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WSTĘP

Książka Rachunkowość – aspekty prawne i podatkowe przekrojowo 
przedstawia zagadnienia prawne rachunkowości, w  tym zwłaszcza 
sprawozdawczości finansowej, i jej związków z prawem podatkowym 
oraz znaczenie rachunkowości dla realizacji przez podatników ich 
szeroko pojętych obowiązków, w tym zwłaszcza ewidencyjno‑sprawo‑
zdawczych. Jej celem jest usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie 
i zwięzłe przedstawienie w sposób przystępny także dla osób niezaj‑
mujących się ani niezamierzających się zajmować zawodowo rachun‑
kowością i podatkami, a z kolei w przypadku osób specjalizujących się 
w konkretnych obszarach rachunkowości lub prawa podatkowego – 
zachęcenie do szerszego spojrzenia na związaną z nimi problematykę.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, zawiera analizę przepi‑
sów prawa bilansowego i prawa podatkowego oraz innych istotnych 
dla zrozumienia zagadnień rachunkowości regulacji prawnych, w tym 
prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa fi‑
nansów publicznych czy przepisów dotyczących trzeciego sektora. 
Z uwagi na  tak szeroki zakres regulacji istotnej dla rachunkowości 
analiza ta ma charakter przeglądowy i podstawowy – celem książki 
nie jest bowiem powielanie treści obszernie omawianych w licznych 
specjalistycznych pozycjach literatury, lecz ich prezentacja przekro‑
jowa. Stąd np. zagadnienia związane z międzynarodowymi standar‑
dami rachunkowości są wyjaśnione na poziomie określenia ich genezy, 
istoty, zakresu stosowania i znaczenia, bez szczegółowego omawiania 
konkretnych standardów; podobnie też kwestie wyceny, amortyzacji 
i inne. Jest to świadome założenie, zgodnie z którym monografia nie 
ma omawiać wyczerpująco wszelkich zagadnień rachunkowości, lecz 
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zaprezentować główne problemy i zagadnienia z nią związane, ustalić 
zakres podmiotowy jednostek, których one dotyczą, i je scharaktery‑
zować w kontekście specyfiki ich rachunkowości (np. organizacji po‑
zarządowych czy instytucji finansowych), wskazując na tę specyfikę 
(ale bez jej szczegółowego omawiania), wyjaśnić podstawowe pojęcia 
oraz przedstawić w usystematyzowany sposób obowiązki w zakresie 
rachunkowości, w tym w szczególności sprawozdawczości finansowej, 
zwłaszcza w kontekście podatkowym. Zgodnie z przyjętymi założe‑
niami monografia koncentruje się na prezentacji pewnych instytucji, 
pojęć, zasad i funkcji, zwłaszcza tych istotnych w kontekście związków 
rachunkowości z podatkami, bez wchodzenia w szczegóły. Tak przy‑
jęty zakres przedmiotowy monografii prezentowany jest na gruncie 
przepisów podstawowej regulacji rachunkowości, tj. ustawy o rachun‑
kowości, z odstąpieniem od omawiania standardów rachunkowości 
i pewnych szczególnych rozwiązań, np. rachunkowości budżetowej. 
Monografia natomiast wskazuje, kiedy te ogólnie scharakteryzowane 
standardy i szczególne zasady powinny lub mogą znaleźć zastosowanie 
w miejsce regulacji ustawy o rachunkowości, tak aby Czytelnik miał 
wskazaną ścieżkę do ustalenia, kiedy powinien do nich sięgać.

