np. środków sanitarno-higienicz-
nych, artykułów piśmiennych, ubezpieczenia mienia i transportu, opłaty za usługi ochro-
niarskie itp.

Analizując tabelę 5, należy stwierdzić, że w badanych latach w Zakładzie Piekarniczo-
-Cukierniczym X  najwięcej środków pieniężnych było skierowane na podatki i  opłaty, 
i tak w 2010 roku było to 1 120 071,52 zł, w 2011 roku – 1 190 384,62 zł, a w 2012 roku – 
1 200 128,57 zł. Na drugiej pozycji znalazły się koszty dotyczące zakupu towarów, z rosnącą 
tendencją w badanych latach. Dużą część środków pieniężnych stanowiły wynagrodzenia, 
które również wzrastały i w 2010 roku wynosiły 781 200 zł, w 2011 roku – 813 430 zł, a w 2012 
roku – 826 290 zł. Pozostałe koszty były w mniejszych kwotach i obejmowały m.in. wodę, 
zużycie energii, komputeryzację, paliwo, szkolenia pracowników, odzież ochronną i roboczą. 
Natomiast najmniej środków pieniężnych Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X skierował na 
naprawę maszyn i w 2010 roku było to 711,15 zł, a w 2012 roku 825,51 zł. W tabeli 6 zapre-
zentowano przychody ze sprzedaży pieczywa, ciast, tortów i ciastek w latach 2010-2012.

Tabela 6. Przychody ze sprzedaży pieczywa, ciast, tortów, ciastek, w Zakładzie Piekarniczo- Cukier-
niczym X w latach 2010-2012 w zł
Table 6. Revenues from the sale of bread, cakes, cookies, in the Department of Bakery-Confectione-
ry X in the years 2010-2012 in zł

LATA

PRZYCHÓD  
ze sprzedaży 
pieczywa w zł

PRZYCHÓD 
ze sprzedaży 

ciast w zł

PRZYCHÓD 
ze sprzedaży 
tortów w zł

PRZYCHÓD 
ze sprzedaży 
ciastek w zł

Pozostałe 
przychody 

w zł 
2010 568 663,87 481 333,84 430 228,99 335 375,56 550 552,63
2011 794 891,50 544 332,81 399 111,02 92 957,16 695 288,50
2012 822 771,56 683 439,84 247 010,05 91 737,56 714 055,25

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów uzyskanych z Zakładu Piekarniczo-Cukier-
niczego X.

 Z danych umieszczonych w tabeli 6 wynika, że największy wpływ na wysokość przy-
chodów w  Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym X  miały przychody ze sprzedaży pie-
czywa. Na drugiej pozycji znalazły się przychody ze sprzedaży ciast, potem przychody ze 
sprzedaży tortów. Natomiast najmniejszy udział miały przychody ze sprzedaży ciastek. 

Reasumując, należy stwierdzić, że w  latach 2010-2012 w Zakładzie Piekarniczo-Cu-
kierniczym X zarówno przychody, jak i koszty wzrastały. Sytuacja taka świadczy o rozwoju 
spółki, mimo że z roku na rok koszty wykazywały tendencję wzrostową, to i  tak zakład 
ten świetnie poradził sobie z pozyskiwaniem nowych klientów, którzy zagwarantowali mu 
większy zysk. 
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4. Ocena przydatności podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dokonując oceny przydatności podatkowej księgi przychodów i  rozchodów dla Za-
kładu Piekarniczo-Cukierniczego X należy zwrócić uwagę na jej przydatność głównie dla:

celów urzędu skarbowego i postępowania podatkowego, a także
celów analizy wewnętrznej działalności !rmy. W  tych dwóch przypad-

kach Podatkowa Księga Przychodów i  Rozchodów musi być prowadzona rzetelnie 
 i niewadliwie, ponieważ jej podstawowym zadaniem jest przede wszystkim odzwierciedla-
nie rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów pozwala Zakładowi Piekarniczo-Cukier-
niczemu X przede wszystkim na pozyskiwanie rożnych informacji !nansowych osiąganych 
w każdym momencie prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki dokonywanym opisom 
poszczególnych zdarzeń gospodarczych możliwe jest grupowanie rodzajów zakupów i sprze-
daży po to, by uzyskać informacje dotyczące wielkości sprzedaży towarów i usług, czy też 
rodzaju ponoszonych wydatków i  ich wielkości. Informacje takie są bardzo ważne i  służą 
przede wszystkim planowaniu zakupów i zapasów towarowych. Pozwalają również na korek-
tę ponoszonych wydatków oraz ich przesunięcie na inne ważniejsze w danym okresie cele. 

