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7.2. Co to jest przychód + przykłady

Przychód w pozarolniczej działalności gospodarczej to kwoty należne, choćby nie
zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa

się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług1.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust.1c. ustawy o PIT, za datę powstania przychodu z

działalności gospodarczej, uważa się zasadniczo dzień wydania rzeczy, zbycia

prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie

później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Przykład. Janina Kowalska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest

czynnym podatnikiem podatku VAT- działalność wykonywana to szkolenia ze

zdobienia paznokci. Forma opodatkowania: skala podatkowa. Zdarzenia

gospodarcze ewidencjonuje w KPiR. 22 marca przeprowadziła szkolenie dla salonu

beauty. Tego samego dnia wystawiła fakturę za wykonaną usługę na kwotę 5 500,00

zł netto. Termin płatności przypadał na: 01.04.2022. Zapłatę otrzymała dopiero

14.04.2022 roku. Jaka kwota stanowi przychód z działalności Pani Janiny w

omawianym przypadku i w jakiej dacie zgodnie z ustawą o PIT osiągnęła ten

przychód?

Pani Janina osiągnęła przychód w wysokości 5 500,00 zł 22 marca 2022 roku.

1 ustawa o PIT: Art. 14. 1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3 (przychód z działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby
nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych
towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży
towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z
tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od
towarów i usług.
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Przychód a dochód: Dochód jest przedmiotem opodatkowania zarówno przy

zasadach ogólnych jak i w podatku liniowym. Dochód rozumiany jako PRZYCHÓD -

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU. Podatnik prowadzący podatkową księgę

przychodów i rozchodów, dochód do zeznania rocznego ustala z uwzględnieniem

różnic remanentowych (to omawialiśmy w poprzednich modułach). Skupimy się w

tym i kolejnym module na przychodach i kosztach uzyskania przychodu by móc

prawidłowo ewidencjonować zdarzenia gospodarcze a w konsekwencji prawidłowo

ustalić zaliczkę na podatek dochodowy z prowadzonej działalności gospodarczej i

we właściwy sposób zamknąć rok podatkowy.

W tym module przedstawiamy przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

ale czy wiesz co zrobić w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową

działalność gospodarczą i do tego jeszcze osiągnął przychód, np. ze sprzedaży

nieruchomości?

Przykład

Janina Kowalska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której

sprzedaje artykuły biurowe. Jest również właścicielką nieruchomości, w której

mieszka. Nieruchomość nie stanowi majątku firmy, to jej prywatna nieruchomość.

Janina postanowiła sprzedać tę nieruchomość, ponieważ chce kupić mieszkanie.

Przychód otrzymany ze zbycia nieruchomości nie będzie stanowił przychodu z
działalności gospodarczej - Janina sprzedaje majątek prywatny, żeby kupić inny

lokal na własne potrzeby mieszkaniowe.

W kontekście przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej najpierw ważne

jest by poznać jak rozumiana jest działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o

PIT. Do dziś jest wiele sporów o to czy niektóre przychody osoby fizycznej mają być

traktowane jako przychody z działalności gospodarczej czy też nie.

Bardzo ciekawy przykład i idealnie obrazujący tę tematykę poruszył, radca

prawny Łukasz Zalewski w jednym z artykułów w gazecie prawnej. Przykład dotyczył

sprawy małżonków, którzy w latach 1993‒1999 oraz 2003‒2015 kupowali i
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sprzedawali działki, powiększając swoje gospodarstwo rolne i wymieniając grunty

słabszej jakości na lepsze.

Spór z fiskusem dotyczył sprzedaży siedmiu działek w latach 2013‒2014. Od wyniku

rozstrzygnięcia zależało, czy małżonkowie powinni zapłacić PIT jako podatek

należny z tytułu działalności gospodarczej, czy go unikną (jeśli działki wchodziły w

skład majątku prywatnego, a od nabycia minęło pięć lat).

Organy podatkowe uznały, że małżonkowie prowadzili niezarejestrowaną
działalność gospodarczą. Miała o tym świadczyć m.in. liczba zbywanych działek.

Fiskus wziął pod uwagę nie tylko transakcje z lat 2013‒2014, lecz także

wcześniejsze. Z akt sprawy wynikało, że w ciągu kilkunastu lat małżonkowie kupili 14

nieruchomości, niektóre podzielili, a następnie sprzedali ‒ w sumie ponad 50 działek,

i to ze znacznym zyskiem.

Co więcej, w stosunku do wielu z nich uzyskiwali decyzje o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu. Wydzielali również grunty pod drogi. Nabywcami byli

m.in. sąsiedzi posiadający co prawda gospodarstwa rolne, ale prowadzący

jednocześnie działalność budowlaną, polegającą m.in. na budowie domów

mieszkalnych.

Zarówno naczelnik urzędu skarbowego, jak i dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

uznali więc, że małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą i powinni zapłacić

PIT od dochodów z tego źródła.