Jednocześnie jednak monografia nie ogranicza przedstawienia przed‑
miotowej tematyki jedynie do którejś z wybranych kategorii jednostek 
rachunkowości, odnosząc się do rachunkowości zarówno przedsię‑
biorców, jak i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz podatników tak PIT, jak i CIT. W celu ułatwienia dalszego sa‑
modzielnego pogłębienia wiedzy w szczególnie interesujących Czytel‑
nika aspektach w książce znajdują się liczne odwołania do dostępnych 
pozycji z literatury specjalistycznej, a w prowadzonych rozważaniach 
konsekwentnie są przywoływane podstawy prawne prezentowanych 
zagadnień. Ułatwieniem zrozumienia zakresu problemowego tema‑
tyki i pewnego „oswojenia się” z formalnymi obowiązkami w zakresie 
rachunkowości, w tym zwłaszcza sprawozdawczości finansowej, mają 
być dla Czytelnika liczne wzory dokumentów finansowych i przy‑
woływane przykłady praktycznie ilustrujące omawiane zagadnienia.

Monografia, która została zainspirowana wieloletnimi doświadczeniami 
Autorki w prowadzeniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy‑
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Rozdział I

PODSTAWOWE POJĘCIA 
I ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Wprowadzenie

W  polskim prawie podatkowym ani w  prawie bilansowym1 nie 
sformułowano definicji legalnej rachunkowości (ani finansowej, 
ani podatkowej)2; jest to  pojęcie niejednoznaczne, a  w  literatu‑
rze można znaleźć jego różne interpretacje3. Jednocześnie pojęcie 
to  jest szeroko i powszechnie stosowane w  literaturze4, występuje 

1 Mimo że podstawowy akt prawny prawa bilansowego, tj. ustawa o rachunkowo‑
ści, zawiera to pojęcie w swoim tytule.

2 Jakkolwiek ustawa o rachunkowości w art. 4 ust. 3 wskazuje zakres rachunko‑
wości. Szerzej na ten temat zob. rozdz. I ppkt 2.1.

3 Teoretyczne podstawy rachunkowości, red. T. Peche, Warszawa 1988, s. 49. 
Por.  Encyklopedia rachunkowości, red.  M. Gmytrasiewicz, Warszawa  2005, 
s. 639 i n.

4 Zob.  m.in.: A. Dziuba ‑Burczyk, Rachunkowość podatkowa. Karta po‑
datkowa, ewidencja przychodów, podatkowa księga przychodów i  rozchodów, 
Kraków  1995; B. Gierba (i  in.), Rachunkowość finansowa, Warszawa  2018; 
A. Jastrzębowski, Z. Wierzbińska, M. Wierzbiński, Rachunkowość podatkowa, 
Poznań 2018; J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, Warsza‑
wa 2007; I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Warszawa 2011; I. Olchowicz, 
M. Jamroży, Rachunkowość podatkowa. Analiza w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych, Warszawa 2020; Rachunkowość, red. R. Kowalak, A. Kaspero‑
wicz, Wrocław 2016.
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w aktach prawa5, w tym prawa podatkowego6, a przede wszystkim 
w praktyce7.

W  aktach prawnych używa się także terminów: „ewidencja 
rachunkowa”8 i „księgi rachunkowe”9; z tym ostatnim wiąże się z ko‑
lei pojęcie księgowości. Jego zakres może budzić pewne wątpliwości, 
gdyż oprócz ksiąg rachunkowych istnieją też inne księgi lub ewiden‑
cje (w  szczególności podatkowa księga przychodów i  rozchodów10, 
a także uproszczone ewidencje przychodów i kosztów11), których pro‑

5 Przede wszystkim w tytule ustawy o rachunkowości, ale także w samym tekście 
ustawy, w którym mowa m.in. o: zasadach rachunkowości (art. 1, 2 ust. 2–2a, art. 3 
ust. 1a pkt 4, art. 3 ust. 1c pkt 2, art. 73 ust. 3, art. 81–82), prowadzeniu rachunkowości 
(art. 2 ust. 4), zasadach (polityce) rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 4 ust. 1 i 4, 
art. 5 ust. 1–2, art. 8 ust. 1–3, art. 10 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 pkt 1), systemie rachunko‑
wości (art. 13 ust. 3, art. 24 ust. 4, art. 71 ust. 2) czy po prostu o rachunkowości (art. 4 
ust. 3 i 5, art. 13 ust. 2, art. 72 ust. 2 i art. 74 ust. 2 pkt 5 u.r.).

