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UJMOWANIE KOSZTÓW SPRZEDAŻY
W ZAKŁADOWYM PLANIE KONT NA POTRZEBY
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
COST ACCOUNTING FOR SALES IN THE CHART
OF ACCOUNTS FOR THE NEEDS OF ENTERPRISE
MANAGEMENT
DOI: 10.15611/pn.2015.389.18
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest ujmowaniu kosztów sprzedaży w zakładowym planie
kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Właściwa ewidencja kosztów związanych
ze sprzedażą wyrobów ma istotne znaczenie w ich planowaniu i kontroli. Na podstawie analizy literatury krajowej z rachunkowości oraz wybranych wzorcowych zakładowych planów
kont można stwierdzić, że dominuje w nich nurt rozwiązań sprawozdawczych. Rozwiązania
te charakteryzują się tym, że zarówno koszty sprzedaży, jak i koszty działań marketingowych
traktuje się łącznie bez rozróżnienia. Nie pozwalają one na realne planowanie i kontrolę kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych. W artykule przedstawiono zakres kosztów
sprzedaży i ich ewidencję w literaturze krajowej oraz ich ujmowanie we wzorcowych planach
kont. Zwieńczeniem artykułu jest studium przypadku, w którym przedstawiono ujmowanie
kosztów związanych ze sprzedażą książek przez wydawnictwo książkowe.
Słowa kluczowe: koszty sprzedaży, zakładowy plan kont.
Summary: This article is devoted to the sales costs accounting in the chart of accounts for
the needs of enterprise management. The proper record of sales costs is important in their
plan and management. This article describes the sales costs and their records in the national
literature, and their recognition in standard charts of accounts. The culmination of this paper
is a case study which describes the accounting of cost related to the sales of books by a
publishing house.
Keywords: sales costs, chart of accounts.
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1. Wstęp
Koszty związane ze sprzedażą wyrobów gotowych stanowią coraz istotniejszą pozycję kosztów. Wpływają one na rentowność sprzedaży wyrobów gotowych, jak
również na rentowność sprzedaży odbiorców. Dotychczasowa praktyka ujmowania
kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych w zakładowych planach kont
preferuje ujęcie sprawozdawcze. Charakteryzuje się ono tym, że układ kont dotyczący kosztów sprzedaży dostosowany jest głównie do potrzeb sporządzenia rachunku zysków i strat oraz ustalenia wymiaru podatków. Nie uwzględnia on kosztów poszczególnych działań marketingowych czy kosztów kanałów dystrybucji.
Taki sposób ujęcia kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych nie pozwala ich realnie planować i kontrolować. Tym samym taki sposób ich ujęcia zubaża
informacje o kosztach działalności przedsiębiorstwa.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zakresu kosztów sprzedaży i ich
ujmowania w literaturze krajowej dotyczącej rachunkowości oraz we wzorcowych
zakładowych planach kont. Przedstawiono również studium przypadku, w którym
zaprezentowano autorskie rozwiązanie ewidencyjne w zakresie kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych w jednym z wydawnictw książkowych.
Podczas badań przeprowadzono analizę literatury w zakresie ujmowania kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych. Przeprowadzono analizę zakładowych planów kont przedsiębiorstw różnych branż, w tym przedsiębiorstwa wydawniczego, produkcji betonów, usługowych oraz handlowych.

2. Koszty sprzedaży i ich ewidencja w literaturze krajowej
Literatura krajowa w zakresie rachunkowości przedstawia dorobek w zakresie definiowania kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów, jak i ich ewidencji. Zakres
kosztów sprzedaży zmieniał się z czasem. Wynikało to poniekąd z panującej rzeczywistości, ale też zwiększenia zapotrzebowanie na informacje ze strony odbiorców.
W literaturze z zakresu rachunkowości1 koszty sprzedaży na ogół dzieli się na
koszty podstawowe zbytu – bezpośrednie i koszty ogólne zbytu.
