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PRZYCHODY I KOSZTY W BILANSIE FIRMY

Jak prawidłowo zaksięgować
sprzedaż środka trwałego
W rachunku zysków i strat
PIOTR PRZEMYSŁAW ŻAK

– Sprzedajemy nie w pełni zamortyzowany środek trwały. Czy niezamortyzowaną część wartości początkowej
wrzucamy w koszty? Jak należy to
ująć w bilansie? – pyta czytelnik DF.
Sprzedaż nie w pełni umorzonego środka trwałego oznacza, że aktywa firmy zostają uszczuplone o
nieumorzoną wartość początkową
tego środka, a zwiększone (po
uwzględnieniu zapłaty VAT) o wartość przychodu netto z jego sprzedaży. Jeśli nieumorzona wartość
sprzedawanego środka będzie
wyższa od uzyskanego z tej sprzedaży przychodu netto, to powstanie strata ze zbycia środka trwałego.
W sytuacji odwrotnej wystąpi oczywiście zysk na tej transakcji.

Na wynik z działalności
operacyjnej
Przychody i koszty powstające w
związku ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie,
wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i
zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych,
zaliczanych do inwestycji, to przychody i koszty, które z punktu widzenia prawa bilansowego zalicza
się do pozostałych przychodów i
pozostałych kosztów operacyjnych
(otwarty ich katalog znajdziemy w
art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości).
Oznacza to, że przychody i koszty
związane ze sprzedażą środka trwałego będą w rachunku zysków i strat
kształtować nie wynik ze sprzedaży,
lecz wynik z działalności operacyjnej
jednostki.
Sprzedaż (czy jakakolwiek inna
operacja zbycia) środka trwałego
generuje przychody i koszty jedynie pośrednio związane z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, a zatem przychody te i
koszty nie powinny rzutować na
wynik firmy osiągany ze sprzedaży oferowanych towarów czy produktów.

Patrząc na rachunek zysków i
strat, zauważymy, że zarówno ten
sporządzany w wersji porównawczej, jak również ten w wersji kalkulacyjnej w segmencie „pozostałe
przychody operacyjne” zawiera
pozycję „zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”, a w segmencie „pozostałe koszty operacyjne” – konsekwentnie pozycję „strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”. To właśnie w tych
pozycjach powinniśmy ujmować
zyski bądź straty powstające w następstwie zbywania środków trwałych (w tym w budowie) oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Pamiętajmy, że pozycje te mają zawierać nie pełną kwotę przychodu i
kosztu, lecz jedynie sam zysk albo
stratę, obliczoną jako różnica między
uzyskanymi wszystkimi przychodami z odpłatnego zbycia środków
trwałych a kosztami tego zbycia.
W ramach kosztów mieści się
przede wszystkim nieumorzona
wartość początkowa (a także
wszystkie inne koszty, które powstały w związku ze zbywaniem środków trwałych, np. opłaty notarialne
w części ponoszonej przez zbywcę).
W jaki sposób należy zaksięgować operację sprzedaży nie w pełni
zamortyzowanego środka trwałego, pokazujemy na przykładzie poniżej.

Sprzedaż po aktualizacji
Warto jeszcze dodać, że gdy
sprzedawany jest środek trwały objęty w przeszłości, na mocy stosownych przepisów, procedurą aktualizacji wyceny, to z chwilą sprzedaży
takiego „zaktualizowanego” środka
figurujący w pasywach kapitał z aktualizacji jego wyceny należy przeksięgować na konto kapitału zapasowego lub innego o podobnym
charakterze, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej (patrz art. 31
ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Przychód i koszt podatkowy
Nieumorzona wartość początkowa odpłatnie zbytego środka trwałe-

01 „Środki trwałe”

(sp) 175 000 * 100 000 (3)
75 000 (4)

76-0 „Pozostałe przychody
operacyjne”

20 000 (1)
45 000 (2)
65 000

07 „Umorzenie środków trwałych”

(3) 85 000
(4) 10 000

22 „VAT należny”

4 400 (1)
9900 (2)

95 000 (sp) *

76-1 „Pozostałe koszty
operacyjne”

(3) 15 000
(4) 65 000

24 „Inne należności”

(1) 24 400
(2) 54 900

80 000

* saldo początkowe – suma wartości dla obu środków trwałych

go jest kosztem uzyskania przychodu, co wprost wynika z art. 16 ust. 1
pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop).
Warto zwrócić uwagę, że sprzedając
środek w danym miesiącu (nawet w
pierwszych dniach tego miesiąca),
za ten miesiąc powinniśmy jeszcze
naliczyć stosowny odpis amortyzacyjny. Wynika to z art. 16h ust. 1 pkt 1
updop, zgodnie z którym odpisy naliczane są do końca tego miesiąca, w
którym następuje zrównanie sumy
odpisów amortyzacyjnych z ich
wartością początkową lub w którym
środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego
niedobór.
Dla celów rozliczenia podatkowego nie należy „saldować” przychodów uzyskanych ze sprzedaży
środków trwałych z kosztami tego
zbycia, w tym z nieumorzoną wartością początkową. Przychody i
koszty te w deklaracjach podatkowych wykazujemy rozłącznie.