6 Pojęcie rachunkowości występuje też w ustawach o podatkach dochodowych – 
od osób prawnych (m.in. w: art. 9b ust. 1 pkt 2, ust. 5 i 6, art. 12 ust. 1 pkt 5, art. 15 
ust. 1b pkt 1, art. 15a ust. 8, art. 16 ust. 1 pkt 26b, art. 24h ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.) oraz 
od osób fizycznych (m.in. w: art. 14b ust. 2, 6 i 7, art. 22n ust. 1 i art. 24c ust. 8 u.p.d.o.f.).

7 Wiele pozycji literatury ukierunkowanych jest właśnie na aspekt praktyczny ra‑
chunkowości (finansowej lub podatkowej), np.: W. Biczysko, R. Tauber, Rachunkowość 
finansowa od podstaw. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, Poznań 2010; 
J. Kuchmacz, Rachunkowość podatkowa małych przedsiębiorstw. Pytania i odpowiedzi, 
Kraków 2016; Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, War‑
szawa 2018; K. Jonas, Rachunkowość podatkowa. Materiały do ćwiczeń, Kraków 2019; 
Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, red. A. Kuzior, M. Rówińska ‑Kráľ, Katowi‑
ce 2020; K. Winiarska, K. Startek, Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy, 
Warszawa 2014.

8 Zob.  art.  9 ust.  1 i  2a, art.  24a ust.  13a i  art.  24e  u.p.d.o.p. oraz art.  30f 
ust. 15a u.p.d.o.f.

9 Zob. przede wszystkim rozdział 2 ustawy o rachunkowości „Prowadzenie ksiąg 
rachunkowych” oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 8 ust. 6, 
art. 9b ust. 2, art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.) i ustawę o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (art. 14b ust. 2–3, art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 5 i 5d, art. 22n ust. 1, art. 24 
ust. 1, art. 24a ust. 1, art. 24ba, 30cb ust. 1 i 3, art. 45 ust. 5 u.p.d.o.f.).

10 Zob. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów.

11 Zob. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczo‑
nej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenie Ministra 
Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez 
koła gospodyń wiejskich.
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wadzenie, przy spełnieniu pewnych warunków, zwalnia z obowiązku 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, stąd często uznaje się te księgi 
lub ewidencje za substytut (lub uproszczoną formę) ksiąg rachunko‑
wych i utożsamia ich prowadzenie z prowadzeniem (uproszczonej) 
rachunkowości finansowej12, stosując zamiennie pojęcia księgowości 
i rachunkowości. Jest to przejaw występującego często, w tym w prak‑
tyce, intuicyjnego rozumienia pojęcia rachunkowości i obejmowania 
nim czasem bardzo różnych kategorii. Kwestię te jeszcze dodatkowo 
komplikuje to, iż prawo podatkowe posługuje się terminem „księgi 
podatkowe”13, obejmując jego zakresem księgi rachunkowe, podat‑
kową księgę przychodów i rozchodów, a  także ewidencje oraz reje‑
stry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie 
odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

W  tym kontekście warto też zwrócić uwagę na  problematykę ter‑
minologiczną związaną z  tłumaczeniem na  język polski angiel‑
skiego słowa accounting/accountancy, często tłumaczonego zarówno 
jako księgowość, jak i  rachunkowość14 (analogicznie hiszpańskiego 
contabilidad15, włoskiego contabilità16, francuskiego comptabi‑
lité17); podobnie tłumacząc z  języka polskiego terminy „rachun‑
kowość” oraz „księgowość” używa się wspólnego terminu obcoję‑
zycznego, tj.: ang.  accounting/accountancy18, hiszp. contabilidad19, 

12 Niepoprawnie, o czym jest mowa w dalszej części książki. Zob. rozdział V ppkt 4.3.
13 Zob. art. 3 pkt 4 o.p.
14 Zob. np.: J. Jaślan, H. Jaślan, Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej 

angielsko‑polski, Warszawa 1991, s. 18–19; M. Woytowicz ‑Neyman, R. Kozierkiewicz, 
M. Puławski, English ‑Polish Business Dictionary. Słownik handlowy angielsko‑polski, 
Warszawa 1991, s. 19.

