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Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,  

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer Newslettera Merytorycznego Biegłego Rewidenta Regionalnego 

Oddziału KIBR w Warszawie. 

Newsletter dostępny jest także na stronie internetowej Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie w 

zakładce http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny 

Zapraszam do lektury.  

Zapraszamy do lektury.  

 

W imieniu Rady RO KIBR w Warszawie,  

Justyna Beata Zakrzewska  

Członek Regionalnej Rady 

Zagadnienia merytoryczne 

1. Według Ministra Finansów nagrody otrzymywane przez przedsiębiorców to przychody  
z działalności gospodarczej 

Minister Finansów w dniu 12 stycznia 2016 r. wydał interpretację indywidualną  
nr DD9.8220.2.150.2015.JQP, w której odniósł się do sposobu kwalifikowania i opodatkowania 
przychodu przedsiębiorcy z tytułu otrzymanej nagrody. 

Minister Finansów uznał że: (…) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
wygrana nagroda rzeczowa w loterii promocyjnej (samochód), w której Wnioskodawca wziął udział 
jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu 
wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochód 
(przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód  
z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma 
zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidujący 10% zryczałtowany podatek dochodowy 
z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą 
premiową". 

2. Nowe obowiązki sprawozdawcze dla SKOK 

Za rok 2015 sprawozdania finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych powinny zostać 
sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 
25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych. W opublikowanym piśmie KNF zwraca uwagę na obszary, które 
zdaniem nadzoru finansowego, wymagają szczególnej uwagi podczas wykonywania prac  
związanych z zamknięciem 2015 roku. 
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3. W zasadach etyki  

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę KRBR zmieniającą niektóre zasady etyki 
zawodowej biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z konieczności dopasowania polskich przepisów do 
zaktualizowanego kodeksu etyki wydanego przez IFAC. Uchwała KRBR wejdzie w życie 11 lutego 2016 r 

 

4. Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta i sposób jego wyboru  

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w jednostce – zależnie od jej formy prawnej, 
zawartych postanowień w tym zakresie w statucie lub umowie, lub na mocy prawa własności – jest 
(zob. art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości): 

• w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej – wspólnicy tych spółek, 

• w przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – właściciel 
przedsiębiorstwa, 

• w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zwyczajne zgromadzenie wspólników, 

• w spółce akcyjnej – zwyczajne walne zgromadzenie, 

• w spółce komandytowo-akcyjnej – walne zgromadzenie, 

• w spółdzielni – walne zgromadzenie członków, 

• w przedsiębiorstwie państwowym – rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski, 

• w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej – organ założycielski. 

Decyzja o wyborze biegłego rewidenta powinna być zawarta na piśmie, np. w spółce z o.o. w formie 
uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników.  

 

5. Zmiana limitów rozliczeń gotówkowych przedsiębiorców 

Planowanie jest obniżenie maksymalnego limitu dopuszczalnych transakcji gotówkowych u 
przedsiębiorców z 15 tys. EUR do 15 tys. PLN. Naruszenie tego przepisu będzie się wiązać z 
koniecznością usunięcia takiego kosztu (opłaconego z naruszeniem ww. przepisu) z kosztów uzyskania 
przychodów. 

 

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281453 
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