Koszty sprzedaży bezpośrednie obejmują obciążające dostawcę koszty bezpośrednie dotyczące sprzedaży produktów i materiałów. Są to np. koszty skompletowania dostaw wyrobów, opakowań, załadunku wyrobów gotowych, pakowania
wyrobów dokonywanego poza komórkami produkcji, transportu, ubezpieczenia
wyrobów w czasie transportu, usługi spedycyjne, podatek akcyzowy, koszty napraw gwarancyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. Jako inne koszty sprzedaży
1
Opracowano na podstawie: [Burzym 1980, s. 213-214; Kuzior, Rówińska 2008, s. 27-28, 61;
Matuszewicz 1976, s. 155 i 177; Sawicki 1995, s. 210-211; Skrzywan, Fedak 1953, s. 147-148; Skrzywan, Fedak 1984, s. 137-138; Stadtmüller 1972, s. 178, 186-187; Turowska, Węgrzyn 2013, s. 173].
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wymienia się koszty uczestnictwa w wystawach, targach, koszty reklamy itp. Koszty te ewidencjonuje się w ramach konta Koszty sprzedaży.
Na koszty ogólne zbytu składają się koszty utrzymania komórek zbytu, koszty
utrzymania zapasów, jak koszty utrzymania magazynów wyrobów, jego obsługi,
odsetki od kredytów na zapas wyrobów. Koszty te są ewidencjonowane w ciężar
konta Koszty ogólnego zarządu. Natomiast w pracy [Burzym 1980, s. 213-214] te
koszty również zaliczane są do kosztów sprzedaży. Ponadto zalicza się do nich koszty ekspedycji, koszty własnych badań, analiz, prób jakości.
W przypadku kosztów transportu, które obejmują własny tabor, ewidencjonuje
się je na kontach Koszty działalności pomocniczej.
Do kosztów sprzedaży zalicza się również koszty związane ze sprzedażą usług
i materiałów. W przypadku prowadzenia własnych sklepów koszty ich prowadzenia
zaliczane są do kosztów sprzedaży.
Koszty sprzedaży księgowane są w ramach konta Koszty sprzedaży. Natomiast
pozostałe koszty realizacji tego procesu księgowane są na koncie Koszty ogólnego
zarządu. W przypadku prowadzenia punktów sprzedaży lub punktów handlowych
prowadzone jest konto Koszty sklepów fabrycznych.
W pracy [Sawicki 2014, s. 51-52] do konta Koszty sprzedaży proponuje się prowadzić ewidencję analityczną, która może obejmować wyodrębnione rodzaje sprzedaży, a w ich ramach pozycje szczegółowe, jak np.:
–– materiały pomocnicze i opakowania zużywane do wysyłanych (sprzedanych)
produktów, towarów, materiałów,
–– przewozy, obejmujące opłaty za usługi przewoźników i spedytorów,
–– koszty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
–– koszty sprzedaży eksportowej, np. prowizje płacone jednostkom lub agentom
zagranicznym,
–– koszty reklamy i marketingu, udziału w targach i wystawach, zużycia eksponatów reklamowych,
–– pozostałe koszty sprzedaży.
Natomiast koszty związane z funkcjonowaniem działów handlowych, utrzymaniem magazynów itp. ujmuje się w kosztach ogólnego zarządu.
Przedstawione sposoby ewidencji kosztów dotyczącej sprzedaży wyrobów gotowych w literaturze krajowej z zakresu rachunkowości nie są zbyt rozbudowane. Dominują konta syntetyczne, gdzie brak jest przedstawienia kont analitycznych, które
mogłyby uszczegółowić ponoszone koszty związane ze sprzedażą wyrobów gotowych. Nie uwzględnia się odrębnie kosztów np. kanałów sprzedaży czy też kosztów
działań marketingowych, które są w zasadzie sprowadzone do pozycji rodzajowej
koszty reklamy. Nie wyodrębnia się też kosztów jednostek organizacyjnych, które odpowiadają za sprzedaż w przedsiębiorstwie. Również – kosztów utrzymania
magazynów. Koszty te ewidencjonowane są bezpośrednio na koncie Koszty ogólnego zarządu bez wyodrębnienia kont analitycznych, które przedstawiałyby te grupy kosztów. W ten sposób w praktyce koszty dotyczące procesu sprzedaży,,giną w
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kotle” kosztów ogólnych działalności przedsiębiorstwa. W konsekwencji trudno te
grupy kosztów planować i kontrolować.