15 Zob. np. M. Komarnicki, I. Komarnicki, E. Komarnicka, Słownik terminologii 
prawniczej. Hiszpańsko‑polski. Polsko‑hiszpański, Warszawa 2010, s. 44.

16 Zob. np. H. Cieśla, E. Jamrozik, R. Kłos, Grande dizionario italiano‑polacco. 
Wielki słownik włosko‑polski, t. 1, Warszawa 2001, s. 596.

17 Zob. np. Wielki słownik francusko‑polski. Grand dictionnaire francais‑polonias, 
red. J. Dobrzyński, I. Kaczuba, B. Frosztęga, t. 1, Warszawa 2003, s. 310.

18 Zob. np.: J. Pieńkos, Polsko‑angielski słownik prawniczy, Kraków 2002, s. 125 
i 309.

19 Zob. np. M. Komarnicki, E. Komarnicka, I. Komarnicki, Słownik terminologii 
prawniczej. Diccionario de términos legales, Warszawa 2015, s. 165 i 338.
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wł.  contabilità20, fr.  comptabilité21. Takie podejście zdaje się sugero‑
wać, że można te pojęcia traktować jako synonimy; jakkolwiek już 
np. przy tłumaczeniach polsko‑niemieckich rozróżnia się księgowość 
– Buchhaltung22 – i rachunkowość – Rechnungswesen23.

Konieczne jest zatem na wstępie ustalenie znaczenia pojęcia rachun-
kowości (i jego relacji do terminu „księgowość”) oraz terminów po-
krewnych: „ewidencja rachunkowa”, „księgi rachunkowe”, „polityka 
(zasady) rachunkowości”, aby dalsze zasadnicze rozważania doty‑
czące rachunkowości miały jasne podstawy terminologiczne: „należy 
dbać o to, aby wyrazy, których znaczenie jest ważne w danej dziedzi‑
nie były terminami naukowymi w rozumieniu powyższem, nie zaś 
wyrazami języka potocznego lub zawodowego, z któremi się łączą 
odpowiednie przyzwyczajenia terminologiczne i wyobrażenia”24.

2. Rachunkowość – zakres i pojęcie

2.1. Zakres rachunkowości

Zasadniczymi terminami używanymi w aktach prawnych są „rachun‑
kowość” lub terminy z nim związane: „księgi rachunkowe”, „poli‑
tyka (zasady) rachunkowości” itd. Ustawa o rachunkowości wskazuje 
w art. 4 ust. 3, co obejmuje rachunkowość. Zgodnie z tym przepisem 
„rachunkowość jednostki obejmuje:
 1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachun‑

kowych, ujmujących zapisy zdarzeń w  porządku chronologicz‑
nym i systematycznym;

20 Zob. np. W. Meisels, Podręczny słownik polsko‑włoski, t. 1, Warszawa 2004, 
s. 540, i t. 2, s. 316.

21 Zob. np. A. Machowska, Słownik terminologii prawniczej polsko‑francuski, War‑
szawa 2008, s. 197 i 425.

22 Zob. np. I. Kienzler, Słownik prawniczo‑handlowy niemiecko‑polski, Janki k. 
Warszawy 2000, s. 113.

23 Zob. np. I. Kienzler, Słownik…, s. 366.
24 L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emo‑

cjonalnej, Warszawa 1930, s. 111.
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 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczy‑
wistego stanu aktywów i pasywów;

 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 5) sporządzanie sprawozdań finansowych;
 6) gromadzenie i  przechowywanie dowodów księgowych oraz po‑

zostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 7) poddanie badaniu, składanie do  właściwego rejestru sądowego, 

udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypad‑
kach przewidzianych ustawą”.

