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Ewidencja materiałów  

 
 
Objaśnienia: 

1. Przychody materiałów z zakupu: 
a. przyjęte do magazynu 
b. przekazane bezpośrednio do zużycia 

2. Zmiana poziomu cen ewidencyjnych: 
a. obniżenie 
b. podwyższenie 

3. Odpisy aktualizujące wartość materiałów na skutek utraty wartości lub w wyniku wyceny według 
cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania zamiast według wyższych od nich cen nabycia 
(zakupu lub kosztu wytworzenia) 

4. Odpisanie części lub całości uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących wartość materiałów 
wobec ustania przyczyny dla której dokonano odpisu 

5. Przychód materiałów z darowizn, likwidacji środków trwałych (odpadki pochodzące z likwidacji) 
6. Ujawnione szkody w zapasach materiałów mieszczące się w granicach ogólnego ryzyka 

gospodarowania 
7. Materiały przyjęte po usunięciu skutków wypadku losowego 
8. Ujawnione różnice inwentaryzacyjne: 

a. niedobór materiałów 
b. nadwyżka materiałów 
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Ewidencja zakupu materiałów 
 

 
 
Objaśnienia: 

1. Faktury dostawców za zakupione materiały 
2. Podatek akcyzowy, cło, VAT w imporcie (liczony od wartości celnej materiałów), opłaty 

manipulacyjne ujęte w dokumencie SAD przy zakupie materiałów z importu 
3. Przyjęcie materiałów do magazynu w cenie ewidencyjnej 
4. Przekazanie materiałów bezpośrednio do zużycia 
5. Koszty zakupu materiałów fakturowane łącznie z dostawą zaliczane do kosztów usług obcych 
6. Wyksięgowanie wartości opakowań jednorazowego użytku ujętych w fakturze łącznie z 

materiałami 
7. Wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych: 

a. odchylenia debetowe (cena fakturowa jest wyższa od ceny ewidencyjnej) 
b. odchylenia kredytowe (cena fakturowa jest niższa od ceny ewidencyjnej) 

8. Wyksięgowanie naliczonego w fakturze dostawcy podatku VAT podlegającego odliczeniu lub 
zwrotowi 

9. Wyksięgowanie podatku VAT podlegającego odliczeniu od podatku należnego, w przypadku 
księgowania zakupu materiałów bezpośrednio w koszty 

10. Niedobory i szkody materiałów przy odbiorze, podlegające rozliczeniu z dostawcą 
11. Przeksięgowanie kosztów zakupu do rozliczenia w czasie 
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Ewidencja rozchodu materiałów 

 
 
Objaśnienia: 

1. Wydanie materiałów do zużycia w produkcji: 
a. zaksięgowanie kosztu rodzajowego 
b. przeniesienie kosztu rodzajowego zgodnie z kierunkami zużycia 

2. Wydanie materiałów na rzecz budowy środków trwałych 
3. Wydanie sprzedanych materiałów 
4. Wydanie materiałów przekazanych w formie darowizny 
5. Odpisanie materiałów na skutek zdarzenia losowego 
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Ewidencja odchyle ń od cen ewidencyjnych i kosztów zakupu  

 
 
Objaśnienia: 

1. Debetowe odchylenia przypadające na: 
a. materiały zużyte w produkcji – obciążające koszty układu rodzajowego 
b. materiały zużyte w produkcji – obciążające miejsca zużycia materiałów 
c. materiały sprzedane 

2. Kredytowe odchylenia przypadające na: 
a. materiały zużyte w produkcji – obciążające koszty układu rodzajowego 
b. materiały zużyte w produkcji – obciążające miejsca zużycia materiałów 
c. materiały sprzedane 

3. Koszty zakupu przypadające na: 
a. materiały zużyte w produkcji 
b. materiały sprzedane 

 
 


