
Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych  

do kosztów uzyskania przychodów 

 

1. Wstęp 

Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych 

korekt kosztów do niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu  

(w skrócie KUP). 

Szczegółowe zasady naliczania korekt kosztów są dostępne na stronach MF, poniżej ujęte 

zostały najważniejsze zasady. 

 Ostateczny termin zapłaty za wydatek zaliczony do KUP to 30 dni od wyznaczonego terminu 

zapłaty na fakturze lub umowie - gdy termin ten nie przekracza 60 dni, lub 90 dni od daty 

zaliczenia wydatku do KUP jeśli termin zapłaty ustalony przez sprzedawcę  jest większy niż 60 dni. 

 Jeśli w wyznaczonym terminie (w Sz@rk KE PRO termin ten jest opisany jako „data wymagalności 

zapłaty”) zobowiązanie nie będzie w całości uregulowane, konieczne będzie wykonanie korekty 

kosztów w miesiącu w którym minęła data wymagalności zapłaty. 

 Jeśli zobowiązanie zostało zapłacone częściowo przed terminem, korekta kosztów powinna być 

wyliczona proporcjonalnie w odniesieniu do niezapłaconej części. 

 Jeśli po wystawieniu korekty kosztów, zobowiązanie zostanie zapłacone w późniejszym czasie 

(częściowo lub całkowicie) podatnik może ponownie zaliczyć zapłaconą część wydatku do KUP. 

 Zarejestrowane korekty kosztów mają być uwzględnione w deklaracjach podatkowych (np. PIT-5, 

PI-5L), przez obniżenie kwoty kosztu uzyskania przychodu. W przypadku gdy po korekcie kwota 

kosztów byłaby mniejsza od zera, należy ją wyzerować, a pozostałą część wynikającą z korekt 

kosztów należy dodać do przychodów. 

Realizacja wymienionych powyżej wymagań została w systemie Sz@rk KE PRO zrealizowana  

w sposób maksymalnie zautomatyzowany, tak aby zdjąć z użytkowników konieczność ręcznego 

monitorowania terminów i wyliczania tych korekt. 

 

Funkcje realizujące nowe wymagania dotyczące korekt kosztów i VAT zostały zgrupowane w 

podmenu „Korekty”.  

 

Rysunek 1. Nowe podmenu dotyczące korekt kosztów i podatku  VAT 



 

2. Wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w Sz@rk KE PRO 

W Sz@rk KE wszystkie wydatki wprowadzane do Księgi są traktowane jako zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodu. Podczas analizy danych pod kątem wyszukania ew. korekt kosztów, 

system będzie wyszukiwał niezapłacone zobowiązania (wydatki) w wymaganym terminie zapłaty, 

opisanym w rejestrze korekt jako „data wymagalności zapłaty”.   

Określenie czy dany wydatek został zapłacony w terminie i w jakiej części,  zależy od rodzaju 

rozliczeń danej pozycji (wydatku) w Księdze. Podstawowym sposobem rozliczania wydatków  

(i  przychodów) są rozrachunki kontrahentów,   jest to ustawienie domyślne i zalecane w systemie 

Sz@rk KE.  

Jeżeli wydatek jest rozliczany poprzez rozrachunki (rys 2.), to podczas jego wpisywania do 

Księgi tworzony jest (automatycznie) skojarzony z nim zapis po stronie „Ma” w rozrachunkach 

systemu (rys 3.).  

 

Rysunek 2. Zapis Wydatku w Księdze – z określeniem jako rozliczanego rozrachunkami 
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Rysunek 3. Zapis rozrachunku po stronie Ma związany  z źródłowym zapisem Księgi (wydatkiem) 

Widoczny u góry zapis rozrachunku po stronie Ma z saldem w kwocie 123,00 oznacza, że 

wydatek nie został jeszcze uregulowany (zapłacony) lub rozliczony z innymi zapisami tego 

kontrahenta po stronie Wn w rozrachunkach. 

Można skonfigurować Sz@rk KE do pracy bez rozrachunków, przez wyłączenie opcji 

„Automatyczne księgowanie w rozrachunkach dla zapisów w Księdze” w funkcji „Parametry 

Systemu”.  W takiej sytuacji saldo wydatku dla wyliczania korekt kosztów, użytkownik musi ustalać 

samodzielnie, przez bezpośrednie wpisanie kwoty aktualnego salda w zapisie wydatku  

w Księdze (rys 4.) 

