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Ewidencja kosztów rodzajowych 
 

Konta kosztów rodzajowych  
(strona Wn) 

Różne konta  
(strona Ma) Treść operacji 

„Umorzenie środków trwałych” 
„Amortyzacja” „Umorzenie wartości 

niematerialnych i prawnych” 

Odpisy amortyzacyjne 

„Materiały” 
Wydanie materiałów z 
magazynu do zużycia 

„Rozliczenie zakupu” 
(„Rozrachunki z dostawcami”) 

Przekazanie zakupionych 
materiałów do zużycia 

„Zużycie materiałów i energii” 

„Rozliczenie zakupu” 
(„Rozrachunki z dostawcami”) 

Faktura za energię 

„Usługi obce”  
„Rozliczenie zakupu” 
(„Rozrachunki z dostawcami”) Faktura za usługi obce 

 „Rozrachunki z tytułu VAT” 
VAT naliczony obciążający 
koszty (niepodlegający 
odliczeniu od VAT należnego) 

„Podatki i opłaty” 

„Inne rozrachunki 
publicznoprawne” 

Inne podatki obciążające koszty 
(podatek od środków 
transportowych, od 
nieruchomości, od gruntów) 

„Wynagrodzenia” 
„Rozrachunki z tytułu 
wynagrodzeń” Naliczone płace brutto 

„Rozrachunki z ZUS” 
Obciążające pracodawcę składki 
ZUS (emerytalne, rentowe, 
wypadkowe) 

„Inne rozrachunki 
publicznoprawne” 

Składki na Fundusz Pracy, 
FGŚP,  

„Fundusze specjalne” Odpisy na ZFŚS 

„Rachunki bankowe” 

 „Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia” 

„Pozostałe rozrachunki” 

Inne świadczenia na rzecz 
pracowników 

„Inne rozrachunki z pracownikami” 
„Pozostałe koszty rodzajowe” 

„Rachunki bankowe” 

Ubezpieczenia majątkowe, 
koszty delegacji, czynsze i inne 
koszty 
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Ewidencja kosztów wg typów działalno ści 
 

 
 
Objaśnienia: 

1. Przeniesienie kosztów rodzajowych na konta kosztów działalności 
2. Przeksięgowanie przypadających na dany miesiąc rat kosztów rozliczanych w czasie: 

a. czynnych 
b. biernych 

 
 
Ewidencja kosztów działalno ści podstawowej 
 

 
 
Objaśnienia: 

1. Ewidencja kosztów rodzajowych 
1a. Przeksięgowanie bezpośrednich kosztów działalności podstawowej 
1ax, 1ay, 1az – koszty bezpośrednie przypadające na wyrób X, Y, Z 
1b. Księgowanie pośrednich kosztów działalności podstawowej 
2. Przeniesienie na nośniki rozliczonych kosztów wydziałowych 
2ax, 2ay, 2az – rozliczone koszty wydziałowe przypadające na wyrób X, Y, Z 
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Ewidencja rozliczenia kosztów działalno ści pomocniczej  
 

 
 
Objaśnienia: 

1. Przeniesienie kosztów świadczeń wzajemnych między wydziałami pomocniczymi 
2. Przeniesienie kosztów działalności pomocniczej w związku ze świadczeniem usług na rzecz 

innych ogniw przedsiębiorstwa: 
a. wydziałów podstawowych 
b. zarządu 
c. zaopatrzenia 
d. zbytu 

3. Przeniesienie kosztów działalności pomocniczej związanej ze świadczeniem usług na rzecz 
odbiorców zewnętrznych 
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Podział kosztów dla potrzeb kalkulacji kosztu wytwo rzenia 
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