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Sieniawa, dnia 27 sierpień 2018 r. 

 

Komunikat nr 5/2018 

dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie płatności realizowanych gotówką między przedsiębiorcami. 
 

 Informuję Państwa, że w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej oraz w zmianach dotychczas wydanych interpretacji dokonanych przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej zmianie uległo stanowisko organów w zakresie zaliczenia do kosztów 

podatkowych transakcji, których wartość przekracza limit o którym mowa w art. 19 ustawy Prawo 

przedsiębiorców.  

 Przypominam, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają 

do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości 

powyżej 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, o czym informowałem 

w komunikacie nr  2/2016 z 24 sierpnia 2016 r. 

 Zmiana stanowiska prezentowana przez organy podatkowe dotyczy płatności realizowanych między 

przedsiębiorcami, którzy zawarli umowy na czas nieokreślony dotyczy w szczególności umów najmu, dostawy 

mediów (energia, telekomunikacja), obsługi prawnej/księgowej/informatycznej/biurowej i innych usług 

o charakterze ciągłym. Dotychczas organy stały na stanowisku, iż pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi 

się do poszczególnych okresów rozliczeniowych określonych w umowie na czas nieokreślony.  

 Z dokonanych w ostatnim czasie  interpretacji i ich zmian można wyciągnąć następujące wnioski: 

 1. Limit transakcji dotyczy wszystkich płatności zrealizowanych w ramach jednej umowy. Nie ma on 

zatem, żadnych granic czasowych poza samym okresem trwania umowy. 

 2. Organy wprowadziły pojęcie tzw. płatności pewnych tj. takich, które zostaną osiągnięte nawet 

w sytuacji rozwiązania umowy. Przykładowo, jeśli z zawartej umowy wynika 3 miesięczny okres wypowiedzenia, 

a wartość miesięcznej opłaty wynosi 6.000 zł, kwota jaką w wyniku zerwania umowy będziemy musieli zapłacić, 

wynikającą z okresu wypowiedzenia  tj. 18.000 zł jest płatnością pewną, czyli każda opłata wynikająca z umowy 

winna być regulowana w formie bezgotówkowej.  

 3. Jeżeli w chwili zawierania umowy na czas nieokreślony nie można stwierdzić, że suma płatności 

pewnych przekroczy 15.000 zł należy kontrolować sumę płatności wynikającą z umowy na bieżąco. Najpóźniej 

w chwili gdy suma płatności już dokonanych i płatności pewnych przekracza 15.000 zł należy rozpocząć 

regulowanie zobowiązań za pośrednictwem rachunku bankowego dla zachowania prawa do zaliczenia tych 

wydatków do kosztów uzyskania przychodu. 

 

 Biorąc powyższe pod uwagę proponuję Państwu przeanalizowanie wszystkich umów zawartych na czas 

nieokreślony z przedsiębiorcami dla których realizujecie Państwo płatności gotówką i wynikających z nich 

dotychczasowych i przyszłych płatności. Jednocześnie proszę wziąć pod rozwagę rezygnację z realizacji płatności 

za tego typu umowy w formie gotówkowej na rzecz formy bezgotówkowej dla zachowania prawa do zaliczenia 

poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. 

 Informuję również, że w ciągu najbliższych 2 miesięcy zostaną w oddziałach biura uruchomione 

terminale umożliwiające zapłatę za realizowane przez biuro usługi kartą płatniczą/kredytową. Przypominam 

także, że w każdej chwili możecie Państwo podjąć decyzję o uregulowaniu zobowiązania wynikającego 

z zawartej umowy w formie przelewu a numer rachunku bankowego biura zawsze znajduje się na wystawianej 

fakturze.  

           