 

Rysunek 4. Wydatek z ręcznym rozliczaniem salda 

Powyższy przykład prezentuje ręcznie wprowadzone saldo wydatku w kwocie 50,00 zł -  co 

oznacza, że wydatek ten został uregulowany w 59%.  Z początkowej kwoty (123,00 zł) pozostało do 

zapłaty 50,00 zł. 
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Ręczne prowadzenie sald dla wydatków wprowadzono do systemu Sz@rk KE z uwagi na 

ewentualną potrzebę wyliczania korekt kosztów i podatku VAT, w sytuacji gdy system jest 

skonfigurowany do pracy bez rozrachunków.  Jest to jednak sposób niezalecany – wymaga bowiem 

uciążliwego (ręcznego) aktualizowania sald dla wydatków.  Ponadto nie ma wówczas możliwości 

ustalenia aktualnego salda na dany miesiąc (nie ma historii rozliczeń).  

Uwaga, podanie trzeciego sposobu rozliczania „Brak (bez rozliczania)”, oznacza uznanie 

wydatku za rozliczony i spowoduje, że żadne korekty nie będą dla tego wydatku wyliczane 

automatycznie.   

 

 

3. Sposób wyszukiwania niezapłaconych zobowiązań (wydatków) dla korekt 

Do wyszukiwania i wyliczania korekt kosztów na dany miesiąc księgowy, system Sz@rk KE 

używa aktualnych (na wskazany dzień korekty) sald rozrachunkowych skojarzonych z wydatkami 

zaksięgowanymi w Księdze.  W przypadku wydatków z ręcznym rozliczaniem będzie to zawsze saldo 

aktualnie wprowadzone w zapisie wydatku. Na podstawie wyliczonego salda, system ustala czy 

wydatek podlega korekcie i w jakim stopniu.  

Jeśli wykryta zostanie nierozliczona kwota wydatku na wyznaczony dzień korekty, wówczas 

wydatek zostanie zaproponowany do korekty kosztów z uwzględnieniem ew. proporcji kwot (w 

przypadku częściowej spłaty zobowiązania). 

Dalsze wyjaśnienia oparte będą na przykładzie z rys 5. w którym zobowiązanie  

(faktura „ZA/001/13”) zostało częściowo uregulowane w dniu 10-01-2013 kwotą 36,90 zł.   

Kwota ta stanowi 30% całości zobowiązania, zatem do spłaty pozostało jeszcze 70% kwoty wydatku.   



  

 

Rysunek 5. Przykład częściowo rozliczonego wydatku za fakturę „ZA/001/13” 

Ponieważ niezapłacony wydatek ma ustalony termin płatności 7 dni od daty wystawienia  

w dn. 01.01.2013,  jego „termin wymagalności zapłaty” dla korekt kosztów upływa 07.02.2013. 

Oznacza to, że jeśli wydatek nie zostanie zapłacony (rozliczony w rozrachunkach) zostanie on 

wykazany do korekty w lutym 2013. 

 

4. Wyszukiwanie i rejestrowanie korekt kosztów 

Do szybkiego sprawdzenia czy w danym miesiącu księgowym system znajdzie korekty 

kosztów do zarejestrowania, można użyć poniższej funkcji: 

„Korekty  ->  Sprawdzenie konieczności wykonywania korekt” 

 

Rysunek 6. Szybkie wyszukiwanie ew. korekt do wykonania 
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Rysunek 7. Kreator sprawdzający konieczność  wykonania korekt na dany miesiąc 

Po wybraniu właściwego miesiąca, oraz kliknięciu przycisku „Dalej” system szuka 

nierozliczonych zobowiązań (wydatków) do których należy wykonać korekty kosztów. 

Jeśli system znajdzie nowe korekty do zarejestrowania, można uzyskać do nich wgląd 

przyciskiem „Pokaż”.  Prezentuje to poniższy rysunek. 
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Rysunek 8. Lista wyszukanych korekt kosztów do zarejestrowania w m-cu luty. 

