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Zasady inwentaryzacji
W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentary-
zacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. 
Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę 
inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce 
zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
–  charakterystykę inwentaryzacji, w tym jej rodzajów, metod, terminów, try-

bu przeprowadzania w tradycyjny sposób oraz z zastosowaniem techniki 
komputerowej;

–  zasady organizacji sprzyjające prawidłowej i sprawnej realizacji inwenta-
ryzacji przez jednostkę we własnym zakresie, a także z uwzględnieniem 
możliwości skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych (outsourcing);

–  metody inwentaryzacji: w drodze spisu z natury, uzyskania potwierdzeń 
oraz przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją;

–  problemy inwentaryzacji przeprowadzanej doraźnie, w związku ze zmianą 
osoby odpowiedzialnej za określone składniki majątku;

–  problemy inwentaryzacji związane z postępowaniem upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym i pozostawaniem jednostek w stanie likwidacji;

–  zasady spisu z natury i wykorzystania jego wyników przez podmioty pro-
wadzące ewidencje podatkowe (ryczałt ewidencjonowany i podatkową księgę 
przychodów i rozchodów).

W publikacji znajdują się odniesienia do ustawy o rachunkowości, a także 
aktualnych przepisów prawa podatkowego, Kodeksu spółek handlowych, 
prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Autorzy 
wzięli pod uwagę również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości 
w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
Książka przeznaczona jest dla ekonomistów i księgowych, doradców podat-
kowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocnym 
źródłem wiedzy dla pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także 
menedżerów oraz mikro- i małych przedsiębiorców. Zainteresuje również 
przedstawicieli nauki oraz studentów ekonomii i fi nansów.
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WSTĘP

W działalności podmiotów gospodarczych istotne znaczenie ma in-
wentaryzacja. Z  jednej strony, obowiązek jej przeprowadzania na-
kładają przepisy, z  drugiej –  jej wyniki są przydatne w  zarządzaniu 
jednostkami gospodarczymi, choć niekiedy jest postrzegana jako 
uciążliwy obowiązek. Może to wynikać z braku odpowiedniej wiedzy 
w tym zakresie, a także z konieczności rozwiązywania ad hoc różnych 
problemów pojawiających się w  trakcie przeprowadzania inwentary-
zacji. Celem opracowania jest przybliżenie teoretycznych aspektów in-
wentaryzacji, wskazanie obowiązków wynikających z przepisów oraz 
podkreślenie roli inwentaryzacji jako narzędzia kontroli wewnętrznej 
przydatnego w zarządzaniu. W jednostkach prowadzących księgi ra-
chunkowe obowiązek inwentaryzacji wynika z  przepisów zawartych 
w rozdziale 3 ustawy o rachunkowości, według którego podstawowym 
zadaniem inwentaryzacji jest stworzenie przesłanek realizacji nad-
rzędnej zasady rachunkowości, jaką jest zasada prawdziwego i wierne-
go (rzetelnego) obrazu. Inwentaryzacja dostarcza bowiem informacji 
o rzeczywistych stanach poszczególnych składników aktywów i pasy-
wów, co umożliwia weryfi kację zapisów zawartych w księgach rachun-
kowych i  doprowadzenie do ich zgodności ze stanami faktycznymi. 
Dzięki temu sporządzone na ich podstawie sprawozdanie fi nansowe 
rzetelnie odzwierciedla sytuację majątkową i  fi nansową jednostki. 
W  podmiotach prowadzących ewidencje podatkowe obligatoryjne 
przeprowadzanie inwentaryzacji wynika z przepisów dotyczących tych 
ewidencji i ma związek z rocznymi rozliczeniami przedsiębiorców z ty-
tułu podatku docho dowego.
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W wypadku obu grup podmiotów inwentaryzacja nie tylko zapewnia 
spełnienie obowiązków nałożonych przepisami, ale dostarcza rów-
nież informacji przydatnych w  zarządzaniu posiadanym majątkiem, 
w  związku z  czym przez wielu przedsiębiorców jest ona przeprowa-
dzana częściej, niż wymagają przepisy. Pozwala bowiem nie tylko 
zweryfi kować zgodność prowadzonych ewidencji ze stanami rzeczy-
wistymi poszczególnych składników majątku objętych inwentaryzacją, 
ale też umożliwia ujawnienie zjawisk niekorzystnych, takich jak nad-
mierne, zbędne lub niepełnowartościowe zapasy, niewłaściwe zabez-
pieczenie i  przechowywanie składników majątku, nieprzestrzeganie 
przez osoby odpowiedzialne za powierzone im mienie zasad przyjmo-
wania i wydawania składników, niestaranne prowadzenie dokumenta-
cji źródłowej i ewidencji.

