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Przychody

Po przekroczeniu limitu przychodów należy przejść  
na księgi rachunkowe

Rolnik zajmuje się trzema rodzajami aktywności zarobkowej: uprawia ziemię i sad, 
produkuje prąd – wiatraki oraz hoduje kurczaki – działy specjalne produkcji rolnej. 
W ubiegłym roku produkcja prądu była rozliczana na zasadach ogólnych. W 2016 roku  
działy specjalne produkcji rolnej zaczęły być ewidencjonowane w PKPiR, w związku  
z przekroczeniem limitu przeszły na księgi handlowe. Czy produkcja prądu może 
zostać rozliczana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. I wreszcie, co 
z rolnictwem?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spó-
łek cywilnych i jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich 
przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT, za poprzedni rok wyniosły 
w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2.000.000 euro. Wynika  
to z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT. W art. 14 tej ustawy mówi się o przycho-
dach z działalności określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przy-
chodów z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 tej ustawy. Zostały 
one wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych. Nie dotyczy to przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Oznacza to, iż na potrzeby rozliczeń podatkowych należy zsumować 
przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych.

Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że przepisy  
tej ustawy stosuje się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycz-
nych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdziel-
ni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 
i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 
równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Przychody, które należy porównać z limitem, aby ustalić obowiązek pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, inaczej definiuje ustawa o PIT, a inaczej usta-
wa o rachunkowości. W art. 24a ust. 4 ustawy o PIT mówi się o przychodach 
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w rozumieniu art. 14 tej ustawy, tj. kwotach należnych, choćby nie zostały 
faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzie-
lonych bonifikat i skont. Wchodzą tu m.in. przychody ze sprzedaży środka 
trwałego. Z kolei w ustawie o rachunkowości w art. 2 ust. 1 pkt 2 wskazuje 
się wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 
finansowych. Mogą to być też m.in. naliczone na dzień bilansowy różnice 
kursowe czy naliczone odsetki od należności, nieuwzględniane podatkowo.

W przypadku podatników prowadzących księgę podatkową przycho-
dy porównywane z limitem ustala się na podstawie art. 14 ustawy o PIT. Są 
to nie tylko przychody wynikające z kolumny księgi podatkowej „Razem 
przychód”, ale także np. otrzymane dotacje, które stanowią przychód podat-
kowy, ale zwolniony z PIT. Natomiast podatników prowadzących księgi ra-
chunkowe obowiązuje zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o rachunkowości.  
Te podmioty z ostrożności powinny ustalić wielkość przychodów na podsta-
wie jednych i drugich przepisów osobno, a jeśli któreś z nich osiągnie kwotę  
limitu – w następnym roku podatnicy powinni prowadzić księgi rachunkowe.

Podstawa prawna:

art. 14, art. 2 ust. 2, art. 24a ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1047 ze zm.).

Katarzyna Trzpioła
doktor nauk ekonomicznych

Zysku uzyskanego w spółce komandytowej nie uwzględnia 
się w PKPiR działalności indywidualnej

Prowadzę działalność gospodarczą, ale także zamierzam przystąpić do istnieją-
cej spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. Spółka prowadzi działal-
ność gospodarczą i zamierza zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego 
dla rozliczeń podatkowych o wyborze metody ustalania różnic kursowych na pod-
stawie przepisów o rachunkowości w stosunku do działalności gospodarczej pro-
wadzonej przez spółkę. Czy przy obliczaniu limitu określonego w art. 24a ust. 4 
ustawy o PIT, przekroczenie którego skutkuje koniecznością prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych, powinienem uwzględniać również przychody z udziału w zysku spół-
ki? Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla działalności 
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indywidualnej powinienem uwzględniać przychody oraz koszty uzyskania przycho-
dów związane z uczestnictwem w spółce?

Przy obliczaniu limitu określonego w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, przekro-
czenie którego skutkuje koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie 
należy uwzględniać przychodów z udziału w zysku spółki. W konsekwen-
cji, w zakresie działalności indywidualnej nie ma obowiązku prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, jeśli przychody z wykonywania tej działalności (bez 
uwzględnienia przychodów z udziału w zysku spółki) nie osiągną wartości 
określonej w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 24a ust. 1 tej ustawy 
osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-
nych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą są zobo-
wiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (zwaną  
dalej księgą), z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty),  
podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podat-
kowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje nie-
zbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z prze-
pisami art. 22a–22o.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o dzia-
łalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza 
to działalność zarobkową:

1) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
2) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin 

ze złóż,
3) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych 

i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w spo-

sób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do 
innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT obowiązek prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spó-
łek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody,  
w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie pol-
skiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o ra-
chunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisy tej ustawy stosuje 
się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych 
osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich 
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 
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