 

Na powyższym rysunku widać znaleziony, częściowo uregulowany wydatek (z przykładu na 

rys. 2. i 5.) do którego należy zarejestrować korektę kosztów.  W celu zarejestrowania korekty należy 

uruchomić funkcję:   „Korekty  ->  Rejestr korekt kosztów”  

 

 

Rysunek 9.  Rejestr korekt kosztów z uruchomioną funkcją "Wyszukaj | Dodaj" 

  

Po wejściu do „Rejestru korekt kosztów” uruchamiamy funkcję „Wyszukaj | Dodaj” 

(Ctrl+Insert), która wyszukuje nowe korekty kosztów do zarejestrowania z możliwością ich 
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automatycznego wprowadzenia do rejestru (rysunek powyżej).  Dodanie wyliczonej korekty do 

rejestru realizuje się poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj bieżący” (Enter)  lub „Dodaj Wszystkie”. 

 

 

Rysunek 10. Zarejestrowana korekta kosztów do wydatku "ZA/001/13" 

 Powyższy rysunek zawiera szczegóły wyliczonej automatycznie korekty kosztów (naciśnięto 

przycisk „Edycja”).  Wyliczenie uwzględnia częściową spłatę wydatku (zobowiązanie uregulowane w 

30%), gdzie poszczególne korekty kosztów w pozycjach 10. do 13. zostały wyliczone  

z uwzględnieniem współczynnika korekty -70% (w źródłowym wydatku kosztem była kwota netto 

faktury ZA/001/13 w kwocie 100,00 zł). 

 Po zarejestrowaniu ew. korekt kosztów w rejestrze, nie trzeba wykonywać dodatkowych 

wpisów w Księdze uwzględniających wykonanie korekty kosztów.  
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Dane z rejestru korekt kosztów będą uwzględniane podczas wyliczania deklaracji PIT-5  

i PIT-5L w części „C. Ustalenie Dochodu / Straty” zgodnie z nowymi wymogami.  Zasady te określają,  

że zarejestrowane korekty kosztów mają być odjęte od kosztów wykazanych w poz. 20. z 

zastrzeżeniem, że jeśli odejmowana kwota korekt kosztów będzie większa od kosztów bieżących, to 

zwiększona będzie kwota przychodu (poz. 19) w części pozostałej do skorygowania po 

„wyzerowaniu” kwoty w poz. 20. 

Poniżej fragment wydruku PIT-5(15) za styczeń 2013, wyliczony z Księgi gdzie jedynym 

dokumentem jest przykładowy wydatek ZA/001/13 z rys. 2 

 

Rysunek 11. fragment wydruku PIT-5(15) za miesiąc styczeń 2013 

 

Oraz fragment wydruku PIT-5(15) za luty 2013, już po zarejestrowaniu korekty kosztów z rys.  

10. (nadal jedynym dokumentem w Księdze jest wydatek z rys. 2) 

 

Rysunek 12. fragment wydruku PIT-5(15) za miesiąc luty 2013 

 

 Z rejestru korekt kosztów można wykonać wydruk, który może służyć jako załącznik do PIT-5. 

Przykład poniżej: 
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Rysunek 13. Wydruk z rejestru korekt kosztów 

 

 

5. Zwrotne korekty kosztów po zapłaceniu zobowiązania 

W przypadku gdy dojdzie do uregulowania zobowiązania (dla wydatku do którego wcześniej 

wykonano korektę kosztów) w późniejszym czasie, podatnik może ponownie zaliczyć wcześniej 

wyłączone kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Operację taką nazywamy „korektą zwrotną”  

i może być ona wykonana w miesiącu w którym nastąpiła częściowa lub całkowita spłata 

zobowiązania do wydatku. 

W przypadku wystąpienia opisanej powyżej sytuacji, Sz@rk KE automatycznie wylicza korekty 

zwrotne. W celu zaprezentowania korekt zwrotnych, zarejestrowano całkowitą zapłatę za wydatek 

(fakturę ZA/001/13) z dniem 01.03.2013. Przedstawia to poniższy rysunek. 

 

Rysunek 14. Prezentacja całkowitej spłaty zobowiązania w dniu 01.03.2013 

 

W opisanej powyżej sytuacji, uruchomienie funkcji wyszukującej nowe korekty kosztów (w 

miesiącu w którym wykonano rozliczenie rozrachunku do wydatku – tutaj marcu 2013), spowoduje  
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naliczenie korekty zwrotnej – czyli ponownego zaliczenia wcześniej wyksięgowanych kosztów do KUP. 