Analiza literatury krajowej w zakresie rachunkowości wykazuje, że zakres
kosztów sprzedaży i ich ewidencja zmieniały się w czasie i poniekąd odzwierciedlały sytuację rynkową owych czasów. Ewidencja kosztów sprzedaży w prezentowanej
literaturze z zakresu rachunkowości nie za dużo miejsca poświęca kosztom związanym ze sprzedażą wyrobów gotowych i ich ewidencji. Dominuje nurt sprawozdawczy, a nie menedżerski. Nie odzwierciedla się kosztów procesów związanych
ze sprzedażą wyrobów gotowych. Tym samym nie prowadzi się kont analitycznych
i w praktyce trudno wyodrębnić rzeczywiste koszty sprzedaży wyrobów gotowych.
W konsekwencji zakres prezentowanych kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych jest zbyt ubogi na potrzeby realnego zarządzania sprzedażą.
Trudno też się zgodzić z poglądem, że koszty prowadzenia sklepów czy punktów sprzedaży zaliczane są do kosztów sprzedaży. Zdaniem autora jest to inny rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, która też ma swoje koszty sprzedaży.
Nie można zgodzić się też z kwalifikacją kosztów napraw gwarancyjnych do
kosztów sprzedaży. Koszty napraw gwarancyjnych są związane bezpośrednio
z użytkowaniem wyrobów gotowych, a nie ich sprzedażą, chyba że naprawy powstały w wyniku np. transportu do klienta czy przy montażu.

3. Ujęcie kosztów sprzedaży we wzorcowych zakładowych
planach kont
Komentarz do zakładowego planu kont przedstawia zakres ewidencji kosztów na
wyodrębnionych kontach księgowych. Niejako odzwierciedla sposób myślenia kadry zarządzającej, a raczej pracowników działów księgowości, oraz ich potrzeby
informacyjne w zakresie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Sposób ujmowania
kosztów sprzedaży we wzorcowych zakładowych planach kont jest wynikiem doświadczeń ich autorów i dorobku rachunkowości jako nauki. Istotnym elementem
tych rozwiązań jest przedstawienie zakresu ewidencji kosztów sprzedaży, jak i tworzenie poszczególnych ich grup, np. kosztów kanałów sprzedaży, co w praktyce
przekłada się na konta syntetyczne i konta analityczne. Poniżej zatem zostaną przedstawione zakresy ujmowania kosztów sprzedaży w wybranych wzorcowych zakładowych planach kont.
W pracy [Gierusz 2012, s. 512-513] konto Koszty sprzedaży służy do ujęcia objętych ceną sprzedaży produktów pracy, to jest kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z czynnościami sprzedaży (opakowania – o ile nie stanowią
istoty produktów, koszty załadunku, przeładunku i wyładunku, przewozu, usług
spedycyjnych, ubezpieczenia w transporcie), następującymi po wydaniu zapasów
z magazynu (bądź uznaniu ich za produkcję gotową, jeżeli odbiór produktów przez
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kontrahentów następuje bezpośrednio z produkcji). Ponadto do kosztów sprzedaży
zalicza się:
–– podatek akcyzowy, płacony od sprzedaży własnych wyrobów,
–– koszty napraw gwarancyjnych i ewentualnie rezerwy tworzone na te koszty,
–– koszty reklamy, w tym udział w targach i wystawach,
–– prowizje jednostek pośredniczących w sprzedaży wyrobów, np. agentów.
