
 

                                 Koła Gospodyń Wiejskich  ( cz.II ) 

KGW mają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, jeśli : 

1. dochód pochodzi : 

• z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,  

• ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i 

artystycznego, lub żywności regionalnej, 

• ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 

• z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z 

wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form 

oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach; 

2. W  roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, które 

wcześniej wymieniono, w wysokości do 100 000 zł.  

3. Koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  

Uproszona ewidencja obejmuje: 

1. zestawienie przychodów i kosztów 

2. zestawienie przepływów finansowych 

3. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

W przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji w postaci  należy ją zbroszurować i ponumerować 

stronypapierowej . 

KGW nie składają sprawozdań finansowych jak wszystkie osoby prawne. 

Dokumentem finansowym jest: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kgw, § 3 

ust. 5 pkt 1 – przyznaną pomoc należy wykorzystać na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 

ustawy. Każdy zakup musi być potwierdzony dowodem zakupu (najczęściej rachunek, faktura), który musi 

być uwzględniony w tabeli nr 1 Sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej dla koła gospodyń 

wiejskich. Istotny jest tu dokładny opis przeznaczenia zakupionej rzeczy/usługi, powiązania jej z 

konkretnym celem np. jeżeli zostaną zakupione ciastka, kawa i herbata na konkretną imprezę 

okolicznościową organizowaną przez kgw (np. dzień babci i dzień dziadka), to w pozycji 

tabeli  faktury/rachunku za te produkty, w opisie należy wymienić konkretną imprezę. 

Za dowody księgowe uważa się również:                                                                                                                        

-wystawiony na koniec dnia dowód wewnętrzny, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość  

przychodów za dany dzień ( np. zestawienie sprzedaży)                                                                                                                                                       

-noty korygujace                                                                                                                                                                                   

-dowody opłat pocztowych i bankowych, sądowych i notarialnych, itp.                                                                                                                                                                                                                                                                            

- koszty diet i podróży służbowych                                                                                                                                                     

-bilety z parkometru czy komunikacji miejskiej                                                                                                                     

-paragony fiskalne, rachunki, faktury 

Wpisów dowodów księgowych do ewidencji uproszczonej należy dokonywać na bieżąco 

Wpisy dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się najpóxniej w 

miesiącu przyjęcia ich do użytkowania 



Dwie najważniejsze rady dla KGW w sprawie wydatkowania dotacji to:                                                                                                              

- każdą ważną decyzję omawiać na zebraniach członków i zatwierdzić ją w formie   uchwały,                                                                                                                                        

-w razie potrzeby uregulowania pewnych zagadnień, zaistnienia sytuacji zmieniających pewne ogólne 

zasady funkcjonowania KGW zawartych w statucie, zawsze można w drodze uchwały wprowadzić zmiany 

w zapisach w statucie np. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a) decyzje o zakupie  rzeczy/usługi o wartości powyżej 500 zł, muszą podlegać   głosowaniu na  

zebraniach członków KGW,                                                                                                                                                    

b) decyzje o zakupie  rzeczy/usługi podejmowane są  większością głosów,                                                                                                                       

c) decyzje o zakupie rzeczy/usługi o wartości powyżej 200 zł podejmowane są w głosowaniu i  

zatwierdzone uchwałą. 

W przypadku braku takich ogólnych zapisów w statucie, zawsze można podjąć decyzję o zakupie w formie 

uchwały na zebraniu członków KGW. 

Dochód, a opodatkowanie: 

Dochody KGW przeznaczone na pielęgnowanie tradycji i ludowych zwyczajów, prezentowanie kulinarnych 

osiągnięć, dbałość o piękno naszych wiosek i wiele innych nie podlegają podatkom CIT i VAT, nie ma też 

obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ani składania deklaracji podatkowych. Złożenie zeznania 

podatkowego CIT-8 i załącznika CIT-8/0 dla nowo powstałych KGW  nastąpi w terminie do 31 marca 2020 

roku. Zwolnienie z podatku CIT ( przychód do 100 tys.zł)                                                                                                      
Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców,  Koła Gospodyń Wiejskich, nie posiadające statutu OPP i 

osiągające przychody wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich, do kwoty 100.000 zł  -  

prowadzą działalność zarobkową,  która nie jest traktowana jako działalność gospodarcza. 

Dochód z działalności KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, nie 

może być przeznaczony do podziału między członkinie koła.Zwolnienie z podatku VAT( do 200 tys.zł)                                                                                               

Zwolnienie z podatku dochodowego. 

          
Opracowano na podstawie: 

➢ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji 

przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 r., poz. 70) 

➢  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 r., poz. 2212) 

➢  Ustawa  z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. 2018 r., 1036 z 

późń. zm.) 

➢  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) 

➢ Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  

➢  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018 r. poz. 2519) 

➢ Ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich  z dnia 09 listopada 2018 r. ( Dz.U.21018r. poz 2212) 

               https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html 

               http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl 
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