Prezentuje to kolejny rysunek. 

 

Rysunek 15. Wyliczenie korekty zwrotnej do wydatku po jego spłacie w terminie późniejszym 

Podobnie jak w przypadku normalnej korekty kosztów, system automatycznie uwzględni 

korekty zwrotne podczas wyliczania PIT-5, zwiększając kwotę kosztów w poz. 20  deklaracji.  

Poniżej okno ze szczegółami wyliczonej korekty zwrotnej, oraz wydruk rejestru korekt 

kosztów z miesiąca Marzec 2013. 
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Rysunek 16. Szczegóły  wyliczonej zwrotnej korekty kosztów 

 

 

Rysunek 17. Wydruk po wprowadzaniu korekty zwrotnej do rejestru korekt kosztów 
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6. Ewidencja zapisów Księgi (wydatków) do których wykonywano korekty kosztów 

Aby umożliwić wygodną kontrolę nad zapisami Księgi (wydatkami) do których wykonywano 

korekty kosztów, dodano nową funkcję dostępną w podmenu „Korekty” (patrz rys. 9.)  

„Korekty -> Ewidencja zapisów Księgi do których wykonywano korekty” 

Ewidencja zawiera wszystkie dokumenty Księgi (wydatki i przychody) do których 

wykonywano jakiekolwiek korekty wraz z ich podziałem rozbiciem na poszczególne miesiące w 

wybranym roku księgowym.   

 

Rysunek 18. Ewidencja zapisów księgowych do których wykonywano korekty 

 

 

Rysunek 19. Wydruk z ewidencji korekt kosztów 

 

7. Wykaz korekt kosztów wykonanych do wybranego wydatku zaliczonego do KUP 

 Z poziomu ewidencji zapisów Księgi do których wykonano korekty kosztów (opisanej we 

wcześniejszym punkcie) można uzyskać podgląd wszystkich korekt wykonanych dla wybranego 

dokumentu źródłowego, w tym przypadku wydatku zaliczonego do KUP - poprzez użycie przycisku 

„Korekty”. 
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Rysunek 20. Wykaz korekt kosztów wykonanych do wydatku ZA/001/13 

 

 

Rysunek 21. Wydruk zarejestrowanych korekt kosztów do wybranego wydatku zaliczonego do KUP 

   

 Kwoty ujemne (na czerwono)  na powyższym wydruku to korekty pierwotne, które wynikają z 

konieczności wyłączenia z KUP kwot (wydatków) niezapłaconych w wymaganym terminie. Kwoty 

dodatnie (czarne) to korekty zwrotne – czyli ponowne zaliczenie wycofanej wcześniej kwoty z KUP po 

uregulowaniu zobowiązania.  

 

7. Uwagi końcowe 

 W przypadku zaistnienia szczególnego przypadku gdy właściwa korekta kosztów i korekta 

zwrotna zawiera się w tym samym miesiącu, np. gdy termin wymagalności zapłaty za nieuregulowany 

wydatek zaliczony do KUP wypadał np. 08.02.2013, a jednocześnie zapłata za ten sam wydatek 
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została uregulowana dopiero pod koniec tego samego miesiąca, system Sz@rk nie generuje dwóch 

korekt kosztów (w tym jedną zwrotną) do miesiąca lutego, tylko jedną zbiorczą – wynikająca z 

aktualnego salda na koniec danego miesiąca. 

Powyższe uproszczenie wprowadzono z uwagi na identyczny efekt dla końcowego salda 

miesięcznego w rejestrze korekt kosztów – które to saldo jest podstawą do ew. wyliczenia korekt dla 

deklaracji PIT-5 i PIT-5L. 

W przypadku gdy ww. sytuacji potrzebne będzie rozbicie korekt kosztów na korektę 

pierwotną i zwrotną (w tym samym miesiącu), należy dwukrotnie wykonać wyliczanie korekt 

kosztów. Za pierwszym razem należy podać datę korekty zgodną z datą wymagalności zapłaty, 

wówczas system wyliczy korektę kosztów na podstawie salda rozrachunku w tym dniu. Następnie 

należy drugi raz wyliczyć korekty na koniec danego miesiąca. W efekcie zamiast jednej zbiorczej 

korekty, w rejestrze korekt będą widoczne dwie korekty w danym miesiącu, pierwotna i zwrotna. 

 

 

 


