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Komunikat nr 2/2016 

dla Klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie regulowania zobowiązań powyżej 15.000 zł za pośrednictwem 

rachunku bankowego. 
 

                       Informuję P.T. Klientów mojego biura, że od 1 stycznia 2017 roku podatnicy 

nie będą mogli zaliczyć do firmowych kosztów wydatku w części, w jakiej płatność 

dotycząca transakcji o wartości ponad 15 tys. zł została zrealizowana bez pośrednictwa 

rachunku bankowego. W Dzienniku Ustaw z dnia 04 czerwca 2016 roku pod poz. 780 została 

ogłoszona ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelizacją firmowe płatności powyżej 15 000 zł będą 

mogły być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego danego 

przedsiębiorcy. Postąpienie wbrew nakazowi będzie się wiązało z dotkliwymi 

konsekwencjami podatkowymi polegającymi na zmniejszeniu kosztów uzyskania 

przychodów w tej części w jakiej zobowiązanie z tytułu transakcji powyżej 15.000 zł zostało 

zapłacone gotówką. Przykładowo jeżeli wartość transakcji pomiędzy przedsiębiorcami 

wynosi 18 000 zł i płatność następuje w dwóch częściach, na przykład 10 000 zł na rachunek 

bankowy i 8 000 zł gotówką, to przedsiębiorca dokonujący tej płatności nie zaliczy do 

kosztów uzyskania przychodów kwoty 8 000 zł. Zasada ta będzie miała również zastosowanie 

do transakcji dokonanych do 31 grudnia 2016 r., w przypadku gdy wydatki będą zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów w 2017 r (np. w postaci odpisów amortyzacyjnych) i jeżeli 

płatność za tą transakcję będzie dokonana gotówką po 01 stycznia 2017 r. 

                W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 r. proszę o dokonywanie wszelkich 

płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł przelewem bankowym, a w 

przypadkach, gdyby płatność za jakąkolwiek transakcję  o wartości powyżej 15.000 zł 

nastąpiła bez pośrednictwa rachunku bankowego, proszę o informowanie o takim przypadku 

pracowników mojego biura, w celu dokonania stosownej korekty kosztów podatkowych.  

 

 