Realizacji celu pracy służy jej układ. Pierwsze dwa rozdziały zawierają 
charakterystykę inwentaryzacji. W rozdziale 1 są omówione jej rodzaje, 
metody (sposoby), terminy i tryb przeprowadzania. W rozdziale 2 jest 
położony nacisk na zasady organizacji inwentaryzacji, determinujące 
prawidłową i  sprawną jej realizację, z  uwzględnieniem możliwości 
skorzystania w  tym zakresie z  usług podmiotów zewnętrznych (out-
sourcing) oraz użycia techniki komputerowej w  przeprowadzaniu 
inwentaryzacji. W rozdziałach 3–6 są zaprezentowane metody inwen-
taryzacji, spośród których najczęściej stosowaną i stwarzającą najwięk-
sze problemy jest spis z natury, o czym może świadczyć poświęcenie tej 
metodzie stanowiska KSR „Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapa-
sów”, opracowanego przez autorów niniejszej pracy. W rozdziale 5 jest 
omówiona inwentaryzacja metodą uzyskania potwierdzeń, a  w  roz-
dziale 6 – metodą przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych 
z dokumentacją źródłową. Rozdział 7 dotyczy problemów inwentary-
zacji w  szczególnych sytuacjach, takich jak: inwentaryzacja przepro-
wadzana doraźnie w  związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za 
określone składniki majątku, inwentaryzacja związana z  postępowa-
niem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i  pozostawaniem jedno-
stek w stanie likwidacji. Należy podkreślić, że rozdziały 3–7 odnoszą 
się do problemów inwentaryzacji w podmiotach prowadzących pełną 
rachunkowość, natomiast w rozdziale 8 jest mowa o zasadach inwen-
taryzacji i  wykorzystania jej wyników przez podmioty prowadzące 
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ewidencje podatkowe (ryczałt ewidencjonowany i  podatkową księgę 
przychodów i  rozchodów). W  podmiotach tych znajduje zastosowa-
nie spis z natury, w związku z  czym przy przedstawianiu rozwiązań 
związanych z techniką spisu wystąpiły celowe powtórzenia niektórych 
aspektów w zakresie spisu, a także odesłania do rozdziału 3.

W celu lepszego zobrazowania i wyjaśnienia omawianych zagadnień 
autorzy, którzy –  jak już wspomniano – opracowali stanowisko KSR 
„Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów”, posługują się schema-
tami, tabelami i  przykładami liczbowymi z  rozwiązaniami. Autorzy, 
będący pracownikami naukowymi, mają nadzieję, że niniejsza praca, 
której zakres nie ogranicza się do spisu z natury zapasów, jak to ma 
miejsce w  stanowisku, ale także do innych składników majątku rze-
czowego (środków trwałych, gotówki w kasie) oraz pozostałych metod 
inwentaryzacji z uwzględnieniem sytuacji szczególnych i podmiotów 
nieprowadzących ksiąg rachunkowych, jest odpowiedzią na zapotrze-
bowanie teoretyków zajmujących się tymi zagadnieniami oraz prakty-
ków zainteresowanych omawianą tematyką. Może też być przydatna 
w  nauczaniu rachunkowości na studiach ekonomicznych i  studiach 
podyplomowych.

Recenzentem pracy jest Pani dr hab. Barbara Gierusz, profesor Uni-
wersytetu Gdańskiego.



 



Teresa Kiziukiewicz

Rozdział 1

INWENTARYZACJA JAKO INSTRUMENT 
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W działalności gospodarczej istotne znaczenie, jako element zarzą-
dzania, ma kontrola wewnętrzna. Dzięki niej zostają ujawnione nie-
dociągnięcia negatywnie wpływające na prowadzoną działalność 
i osiągane wyniki. Jednym z jej narzędzi jest inwentaryzacja, która do-
starcza informacje o sytuacji majątkowej i fi nansowej jednostki gospo-
darczej. Rzetelność i  wiarygodność tych informacji wymaga właściwej 
organizacji inwentaryzacji i prawidłowego jej przeprowadzenia. W tym 
celu jest niezbędna znajomość zasad i metod dokonywania inwentaryza-
cji z dostosowaniem ich do określonych składników majątku jednostki, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a także rozwiązań wypra-
cowanych przez teorię i praktykę gospodarczą.

W związku z tym w niniejszym rozdziale są omówione rodzaje i zadania 
inwentaryzacji, jej metody i terminy przeprowadzania, a także kolejne 
etapy, poczynając od wstępnego, którego zadaniem jest organizacyjne 
przygotowanie inwentaryzacji, poprzez etap właściwych czynności 
inwentaryzacyjnych służących ustaleniu rzeczywistych stanów składni-
ków majątku jednostki, aż po etap końcowy w celu zapewnienia zgod-
ności stanów ewidencyjnych ze stanami rzeczywistymi wynikającymi 
z inwentaryzacji.
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Teresa Kiziukiewicz

