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Księgowanie przychodów i kosztów w odpowiednich kolumnach KPIR. 

 

Kolumna 7
Wartość sprzedanych towarów i usług, np. faktury sprzedażowe, zestawienia sprzedaży 

paragonowej, raport kasowy.

Kolumna 8

Pozostałe przychody np. przychody z otrzymanych kar umownych, sprzedaż 

nieruchomości lub majątku firmy, wynagrodzenie płatnika, dotacje, odsetki z rachunku 

bankowego

Kolumna 10

Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu – jeżeli jesteś podatnikiem VAT to

należy ująć wartość netto z faktury, a jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z VAT kwotę

brutto. 

Towary handlowe to wyroby, które są przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. 

Materiały w procesie produkcji lub podczas świadczenia usług stają się głównym elementem

gotowego wyrobu. Do materiałów zalicza się również materiały, które stanową część

składową produktu lub są ściśle z nim związane (np. opakowania - butelki, puszki) oraz

opakowania wielokrotnego użytku – wysyłkowe (np. palety, transportery) jeżeli nie są

środkami trwałymi.

Kolumna 11
Koszty uboczne zakupu – np. koszty związane z transportem, załadunkiem, wyładunkiem, 

ubezpieczenia w drodze.

Kolumna 12

Wynagrodzenie w gotówce i w naturze – wynagrodzenie brutto wypłacane pracownikom. 

Wpisu dokonuje się na podstawie:

- listy płac lub innych dowodów, potwierdzonych podpisem pracownika

- innych dowodów np. dowodu potwierdzenia przekazanie wynagrodzenia na rachunek

pracownika.

W kolumnie 12 wpisuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów

zlecenia i umów o dzieło.

Kolumna 13

Pozostałe wydatki – służy do wpisywania pozostałych kosztów (poza tymi wymienionymi w

kolumnach 10-12) np.: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, ogrzewanie,

opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych,

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez

pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego

wyposażenia, zapisów dotyczących kosztów podróży służbowej, w tym również diet

właściciela, dokonuje się na podstawie rozliczenia tych kosztów sporządzonego na dowodzie

wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży służbowej (druk delegacji). 

SEKCJA PRZYCHODY

SEKCJA KOSZTY


