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Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych kosztami uzyska-
nia przychodów są koszty poniesione w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem 
kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z przepi-
su tego wynika, iż podatnik ma prawo do zali-
czenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów 
wszelkich wydatków, pod warunkiem, że:
� nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 
wskazanej ustawy,
� wykaże ich związek z prowadzoną działalno-
ścią,
� ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na 
możliwość powstania przychodu (w tym zacho-
wania lub zabezpieczenia źródeł przychodów).

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków 
w ciężar kosztów uzyskania przychodów podat-
nik musi rozpoznać rodzaj powiązania kosztów 
z przychodami. Kosztami uzyskania przychodów 
bezpośrednio związanymi z przychodami są ta-
kie wydatki, których poniesienie przekłada się 
wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie 
konkretnych przychodów. Koszty uzyskania 
przychodów bezpośrednio związane z przycho-
dami, poniesione w latach poprzedzających rok 
podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrą-
cane w tym roku podatkowym, w którym osiąg-
nięte zostały odpowiadający im przychody, z za-
strzeżeniem poniżej przedstawionych zasad. 

Dla potrzeb rozliczenia za cały rok podatkowy, 
koszty uzyskania przychodów bezpośrednio 
związane z przychodami, odnoszące się do przy-
chodów danego roku podatkowego, a ponie-
sione po zakończeniu tego roku podatkowego 
do dnia:
� sporządzenia sprawozdania finansowego, zgo-
dnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak 
niż do upływu terminu określonego do złożenia 
zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do 
sporządzenia takiego sprawozdania albo
� złożenia zeznania, nie później jednak niż do 
upływu terminu określonego do złożenia tego 
zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi 
przepisami nie są obowiązani do sporządzania 
sprawozdania finansowego
� są potrącane w roku podatkowym, w którym 
osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. 

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio 
związane z przychodami, odnoszące się do przy-
chodów danego roku podatkowego, a poniesio-
ne po dniu, o którym mowa w punkcie 1 albo 2, 
są potrącane w roku podatkowym następującym 
po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie 
finansowe lub składane zeznanie. 

Do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które 
nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia 
w osiąganych przychodach, a więc takie, którym 
nie można przypisać do konkretnego przycho-

du, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich 
uzyskanie. Koszty te są potrącane w dacie ich 
poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu 
przekraczającego roku podatkowy, a nie jest 
możliwe określenie, jaka ich część dotyczy da-
nego roku podatkowego, w takim przypadku 
stanowią koszty uzyskania przychodów propor-
cjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. 

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przycho-
dów uważa się - w świetle przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych - 
dzień, na który ujęto koszt w księgach rachun-
kowych (zaksięgowano) na podstawie otrzyma-
nej faktury (rachunku) albo dzień, na który ujęto 
koszt na podstawie innego dowodu - w przy-
padku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem 
sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty 
rezerw albo biernych rozliczeń międzyokreso-
wych kosztów. 

Organizator balu sylwestrowego oferuje usługę, 
która rozpoczyna się w grudniu, a kończy w sty-
czniu następnego roku. Należy uznać, że taki bal 
stanowi jedną usługę, która jest wykonana do-
piero w momencie zakończenia balu, tj. w stycz-
niu. Zatem koszty bezpośrednie uzyskania tego 
przychodu podatnik powinien rozpoznać w tym 
okresie, w którym osiągnięte zostały odpowiada-
jący im przychody, tj. w styczniu.
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