1.1. Istota, odmiany (rodzaje) 
i zadania inwentaryzacji

Celem kontroli wewnętrznej jest badanie stanów rzeczywistych i  ich 
zgodności ze stanami oczekiwanymi (planowanymi lub ewidencyj-
nymi), ustalenie występujących rozbieżności i  ich przyczyn, które je 
spowodowały ze wskazaniem możliwości likwidacji negatywnych 
ich skutków i  zapobiegania im w  przyszłości. W  jednostkach go-
spodarczych kontrola wewnętrzna może być różnie zorganizowana 
– w zależności od ich wielkości, formy prawnej, rodzaju działalności 
prowadzonej przez te podmioty, preferencji i kompetencji zarządzają-
cych. Jednak niezależnie od wymienionych uwarunkowań we wszyst-
kich jednostkach jako instrument kontroli wewnętrznej występuje 
inwentaryzacja, która może mieć charakter obligatoryjny ze względu 
na obowiązujące przepisy (ustawa o rachunkowości w wypadku pod-
miotów prowadzących pełną rachunkowość1, przepisy dotyczące ewi-
dencji podatkowych w odniesieniu do podmiotów prowadzących takie 
ewidencje2). Niezależnie od obligatoryjnych terminów inwentaryzacji, 
które dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe określa ustawa 
o rachunkowości, a dla stosujących ewidencje podatkowe – właściwe 
przepisy z tego zakresu, inwentaryzacja jest też przeprowadzana w na-
stępujących sytuacjach:

a) zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej pie-
czy składniki majątku lub na jej żądanie;

b) zdarzeń losowych (zalanie, pożar, powódź itp.), które spowodowa-
ły lub mogły spowodować zmiany w stanie składników majątku;

c) żądania odnośnych organów (urząd skarbowy, urząd kontroli 
skarbowej, prokuratura, sąd, policja i inne).

1 Ustawa z  29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz.U. z  2016  r. poz.  1047 ze  zm.), 
rozdz. 3. Inwentaryzacja, art. 26 i 27.

2 Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728); ustawa z 20.11.1998 r. o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fi zyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.).
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Inwentaryzacja może być też dokonywana fakultatywnie z wyboru jed-
nostki jako element jej systemu kontroli wewnętrznej, a także w razie 
wystąpienia określonych potrzeb związanych z  zarządzaniem tą jed-
nostką.

Inwentaryzacja jest defi niowana jako ogół czynności zmierzających 
do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątku jednostki 
gospodarczej na określony moment. Jej celem, w  wypadku jedno-
stek prowadzących pełną rachunkowość, jest stworzenie podstaw do 
oceny zgodności stanów składników aktywów i pasywów wykazywa-
nych w księgach rachunkowych z  ich stanami rzeczywistymi wyni-
kającymi z  inwentaryzacji. W razie wystąpienia rozbieżności ustala 
się ich przyczyny i  odpowiednio do nich koryguje stany księgowe 
(ewidencyjne) odbiegające od stanów rzeczywistych. W  myśl prze-
pisów ustawy o rachunkowości za właściwe i terminowe przeprowa-
dzenie obligatoryjnej inwentaryzacji odpowiada kierownik jednostki 
gospodarczej.

W podmiotach prowadzących ewidencje na potrzeby podatku 
dochodowego inwentaryzacja stanowi w  szczególności podstawę do 
właściwego ustalenia i rozliczenia z obowiązków podatkowych przed-
siębiorców na koniec roku podatkowego. Jest ponadto przeprowadzana 
w przypadkach określonych przepisami dotyczącymi zasad prowadze-
nia tych ewidencji.

Inwentaryzacja nie jest procesem jednorodnym, w  związku 
z  czym może mieć różny zakres, częstotliwość (regularność) i  być 
w różny sposób przeprowadzana. W zależności od przyjętego kry-
terium wyodrębnia się różne jej odmiany, które są przedstawione 
w tabeli 1.1.
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Zasady inwentaryzacji
W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentary-
zacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. 
Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę 
inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce 
zawarto również przykłady obliczeń, schematy i wzory dokumentów.
W opracowaniu przedstawiono m.in.:
–  charakterystykę inwentaryzacji, w tym jej rodzajów, metod, terminów, try-

bu przeprowadzania w tradycyjny sposób oraz z zastosowaniem techniki 
komputerowej;

–  zasady organizacji sprzyjające prawidłowej i sprawnej realizacji inwenta-
ryzacji przez jednostkę we własnym zakresie, a także z uwzględnieniem 
możliwości skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych (outsourcing);

–  metody inwentaryzacji: w drodze spisu z natury, uzyskania potwierdzeń 
oraz przez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją;

–  problemy inwentaryzacji przeprowadzanej doraźnie, w związku ze zmianą 
osoby odpowiedzialnej za określone składniki majątku;

–  problemy inwentaryzacji związane z postępowaniem upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym i pozostawaniem jednostek w stanie likwidacji;

–  zasady spisu z natury i wykorzystania jego wyników przez podmioty pro-
wadzące ewidencje podatkowe (ryczałt ewidencjonowany i podatkową księgę 
przychodów i rozchodów).

W publikacji znajdują się odniesienia do ustawy o rachunkowości, a także 
aktualnych przepisów prawa podatkowego, Kodeksu spółek handlowych, 
prawa pracy, prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego. Autorzy 
wzięli pod uwagę również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości 
w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
Książka przeznaczona jest dla ekonomistów i księgowych, doradców podat-
kowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie pomocnym 
źródłem wiedzy dla pracowników działów kadr, zasobów ludzkich, a także 
menedżerów oraz mikro- i małych przedsiębiorców. Zainteresuje również 
przedstawicieli nauki oraz studentów ekonomii i fi nansów.
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