W ewidencji analitycznej wyróżnić można koszty sprzedaży:
–– grup produktów,
–– kierunków sprzedaży (rynków zbytu),
–– form sprzedaży.
Do konta Koszty sprzedaży nie zalicza się utrzymania wydzielonych komórek zbytu przedsiębiorstw, magazynów, biur ekspedycji itp. oraz kosztów podróży
i delegacji związanych ze sprzedażą lub konwojem, opłat pocztowych za przesyłki,
kosztów własnych badań, analiz, prób jakości. Obciążają one konto Koszty ogólnego
zarządu.
W tym zakładowym planie kont odrębnie ujmuje się koszty działalności handlowej, do których zalicza się koszty utrzymania placówek handlu, ubezpieczenia majątkowe, prowizje płacone za pośrednictwo handlowe, pozostałe koszty działalności
handlowej. Ewidencja analityczna powinna uwzględniać podział kosztów według
pozycji rodzajowych oraz placówek handlowych (punktów sprzedaży) [Gierusz
2012, s. 511].
Podobnie definiuje i ujmuje się konto Koszty sprzedaży we wzorcowym planie
kont [Pałka 2009, s. 423-425]. Do konta syntetycznego tworzy się konta analityczne,
które dotyczą:
–– wyodrębnionych rodzajów sprzedaży, np. według kierunków sprzedaży: kraj,
eksport,
–– grup wyrobów,
–– pozycji umożliwiających analizę i kontrolę zasadności i celowości ich ponoszenia.
W niniejszym zakładowym planie kont odrębnie wyróżnia się konta syntetyczne Koszty prowadzenia magazynów hurtowych oraz Koszty jednostek handlu detalicznego. W ramach kont analitycznych wyodrębnia się poszczególne magazyny
hurtowe czy jednostki handlu detalicznego [Pałka 2009, s. 414-416].
W innym zakładowym planie kont konto Koszty sprzedaży to koszty związane
z działalnością handlową jednostki, a zatem koszty bezpośrednie sprzedaży, koszt
reklamy, koszty utrzymania punktów sprzedaży, jak również koszty obsługi posprzedażowej [Wzorcowy… 2009, s. 329-330]. Zalicza się do nich w szczególności
koszty opakowań zbiorczych i transportowych, prowizje agentów, podatek akcyzowy naliczony od sprzedaży wyrobów objętych akcyzą, koszty transportu, załadunku i wyładunku – w tym rozliczone koszty świadczeń wewnętrznych działalności
pomocniczej, koszty spedycji i ubezpieczenia transportu, koszty centrów dystrybucji i sklepów detalicznych, koszty reklamy i promocji produktów, koszty udziału
w targach i wystawach, koszty organizacji imprez promocyjnych skierowanych do
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odbiorców produktów, wartość produktów przekazanych na cele promocji i reklamy, wartość produktów zniszczonych w trakcie sprzedaży i transportu, uznanych
za niedobory niezawinione, koszty rezerw z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi
w wysokości wynikającej z uznanych zwyczajów handlowych, koszty przeglądów
i napraw gwarancyjnych, na które nie utworzono rozliczeń międzyokresowych. Natomiast do kosztów sprzedaży nie zalicza się kosztów reprezentacji i public relations zaliczanych do kosztów ogólnego zarządu.
Do konta Koszty sprzedaży tworzy się konta analityczne, które obejmują
m.in. koszty według segmentów klientów, kanałów dystrybucji i punktów sprzedaży, produktów. W przypadku gdy sprzedaż towarów stanowi podstawową lub jedną
z podstawowych działalności jednostki, prowadzi się konto Koszty handlowe z dalszym rozwinięciem analitycznym według potrzeb jednostki.
Inne zwarte publikacje2 dotyczące zakładowych planów kont w zasadzie nie
wychodzą poza przedstawiony wyżej zakres ewidencji kosztów sprzedaży. Czasami
niewiele miejsca poświęca się w nich ewidencji kosztów sprzedaży
Analiza wybranych wzorcowych zakładowych planów kont wykazuje, że odzwierciedlają one dorobek prezentowany w literaturze dotyczącej rachunkowości.
