
 
  

Transakcje walutowe 
 
 
Uprzejmie informujemy, iŜ zmianie uległy zapisy w Przewodniku Beneficjenta RPO WP 
2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 oraz 1.4-1.6 w Rozdziale 7, punkt 7.4 Transakcje 
dokonywane w walutach obcych, ppk 7.4.1  Zasady wyceny. 
Prosimy o stosowanie poniŜszych zapisów. 
 
 4) RóŜnice kursowe według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (art. 24c UPDOF) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (art. 15 a UPDOP), wynikają z róŜnicy między wartością przychodu 
naleŜnego/kosztu zarachowanego wyraŜonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote wg 
kursu średniego ogłaszanego przez NPB a wartością tego przychodu/kosztu w dniu jego 
otrzymania/zapłaty, przeliczoną wg faktycznego zastosowanego kursu waluty z tego dnia. 
Pod pojęciem „faktycznego zastosowanego kursu waluty” naleŜy rozumieć kurs uŜyty do 
ustalenia określonej wartości, po którym dokonuje się faktycznej wyceny, np. kurs 
sprzedaŜy banku z którego usług korzysta jednostka, bądź kurs kantorowy w przypadku 
nabycia walut w kantorze. 
 JeŜeli przy obliczaniu róŜnic kursowych  nie jest moŜliwe uwzględnienie faktycznie 
zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłoszony przez NBP 
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. 
 
5) RóŜnice kursowe w ujęciu ustawy o rachunkowości, wyraŜone są jako róŜnice w wycenie 
między zarachowaniem a realizacją przychodu lub kosztu. Realizacja kosztu następuje po 
odpowiednim kursie: 

- z rachunku bankowego w złotych polskich na rachunek odbiorcy prowadzony w 
walucie obcej, naleŜy przeliczyć po kursie sprzedaŜy stosowanym przez bank, z 
którego usług korzysta jednostka, z dnia dokonania operacji (tj. zapłaty), 
- z rachunku prowadzonego w walucie obcej do kontrahenta zagranicznego (na 
rachunek prowadzony w walucie obcej), naleŜy przeliczać, zgodnie z przyjęta przez 
beneficjenta polityką rachunkowości, alternatywnie:  

a) po kursie historycznym, tj. kursie, po którym wyceniono wpływ waluty na 
rachunek bankowy (FIFO, LIFO lub średniowaŜony) lub 

b) po kursie sprzedaŜy banku, w którym beneficjent posiada rachunek walutowy (z 
dnia dokonania zapłaty) lub 

c) kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia 
poprzedzającego dzień jej wypływu z konta (tj. zapłaty).  
 

 
 
 
 

 