Powyższy przepis określa zakres rachunkowości, nie zawiera nato‑
miast jej definicji legalnej. Poprawnie sformułowana definicja po‑
winna bowiem odpowiadać na  pytanie, czym jest dana kategoria 
pojęciowa; innymi słowy, definicje określają znaczenie jakiegoś ter‑
minu25. Tymczasem w art. 4 ust. 3 u.r. wskazany jest jedynie zakres 
przedmiotowy rachunkowości26.

Warto dodać, iż  problem ten (tj.  wskazanie jedynie zakresu poję‑
cia bez jego definicji legalnej, podczas gdy występuje ono w  tytule 
aktu prawnego i potem jest stosowane w jego treści) nie jest wyjąt‑
kowy dla rachunkowości; występuje też np.  w  przypadku pojęcia 
finansów publicznych i  regulacji ustawy o  finansach publicznych. 
Także w przypadku tego pojęcia ustawa określa jedynie jego zakres 
(w art. 3 u.f.p.)27, a definicje proponuje doktryna28.

25 Szerzej zob. J. Gregorowicz, Definicje w prawie i w nauce prawa, Łódź 1962, 
s. 50.

26 Por. A. Helin, Ustawa o rachunkowości 2009, Warszawa 2009, s. 80; Z. Messner, 
J. Pfaff, Podstawy rachunkowości, Warszawa 1998, s. 9.

27 Jakkolwiek w literaturze prezentowany jest też pogląd, iż w art. 3 u.f.p. zawarta 
jest normatywna definicja pojęcia finansów publicznych (zob. C. Kosikowski, Ustawa 
o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 30) czy quasi‑definicja legalna 
o charakterze otwartym (zob. Nowa ustawa o finansach publicznych, red. E. Ruśkow‑
ski, J. Salachna, Warszawa 2010, s. 31).

28 Zob. E. Chojna ‑Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, 
Warszawa 2012, s. 11–13 i przywołane tam definicje z literatury.
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Opracowanie przekrojowo przedstawia zagadnienia prawne rachunkowości, 
w tym zwłaszcza sprawozdawczości finansowej, i jej związków z prawem podat-
kowym oraz znaczenie rachunkowości dla realizacji przez podatników ich sze-
roko pojętych obowiązków.

Książka ma charakter interdyscyplinarny, zawiera analizę przepisów prawa bilan-
sowego i prawa podatkowego oraz innych istotnych dla zrozumienia zagadnień 
rachunkowości regulacji prawnych. Czytelnik odnajdzie w niej także przydatne 
schematy i wzory dokumentów finansowych.

„Trzeba wskazać, że zarówno kolejność prezentowanych treści, jak również ich obję-
tość wskazują na głęboko przemyślaną koncepcję, w której nie zostało dokonane 
jedynie zaprezentowanie regulacji prawnych, ale ich interpretacja i wyjaśnienie 
genezy, celów i skutków funkcjonowania. Realizacja tego zamierzenia wymagała 
od Autorki nie tylko analizy dogmatycznej, ale praktycznego doświadczenia. W tym 
kontekście także postrzegam oryginalny charakter opracowania. (...)
Wyrażam przekonanie, że książka będzie stanowiła wartościowy i oczekiwany 
wkład do prawniczej i ekonomicznej literatury  przedmiotu. Recenzowana praca 
znajdzie z pewnością odbiorców w gronie podatników, płatników, jak również 
praktyków stosujących prawo podatkowe: księgowych, doradców podatkowych, 
radców prawnych, pracowników administracji skarbowej. Może stanowić także 
inspirujący materiał dla studentów prawa, administracji czy ekonomii, czy słu-
chaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości”.

Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL

Maria Supera-Markowska – doktor nauk prawnych i certyfikowany księgowy; 
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze 
Prawa Finansowego; wieloletni prezes zarządu biura rachunkowego.
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