Często autorami wzorcowych zakładowych planów kont są autorzy podręczników
czy prac naukowych w zakresie rachunkowości i odzwierciedlają swoje poglądy
w tym zakresie. Niemniej w dużej mierze przedstawiane rozwiązania reprezentują
bardziej nurt sprawozdawczy niż zarządczy, czyli taki, który odzwierciedla zarówno koszty procesów samej sprzedaży, jak i procesów pomocniczych, np. działań
marketingowych.

4. Ewidencja kosztów związanych ze sprzedażą na przykładzie
wydawnictwa książkowego. Studium przypadku
Publikacje, które dotyczą wzorcowych planów kont, siłą rzeczy nie mogą oddać indywidualnych potrzeb informacyjnych odbiorców w przedsiębiorstwie. Są one zróżnicowane. Przyjęte rozwiązania w dużej mierze zależą też od specyfiki działalności
konkretnego przedsiębiorstwa. Poniżej zostanie omówione przykładowe rozwiązanie w zakresie ewidencji kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych
w jednym z wydawnictw książkowych.
Oferta wydawnictwa książkowego obejmuje książki specjalistyczne z zakresu
finansów, rachunkowości, zarządzania oraz politologii. Ponadto w ofercie wydawnictwa znajdują się poradniki oraz okazjonalnie książki z zakresu kultury i sztuki.
Książki sprzedawane są przez hurtownie, księgarnie, własny sklep internetowy, biblioteki oraz indywidualnie przez odbiorców instytucjonalnych na ich potrzeby, np.
szkolenia. W ramach kosztów związanych ze sprzedażą książek wyróżnia się koszty
2
Przeanalizowano pozycje, takie jak: [Fedak, Muszyńska 2005, s. 31-34; Iskra i in. 2001, s. 237-243; Karwowski 2005, s. 159-160; Majewska 2011, s. 370-374; Nisengolc 2000, s. 70-84; Sasin 2009,
s. 130-132].
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działań marketingowych, kanałów dystrybucji i obsługi handlowej. Każda z przedstawionych grup kosztów charakteryzuje się swoją specyfiką.
Wpływ na rentowność produktu – książki mają koszty działań marketingowych.
Zalicza się do nich koszty reklamy w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),
udziału w targach, organizacji spotkań z autorami. Każde z tych działań ma inne
koszty realizacji ze względu na ich specyfikę. Dlatego też ewidencja kosztów działań marketingowych musi uwzględniać rodzaje działań marketingowych oraz ich
koszty. Koszty działań marketingowych nie sprowadzają się tylko do pozycji kosztów reklamy ujętych w kosztach ogólnego zarządu.
Odbiorca książek, zwłaszcza sieciowy i hurtowy, otrzymuje wynegocjowany
rabat od ceny detalicznej książki. Ponoszone są przy tym koszty kompletacji zamówienia i koszty dostarczenia książek do odbiorcy.
Koszty dostarczenia książek do odbiorcy dotyczą głównie kosztów ich wysyłki
do klienta i zależą przede wszystkim od wagi i liczby wysyłanych paczek3. Jednym
z elementów zwiększenia rentowności sprzedaży do klientów jest odpowiednia organizacja procesu sprzedaży. Wpływa to na rentowność klienta. Dlatego też ewidencjonowane są koszty dostarczenia książek do każdego istotnego stałego odbiorcy,
tj. hurtowni i sieci księgarskich.
Współpraca z odbiorcami wiąże się również z windykacją. Nie zawsze odbiorcy
płacą w terminie. Taka sytuacja wymaga działań windykacyjnych, które w ostateczności mogą zakończyć się w sądzie. W konsekwencji proces windykacji należności
od klienta kosztuje i wpływa również na jego rentowność.
Trudno prowadzić sprzedaż książek czy też planować i realizować działania
marketingowe bez handlowców. Należy również realizować zamówienia klientów.
