
Informacja o programie „Rozliczanie odroczonego podatku dochodowego” 

 
Program w postaci arkusza kalkulacyjnego do prawidłowego rozliczania podatku 
odroczonego (możliwość tworzenia arkuszy dla różnych firm) z przykładem praktycznego 
rozliczenia podatku bieżącego i odroczonego oraz z kalkulatorem odsetek budżetowych 
i ustawowych. Zawiera także omówienie regulacji prawnych dotyczących rozliczania podatku 
dochodowego jako bieżącego zobowiązania podatkowego oraz części tzw. odroczonej, ze 
wskazaniem sposobu ujęcia w rachunku zysków i strat oraz w bilansie. 
 
Autorem programu jest Henryk Jankowiak – biegły rewident, wykładowca i trener na 
kursach i szkoleniach z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, ordynacji podatkowej 
oraz finansów. Twórca programów mających zastosowanie m.in. do badań sprawozdań 
finansowych i do analizy finansowej. 
 
Rys. 1. Okno główne programu „Rozliczanie odroczonego podatku dochodowego”. 

 
 
Lewy panel zawiera pliki „wzorcowe”, będące szablonami do tworzenia nowych, swoich 
własnych dokumentów, a także instrukcję wypełniania arkusza, kalkulator odsetek 
(pomocniczo) oraz prezentację (przygotowaną w Power Poincie). 
 
Prawy panel przeznaczony jest do przechowywania własnych dokumentów stworzonych na 
podstawie „wzorcowych” arkuszy kalkulacyjnych. Przy pierwszym uruchomieniu programu 
(po zainstalowaniu) jest on pusty. 
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Sposób korzystania z arkusza 
 
Pracę z arkuszem kalkulacyjnym należy rozpocząć od wprowadzenia podstawowych danych 
jednostki, której dotyczyć będą obliczenia podatku odroczonego i zamieszczone zostaną 
bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym. 
 
Rys. 2. Arkusz „Odroczony podatek dochodowy” – okno „Dane jednostki”  
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W następnej kolejności należy wprowadzić dane dotyczące poszczególnych pozycji aktywów 
i zobowiązań, a także inne informacje niezbędne do dokonania obliczeń. 
 
Rys. 3. Okno – wprowadzanie danych (cz. 1) 

 
 
Rys. 4. Okno – wprowadzanie danych (cz. 2) 
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Rys. 5. Okno – wprowadzanie danych (cz. 3) 

 
 
Rys. 6. Okno – wprowadzanie danych (cz. 4) 

  
 
Na podstawie wprowadzonych informacji w kolejnym arkuszu następuje automatyczne 
ustalenie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (widoku tego 
arkusza nie zamieszczono w niniejszej informacji o programie). 
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