Dane, które wpisuje się do księgi Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X, wykorzystuje 
m.in. do uzyskiwania informacji określającej koszty utrzymania całego zakładu i przycho-
dy uzyskiwane z  produkcji wyrobów piekarniczych i  cukierniczych. Są one elementem 
niezbędnym do ustalenia:

ilości sprzedanych wyrobów piekarniczych,
ilości sprzedanych wyrobów cukierniczych,
ilości zamówień.

Wszystkie te dane pozwalają na pozyskiwanie materiału statystycznego do sporządza-
nia rocznych sprawozdań przygotowywanych dla głównego właściciela Zakładu Piekarni-
czo – Cukierniczego X. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tego typu informacje czerpane są 
z dodatkowej, wewnętrznej ewidencji przychodów, a także wydatków związanych z zakła-
dem i jego utrzymaniem. Niektóre przychody i wydatki (a dokładniej mówiąc ich część) 
dotyczą przede wszystkim wyłącznie funkcjonowania Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego 
X. Oprócz tego dodatkowych informacji !nansowych dostarczają prowadzone w tym za-
kładzie ewidencje VAT sprzedaży i zakupów. Informacje te dotyczą głównie podatku VAT 
– naliczonego i  należnego. Dzięki temu można obliczyć należności tego podatku, który 
jest do zapłaty lub do zwrotu. W przypadku Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego X jest to 
zazwyczaj zwrot wynikający z różnicy podatku naliczonego i należnego. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów pozwala zakładowi Piekarniczo-Cukier-
niczemu X na sporządzanie zestawień i analiz kosztów oraz przychodów w różnym zakre-
sie, np. pod kątem częstotliwości zakupów, ilości czy też asortymentu towarów i ich ceny. 
Oprócz tego ma on możliwość porównywania popytu i podaży uzyskując przy tym cenne 
informacje dotyczące kształtowania się zapasów magazynowych. Ponadto pozwala w spo-
sób prosty i łatwy obliczyć zaliczki na podatek dochodowy. 
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5. Wnioski

Istotą podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest ewidencjonowanie poszczegól-
nych zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w �rmie. Celem ewidencjonowania jest po-
prawne wyliczenie podatku dochodowego. Wymieniona księga należ do jednej z najpopu-
larniejszych form opodatkowania, decyduje się na nią większość podatników. Prowadzenie 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga orientacji w przepisach podatkowych 
i systematyczności w zapisywaniu wszystkich operacji gospodarczych. Ponadto wiąże się 
z  koniecznością gromadzenia wszelkich dokumentów księgowych, a  także opisywania 
i sprawdzania ich poprawności formalnej. Oprócz tego niezbędne, a zarazem bardzo ważne 
jest też dokumentowanie każdego wydatku rachunkiem, w przeciwnym bowiem wypadku 
nie może on zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. 

Reasumując: Zakład Piekarniczo-Cukierniczy X prężnie się rozwija i pragnie zdoby-
wać coraz to nowych klientów. Oferuje szeroki asortyment wyrobów piekarniczych i cu-
kierniczych. Wśród obecnych klientów posiada szerokie grono stałych kontrahentów, 
a dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów ciągle zwiększa liczbę klientów. Stałe po-
większanie się liczby klientów wiąże się ze wzrostem przychodów pozwalających na wyższe 
korzyści dla Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego X.

Bibliogra!a

Dziudzik S., Nietypowe zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, Wyd. 
CeDeWu, Warszawa 2007.
Filis I., Makiewicz M., Twoja !rma, przewodnik po świecie biznesu, Wyd. PARK Sp. z o.o., Bielsko-
-Biała 2004.
Janowicz E., Zawadzka D., Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i  średnich przedsiębiorstw, 
Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2007. 
Piskorz-Liskiewicz E., Podatkowa Księga Przychodów i  Rozchodów w  praktyce, Wyd. Wszechnica 
Podatkowa, Kraków 2008. 
Porowski J., Porowski L., Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2007 roku. Praktyczny prze-
wodnik księgowania zdarzeń gospodarczych, Di�n, Warszawa 2007.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003 r., nr 152, poz. 1475 ze zm.). 
Sam prowadzę własną !rmę, red. J. Cisowski, K. Ledwoch, A. Rybarska, D. Sokoła, K. Soswa, Wyd. 
Informel, Tarnowskie Góry 1999.
Suszyńska K., Podatkowa księga przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia, „Buchalter – Tygo-
dnik Księgowego” 2006, nr 33
Szczypa P., Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.

Nota o Autorze: 

dr inż. Sylwia Kowalska, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów, 
Bankowości i Rachunkowości,



Informacyjne aspekty Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na przykładzie... 175

Information about the author: 

Sylwia Kowalska, Ph.D., Assistant professor, Faculty of Management, Technical University of Często-
chowa

Kontakt/Contact:

dr inż. Sylwia Kowalska, 
Politechnika Częstochowska, 
Wydział Zarządzania, 
Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości,
email:sylwiako@zim.pcz.pl