PRZYKŁAD
W lutym 2007 r. spółka sprzedała
dwa środki trwałe. Pierwszy z nich
to maszyna o wartości początkowej 100 000 zł. Naliczone do dnia
sprzedaży umorzenie wynosi
85 000 zł. Maszyna została sprze-

dana za cenę netto 20 000 zł. Drugim sprzedanym środkiem trwałym jest samochód ciężarowy o
wartości początkowej 75 000 zł,
dla którego do dnia zbycia naliczono amortyzację w kwocie
10 000 zł. Samochód ten sprzedano za 45 000 zł plus należny VAT.
W pierwszej kolejności księgujemy faktury wystawione nabywcom:
1) faktura za sprzedaż maszyny:
Wn konto 24 „Inne należności” –
24 400 zł,
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” – sprzedaż
niefinansowych aktywów trwałych – 20 000 zł,
Ma konto 22 „Zobowiązania publicznoprawne” – VAT należny –
4400 zł,
2) faktura za sprzedaż auta:
Wn konto 24 „Inne należności” –
54 900 zł,
Ma konto 76-0 „Pozostałe przychody operacyjne” – sprzedaż
niefinansowych aktywów trwałych – 45 000 zł,
Ma konto 22 „Zobowiązania publicznoprawne” – VAT należny –
9900 zł,
Następna operacja to wyksięgowanie sprzedanych środków
trwałych z ewidencji:

3) sprzedaż maszyny:
a) wartość początkowa:
Ma konto 01 „Środki trwałe”
– 100 000 zł,
b) dotychczasowe umorzenie:
Wn konto 07 „Umorzenie środków trwałych” – 85 000 zł,
c) wartość początkowa niepokryta odpisami umorzeniowymi:
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty
operacyjne” – 15 000 zł,
4) sprzedaż samochodu:
a) wartość początkowa:
Ma konto 01 „Środki trwałe”
– 75 000 zł,
b) dotychczasowe umorzenie:
Wn konto 07 „Umorzenie środków trwałych” – 10 000 zł,
c) wartość początkowa niepokryta odpisami umorzeniowymi:
Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty
operacyjne” – 65 000 zł.
Na sprzedaży maszyny spółka
osiągnęła księgowy zysk w wysokości 5000 zł. Natomiast sprzedaż
samochodu wygenerowała księgową stratę w kwocie 20 000 zł.
Zatem w lutym w spółce wystąpiła strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych w wysokości
15 000 zł. Właśnie taką kwotę należałoby ująć we właściwej pozycji rachunku zysków i strat.
Autor jest biegłym rewidentem

∑Lektury przedsiębiorcy
∑ Umowa
o unikaniu
podwójnego
opodatkowania
z Niemcami
pod redakcją
Marcina Jamrożego
i Adriana Cloera
Wydawnictwo C.H.Beck
Warszawa 2007
str. 589

Niestraszny podwójny podatek
Niemieckie firmy są czołówce inwestorów wPolsce,
anasi specjaliści często wyjeżdżają zaOdrę. Czy muszą
płacić podatki wobu krajach? Nie, zapobiega temu umowa
ounikaniu podwójnego opodatkowania. Same przepisy
jednak nie wystarczą, potrzebny jest komentarz.
Znajdziemy wnim praktyczne informacje dla każdego, np.
jak określić stałe miejsce zamieszkania wrazie wyjazdu
naroczny kurs językowy. Ale też zagadnienia bardziej
specjalistyczne, chociażby jak ustalić powiązania między
spółką babką ispółką wnuczką. Tematyka jest trudna, lecz
lekturę ułatwia wiele praktycznych przykładów. Książka
zawiera też wykaz aktów prawnych, orzeczeń (również
sądów niemieckich) oraz interpretacji. Apoliglotom przyda
się niemiecko-polski słownik fachowych pojęć.
—wp

∑ Krystyna
Chustecka
Nowe zasady
opodatkowania
spadków
i darowizn
w 2007 r.
Difin, Warszawa 2007
str. 144

Ile od spadku i darowizny
Czy przekazując firmę dzieciom, trzeba oddać część
jej wartości fiskusowi w formie podatku od darowizny?
Jaką daninę zapłacimy od przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku? Znajomość zasad opodatkowania
spadków i darowizn nie jest na co dzień konieczna
przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale przydaje się w szczególnych sytuacjach. Ostatnie – bardzo
znaczące – zmiany w ustawie regulującej ten podatek to
dobra okazja, by zapoznać się z jej treścią. Lektura omawianej książki z pewnością ułatwi znalezienie odpowiedzi na postawione na wstępie pytania. Oprócz komentarza do przepisów zawiera ona ujednolicone teksty
ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej. —a.kol.

