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Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny, trzeci już numer Newslettera Merytorycznego Biegłego Rewidenta
Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania uwag i sugestii, dotyczących treści zawartych  w  Newsletterze
Merytorycznym.

Zapraszamy do lektury.

W imieniu Rady RO KIBR w Warszawie,

Justyna Beata Zakrzewska

Członek Regionalnej Rady

Zagadnienia merytoryczne

1. Korekty przychodów i kosztów ujmowane bieżąco

Do Sejmu wpłynął przyjęty przez Rząd projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w którym zawarto
ważne zmiany do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz Ustawy o podatku zryczałtowanym. Od 1 stycznia 2016 roku, korekty przychodu oraz kosztu
uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, które nie będą spowodowane błędem lub pomyłką (np.
zwrot towarów, rabat), dokonywane będą w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura
korygująca lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Korekty spowodowane błędami (np. pomyłki
w ilości, cenie) nadal będą ujmowane w okresie, którego dotyczą.

2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach

9 września 2015 r. opublikowana została zmiana Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmian ustawy można znaleźć na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1339.

3. Wyniki pre-konsultacji Ministerstwa Finansów na temat wdrożenia dyrektywy
w sprawie ujawniania informacji niefinansowych

Dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych
i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym UE w dniu 15 listopada 2014 r. i wejdzie w życie w dwudziestym dniu po opublikowaniu.

Zagregowane wyniki ankiety zaprezentowane zostały przez Ministerstwo Finansów w poniższym dokumencie
opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl%2Fministerstwo-
finansow%2Fdzialal..." target="_blank">http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzia...



4. Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy o rachunkowości,
w tym uproszczenia dla małych firm

W Dzienniku Ustaw z 8 września 2015 r. pod poz. 1333 opublikowano ustawę z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie
ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, dalej zwaną ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. Ustawa ta
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 września 2015 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 1 oraz art.
5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Głównym celem tej ustawy jest wdrożenie przepisów
dyrektywy 2013/34/UE, a także wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości związanych ze zmieniającym się
otoczeniem gospodarczym oraz uproszczeń w ewidencji małych organizacji pozarządowych. Zmienione przepisy
ustawy o rachunkowości mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy
rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Jednostki mogą zastosować zmienione przepisy (z wyłączeniem art. 2
ust. 5 i art. 3 ust. 3 znowelizowanej ustawy o rachunkowości) już do sprawozdań sporządzonych za 2015 r., co
wynika z zapisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. Zmiany wynikające z nowego brzmienia art. 3 ust. 3
ustawy o rachunkowości, dotyczące przeliczania wielkości wyrażonych w euro, mają zastosowanie po raz
pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r.