Dlatego też odrębnie ewidencjonowane są koszty działu handlowego.
Przykładowe rozwiązania ewidencji kosztów związanych ze sprzedażą książek
przez wydawnictwo przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Ewidencja kosztów związanych ze sprzedażą książek
520
520-01
520-02
520-03
530
530-01
530-02
530-03
531
549
549-02

Koszty działań marketingowych
Koszty reklamy w mediach
Koszty udziału w targach
Koszty wydania katalogu wydawnictwa
Koszty kanałów dystrybucji
Hurtownia 1
Hurtownia 2
Sieć księgarska
Koszty windykacji
Koszty jednostek organizacyjnych
Koszty działu handlowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie komentarza do zakładowego planu kont wydawnictwa.
3
Problematykę kosztów sprzedaży i kompletacji zamówienia w wydawnictwie książkowym
omówiono w pracy [Kotapski 2015a, s. 34-37].
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Przedstawione rozwiązanie wyróżnia się tym, że jest nastawione na potrzeby
zarządzania wydawnictwem. Wyodrębniono w ewidencji kosztów znaczące koszty,
które wpływają na rentowność sprzedaży samych książek, ale też na rentowność
odbiorcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu można te koszty planować i kontrolować, ale
też negocjować z odbiorcami książek. Również ewidencja kosztów działań marketingowych pozwala na ich lepszą kontrolę. Wymaga to jednak od pracowników
wydawnictwa odpowiedniego opisywania dowodów księgowych. Nie jest to jednak
wielka niedogodność w stosunku do wagi uzyskiwanych informacji. W przypadku
biura rachunkowego, które obsługuje wydawnictwo, również nie było sprzeciwu
co do przyjętych rozwiązań ewidencyjnych. Zakres ewidencji kosztów, sposobów
tworzenia kont analitycznych jest opisany w komentarzu do przyjętego i funkcjonującego w wydawnictwie zakładowego planu kont.

5. Zakończenie
Zakres kosztów sprzedaży i ich ewidencja w teorii i praktyce przedsiębiorstw zmieniały się w czasie. Wpływ na to miało m.in. zwiększenie kosztów związanych ze
sprzedażą wyrobów gotowych, zmniejszenie rentowności sprzedaży oraz zwiększenie zapotrzebowania na informacje w tym zakresie ze strony menedżerów.
Na podstawie analizy literatury krajowej z rachunkowości oraz wybranych
wzorcowych zakładowych planów kont można stwierdzić, że dominuje w nich nurt
rozwiązań sprawozdawczych. Rozwiązania te charakteryzują się tym, że koszty
sprzedaży, jak i koszty działań marketingowych traktuje się łącznie bez rozróżnienia. Rozwiązania te nie pozwalają na realne planowanie i kontrolę kosztów związanych ze sprzedażą wyrobów gotowych.
Zwiększenie konkurencyjności na rynku, kosztów działalności przedsiębiorstw,
zmniejszenie rentowności sprzedaży oraz rozwój systemów informatycznych spowodowały zwiększenie zapotrzebowania na informacje ze strony menedżerów.
W przedstawionym studium przypadku widać wyraźnie, że spojrzenie zarządcze na informacje będzie przeważać. Dlatego systemy ewidencji księgowej będą
musiały podążać w tym kierunku. W kilku badanych przedsiębiorstwach różnych
branż, m.in. produkcji betonów, handlowych, usługowych, są już odrębnie ujmowane koszty działań marketingowych, koszty kanałów sprzedaży czy też działów
wspomagających sprzedaż4. Wpływ na to ma też rozwój controllingu w przedsiębiorstwach. Wymaga to jednak pewnej współpracy pomiędzy zarządzającymi
a działami księgowymi, ale też wzajemnego zrozumienia oraz świadomości dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem. Pewne tego oznaki widać już w najnowszych poradnikach wzorcowych zakładowych planów kont.

4

Przykład został opisany w pracy [Kotapski 2015b, s. 25-26].
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