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PRZYCHODY

Wynagrodzenie za świadczenia w naturze należy ująć 
w kolumnie 8 PKPiR 

Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na usługach leśnych zawarł 
z osobą fizyczną umowę zlecenia polegającą na wycięciu samosiewów oraz usunię-
ciu zakrzaczeń, jak również wykonaniu innych prac pielęgnacyjnych na obszarze 
prywatnego lasu. Wynagrodzeniem za świadczone usługi jest pozyskana biomasa, 
która stanowi zrębkę. W jaki sposób udokumentować i zaksięgować w PKPiR takie 
wynagrodzenie, jeśli pozyskana tak biomasa jest następnie sprzedawana. 

Z tytułu zapłaty otrzymanej za wykonanie umowy zlecenia powstaje przy-
chód w naturze, który należy wykazać w kolumnie 8 podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pytaniu, jest niewątpliwie przycho-
dem przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o PIT. Zgodnie z tą ustawą przy-
chodami są otrzymane lub postawione w roku podatkowym do dyspozycji 
podatnika pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych 
świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 usta-
wy o PIT). Jak wynika z tego przepisu, przychód może być osiągnięty nie 
tylko w formie pieniężnej, ale również niepieniężnej. 

Przy czym wartość otrzymanych świadczeń w naturze ustala się na podsta-
wie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego same-
go rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia 
zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ustawy o PIT). Z treś-
cią tego przepisu koresponduje brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, 
w myśl którego przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość 
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obli-
czonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b (z wyjątkiem świadczeń otrzymanych od 
osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podat-
ku od spadków i darowizn). W przypadku zatem podatnika, który w zamian 
za wycięcie samosiewów oraz usunięcie zakrzaczeń, jak również wykonanie 
innych prac pielęgnacyjnych na obszarze prywatnego lasu otrzymuje bio-
masę – przychód powstanie w takiej wysokości, na jaką opiewa jej wartość. 
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Trzeba również nadmienić, że zasady prowadzenia podatkowej księ-
gi przychodów i rozchodów zostały określone w rozporządzeniu ministra 
finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów. Wartość świadczenia z tytułu otrzymanej bioma-
sy należy ująć w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
(Pozostałe przychody). Otrzymanie tego świadczenia można udokumen-
tować dokumentem podpisanym przez obydwie strony umowy (np. sto-
sownym protokołem), z którego będzie wynikać m.in., na jakiej podstawie 
doszło do przekazania biomasy na rzecz zleceniobiorcy. Oczywiście wska-
zane jest, aby stosowny zapis odnośnie do formy wynagrodzenia za wyko-
naną usługę znalazł się też w umowie, o której mowa.

Podstawa prawna:

art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

§ 12 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podat-
kowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1037).

Mariusz Olech
prawnik, specjalista ds. podatków

Środków wolnych od opodatkowania nie wykazuje się 
w PKPiR

Urząd pracy przyznał firmie w ramach projektu współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażane-
go w poddziałaniu 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 17.500 zł 
na zakup środków obrotowych i środków trwałych. Jak rozliczyć dotację w podat-
kowej książce przychodów i rozchodów?

Ponieważ środki wolne od podatku dochodowego nie tworzą podstawy 
opodatkowania, to nie należy ich ujmować w podatkowej księdze przycho-
dów i rozchodów. Odpisy amortyzacyjne, które nie stanowią kosztu, mogą 
być ujęte w kolumnie 16 Uwagi.

Przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodat-
kowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem 
przedmiotowym, nie mogą być ujmowane w PKPiR. Wynika to m.in. także z tre-
ści pkt 13 „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów”, w myśl 
którego kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów 



Przychody

9

(poza wymienionymi w kolumnach 10–12), z wyjątkiem kosztów, których 
zgodnie z art. 23 ustawa o PIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. 

Zgodnie z objaśnieniami do PKPiR jedynym miejscem, gdzie fakultatyw-
nie można księgować dochody zwolnione z opodatkowania, jest kolumna 16 
(Uwagi), gdzie mogą być ujęte faktycznie otrzymane przez podatnika przy-
chody. Poza tą kolumną ww. dochody oraz wydatki nie powinny być w księ-
dze ewidencjonowane jako niemające wpływu na ustalenie dochodu (straty), 
podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Przykład 

Podatnik zakupił maszynę podlegającą amortyzacji. Część jej wartości została sfinan-
sowana ze środków, które zaliczkowo podatnik otrzymał w ramach realizacji projektu 
unijnego. Podatnik ma obowiązek wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych 
w dacie przyjęcia jej do użytkowania. Przed jej przyjęciem powinien dokonać wyboru 
metody i stawki amortyzacyjnej. Załóżmy, iż wybrana została metoda liniowa i właściwa 
stawka amortyzacyjna – 20%. Od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia maszyny 
do użytkowania podatnik będzie zaliczał odpisy amortyzacyjne od części maszyny 
sfinansowanej ze źródeł własnych do kosztów uzyskania przychodów. 
Zapis w PKPiR będzie następujący:
Kwota amortyzacji zaliczona do KUP 7.500 zł  20%/12 miesięcy = 175 zł
Kwota amortyzacji niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów 17.500 zł  20%/12 
miesięcy = 291,67 zł

Lp. Data 
zdarzenia 
gospodar-

czego 

Nr 
dowodu 
księgo-
wego 

Opis zdarze-
nia gospo-
darczego 

Wydatki (koszty) 
Wynagrodze-
nia w gotówce  

i w naturze 
[w zł] 

Pozostałe 
wydatki zł

Razem 
wydatki  

(12 + 13) 
[w zł]

Uwagi

1 2 3 6 12 13 14 16

12 22-04-2016 0 Amortyzacja 
maszyny 
o nr. 1258

 175,00 175,00 291,67 
NKUP 

Podstawa prawna: 

rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1037).

Rafał Styczyński
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