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Pożyczka – księgowanie umorzenia 

Tarcza antykryzysowa 

W związku z panującym wirusem COVID-19 firmy otrzymują pomoc w postaci pożyczki w 

kwocie 5000 zł, która zostanie umorzona w całości lub części. W tej instrukcji przedstawimy 

jak te operacje zarejestrować w programie 360 Księgowość. Przedstawione zostaną 

rozwiązania zarówno dla KPiR jak i dla Pełnej Księgowości. 

Spis treści 
Rozwiązanie dla KPiR ........................................................................................................................... 2 

Rozwiązanie dla Pełnej Księgowości .................................................................................................... 2 
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Rozwiązanie dla KPiR 

W przypadku KPIR nie ma obowiązku rejestrowania operacji bankowych, stąd również brak 

konieczności wprowadzania do ksiąg wpływu w kwocie 5000 zł tytułem pożyczki w ramach 

Tarczy antykryzysowej. 

Umorzenie pożyczki powoduje powstanie przychodu, ale przychód ten nie jest przychodem 

podatkowym. Zatem również nie trzeba w KPIR nic wprowadzać, ale dla tych osób które chcą 

zarejestrować faktu otrzymania pożyczki i jej umorzenia w księdze można wprowadzić zapis w 

menu Przychody > Inne przychody. 

 

Po zapisaniu takiej operacji będzie ona widniała na liście operacji ale nie będzie widoczna w 

ewidencji KPIR. 

Rozwiązanie dla Pełnej Księgowości 

W Pełnej Księgowości aby zarejestrować fakt otrzymania pożyczki należy przejść do menu 

Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność > Inne przychody. W polu Konto musisz wybrać 

konto księgowe dla otrzymanej pożyczki. Jeśli nie masz takiego konta to możesz je dodać 

używając opcji Dodaj. 
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Dodaj konto księgowe oraz operację bankową.  

W chwili umorzenia danej pożyczki przejdź do menu Finanse > Polecenie księgowania > Nowe 

polecenie księgowania i dodaj operację wyksięgowującą pożyczkę na Pozostałe przychody 

operacyjne – NPP. Jeśli nie masz takiego konta możesz je założyć w menu Ustawienia > 

Ustawienia finansów > Plan kont > Nowe konto, lub bezpośrednio w poleceniu księgowania w 

polu Konto używając opcji Dodaj, wg wzoru poniżej: 

 

W przypadku umorzonej pożyczki przychód nie jest przychodem podatkowym dlatego też w 

polu Podatek CIT należy wybrać odpowiednią linię raportu Eliminacji Podatku Dochodowego, 

wartość ta będzie wyłączona z przychodów podczas wyliczenia zaliczki na podatek CIT. 
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Operację zapisz. Decyzję o umorzeniu możesz zeskanować lub jeśli jest ona w wersji 

elektronicznej podłączyć do zapisanego polecenia księgowania, zrobisz to używając opcji 

spinacza w prawym górnym rogu obok guzika Transakcja.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości: 

• napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl 

• zadzwoń do nas: +22 30 75 777 

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość. 

Pozdrawiamy! 

Zespół 360 Księgowość   
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