
..............................
Miejscowość, data 

....................................................

...................................................

.....................................................

....................................................
dane podatnika (nazwa firmy; imię i nazwisko, adres)

….......................................................................
NIP

PROTOKÓŁ
wprowadzenia prywatnego składnika majątku 

do ewidencji środków trwałych 

Oświadczam,  że  dnia  ....................  przekazałam/em  na  potrzeby  prowadzonej  przeze  mnie
działalności gospodarczej 
................................................................................................................................................................

(nazwa firmy, imię i nazwisko podatnika, adres firmy, lub pieczątka zawierająca te dane)

mój prywatny składnik majątku tj. 
................................................................................................................................................................

(opis składnika majątku: np. samochód: marka, model, nr rejestracyjny, rok produkcji;
urządzenie: np. drukarka, komputer, skaner: rodzaj, typ, itp.)

Oświadczam,  iż  nie  można  ustalić  ceny  nabycia  ww.  składnika  majątku,  ponieważ  nie
posiadam  żadnego  dokumentu  zakupu:  w  szczególności  nie  posiadam  umowy  kupna,  faktury
zakupu, ani rachunku. 

Na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)jeżeli nie można ustalić ceny nabycia
środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub
sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, wartość początkową tych środków przyjmuje się
w wysokości wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych
środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub
sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Mając na uwadze powyższe uregulowania wartość początkową środka trwałego przyjęto w
wysokości .................... zł - wartość ta odpowiada cenie rynkowej z XII .................... roku środków
trwałych tego samego rodzaju, o podobnym stanie i stopniu zużycia co wprowadzany do ewidencji
środków trwałych. 

Oświadczam, że z dniem .................... przedmiotowy składnik majątku został wprowadzony do
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdyż zamierzam użytkować
go wyłącznie dla celów prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż rok.  

...........................................
/podpis podatnika/

Załączniki:  ....................  sztuk  potwierdzające  wysokość  wyceny  np.  opinia  rzeczoznawcy,  opinia  pośrednika  w
obrocie rzeczami określonego rodzaju, wydruki z portali i serwisów aukcyjnych, itp.)

*Niewłaściwe skreślić 


