Przychody, Dochody, Obrót

Przychody
Przychodem są wszystkie środki wpływające do kasy lub w przypadku osób prywatnych do portfela.
Przychody uzyskuje się:
z pracy,

prowadząc działalność gospodarczą,
świadcząc pracę nakładczą,

zarabiając na wynajmie nieruchomości.

W przypadku przychodu trzeba zapłacić podatek, nawet jeśli nie został on jeszcze uzyskany.
Chodzi tu o sytuację, gdy przedsiębiorca wystawił fakturę za towar, a płatność nie wpłynęła na jego
konto.

Przychody
W dniu 30.12.2019 pan Jan wystawił fakturę VAT za wyświadczoną usługę na której wartość brutto
sprzedanych towarów wynosiła 1.230 zł (w tym 230 zł podatku VAT).

W związku z 7-dniowym terminem płatności ustalonym z nabywcą pan Jan otrzymał zapłatę dopiero
w dniu 02.01.2020.
Kiedy powstał przychód z tytułu sprzedaży po stronie pana Jana?
W związku z tym, że przychód należy rozpoznać bez względu na faktycznie otrzymaną zapłatę, w
przypadku pana Jana przychód powstał w dniu 30.12.2019 w kwocie 1.000 zł (zgodnie z wartością
netto sprzedaży).

Przychód a dochód
Przychód jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym
okresie rozliczeniowym.

Po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania otrzymujemy dochód.
• Żeby wystąpił dochód, trzeba spełnić jeden warunek: przychód był wyższy od kosztów.
• Dochód jest to czysty zysk, który uzyskuje się po odjęciu kosztów.

• Ważne jest to, że dochód ma zawsze związek z przychodem. Jeśli przychód nie wystąpił, nie ma
też dochodu. Dochodu nie ma, jeśli przychody są niższe od kosztów.

Koszty uzyskania przychodu
Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, które:
zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła
przychodów,
mają mieć związek z prowadzoną działalnością,

są odpowiednio udokumentowane,
nie posiadają cech wydatków o charakterze osobistym dla przedsiębiorcy.

Dochód
Dochód = przychody - koszty uzyskania przychodu
Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie dochodu:

dochód brutto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem,
dochód netto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku

dochodowego.

Dochód
Pani Anna prowadzi salon kosmetyczny. We wrześniu osiągnęła przychody w
wysokości 10.000 zł. W celu świadczenia usług kosmetycznych kupiła niezbędne
materiały jak również otrzymała faktury za media oraz wynajem lokalu, w którym
prowadzi działalność wystawione we wrześniu których suma wynosi 6.500 zł.
Jaki dochód wypracowała Pani Anna we wrześniu?
Dochód to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu w danym
miesiącu.
W związku z tym Pani Anna osiągnęła dochód w kwocie 3.500 zł
(10.000 zł - 6.500 zł).

Dochód
Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług
napraw samochodów przy czym nie zajmuje się on sprzedażą części samochodowych.
We wrześniu wystawił dwie faktury sprzedaży.
Pierwsza faktura opiewała na kwotę 10.000 zł i została uregulowana gotówką. Druga
faktura dotyczyła sprzedaży na kwotę 15.000 zł i została uregulowana przez klienta 1
października.
Pan Jan poniósł koszty opłat za media i wynajem w łącznej kwocie 5.000 zł.
Jaki dochód uzyskał pan Jan we wrześniu?

Co do zasady, przychody uznaje się za należne w momencie dokonania sprzedaży (bez
względu na otrzymaną zapłatę). Dlatego też pomimo zapłaty za fakturę 1 we wrześniu i 2 w
październiku, pan Jan powinien rozpoznać przychód we wrześniu w kwocie 25.000 zł.
W związku z tym, we wrześniu dochód osiągnięty przez pana Jana to kwota 20.000 zł
(25.000 zł - 5.000 zł).

Obrót
Obrót to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług (należności brutto)
pomniejszone o należny do zapłacenia podatek dochodowy.
Na wysokość obrotu nie mają wpływu żadne poniesione koszty

Zysk
Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstw, oznacza że ma ono wyższe przychody
niż koszty ich uzyskania.
Zysk jest podstawą do inwestowania i rozwoju firmy.
Zysk wynagradza ponoszone ryzyko przez przedsiębiorcę.

ZADANIE DO WYKONANIA
Na podstawie Praktycznej Nauki Zawodu wypisz jakie koszty uzyskania przychodu
ponosi firma, w której pracujesz?