STANOWISKO MAŁŻONKÓW: Małżonkowie uważali natomiast, że
podejmowane przez nich czynności były związane wyłącznie z prowadzonym
gospodarstwem rolnym i były przeprowadzane tylko w ramach rozporządzania
majątkiem prywatnym. Skoro więc sprzedawali działki po upływie pięciu lat od

nabycia, to nie powinni płacić PIT od dochodu ze zbycia.

STANOWISKO WSA: WSA w Bydgoszczy przyznał im rację. Przekonał go

argument, że małżonkowie kupowali działki również w latach 1993‒1999, aby

powiększyć swoje gospodarstwo rolne. Sprzedawali ziemię słabszej jakości, a

kupowali lepszą, dającą szansę na większe plony rolne. Działki nie były uzbrajane, a

małżonkowie nie prowadzili działań handlowych ani marketingowych.

Nie można więc było przyjąć ‒ zdaniem WSA ‒ że sprzedaż działek w 2014 r. (cztery

sztuki) i w 2013 r. (trzy sztuki) była działalnością gospodarczą. Był to zarząd

majątkiem osobistym – orzekł WSA (sygn. akt I SA/Bd 24/19).
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STANOWISKO NSA ODMIENNE: Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny.

Uzasadniając wyrok, sędzia Jolanta Strumiłło wyjaśniła, że nie można rozpoznawać

tych spraw jedynie w odniesieniu do dwóch lat – 2013 i 2014. Należy wziąć pod

uwagę ciągłość działań podejmowanych przez podatników.

NSA uwzględnił więc to, że w sumie doszło do sprzedaży 50 nieruchomości. W
momencie zbycia były to działki budowlane, a nie rolne, bo małżonkowie
występowali o decyzje o warunkach zabudowy.
– Z jednego z aktów notarialnych wynika, że nabywca oświadczył, iż kupuje działkę,

żeby powiększyć własne gospodarstwo rolne, ale de facto realizował zakup jako

przedsiębiorca budowlany – zwróciła uwagę sędzia Strumiłło.

Ponadto z zeznań świadków wynikało, że wśród mieszkańców powszechna była

wiedza o tym, iż małżonkowie sprzedają działki. Fiskus uznał to za tzw. marketing

szeptany, a NSA się z nim zgodził. Orzekł, że działalność małżonków była ciągła i
zorganizowana, więc przychody ze zbycia gruntów należy rozliczyć w ramach
źródła „działalność gospodarcza”.

Wyroki NSA z 29 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1837-38/19 i II FSK 1854-55/19.

Czym jest zatem pozarolnicza działalność gospodarcza?

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6

ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, za pozarolniczą działalność gospodarczą

uważa się działalność zarobkową:

● wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

● polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

● polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i

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

sposób 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.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku

dochodowym od osób fizycznych opiera się m.in. na trzech przesłankach:
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● zarobkowym celu działalności,

● wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,

● prowadzeniu działalności we własnym imieniu – a ponadto wymaga, by był to

jeden z rodzajów działalności wymienionych w lit. a-c) ww. przepisu.

Przykład

Janina Kowalska nie jest rejestrowała działalności w CEIDG. Osiąga dochody z

wynajmu 11 lokali użytkowych oraz 14 lokali mieszkalnych. Janina w celu utrzymania

dochodów z wynajmu tych lokali:

● stale publikuje  ogłoszenia na różnych portalach,

● kilkukrotnie w ciągu roku zmienia najemców swoich lokali,

● cały czas stara się, aby posiadane przez niego lokale były wynajęte,

● współpracuje z osobą, która sprawdza stan wynajmowanych przez niego

lokali, oraz sposób ich wykorzystania przez najemców.

Janina twierdzi, że wynajmuje nieruchomości w ramach tzw. najmu prywatnego.

Jednak działalność Janiny spełnia wszystkie cechy działalności gospodarczej i
powinna być rozliczana na zasadach przewidzianych dla działalności
gospodarczej. Naczelnik Urzędu Skarbowego może przekwalifikować sposób

rozliczeń Janiny przez opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla

działalności gospodarczej.

Zatem każde pytanie, które zadamy przedsiębiorcy ma ogromnę wagę: Czy osiaga

Pan/i inne przychody - jeżeli tak to jakie z jakich tytułów. To nie jest rola księgowej

doradzać, ale budujemy zaufanie, możemy skierować przedsiębiorcę na konsultacje

z radcą prawnym w tym zakresie, być może nawet niezbędne będzie wystąpienie w

z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
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Przychody z działalności gospodarczej - ewidencjonowane

z kolumnie 7 KPiR a pozostałe przychody,

ewidencjonowane w kolumnie 8 KPiR.

Przychody w kolumnie 7 dotyczą osiągniętych przychodów w zakresie działalności

podstawowej przedsiębiorcy. Działalność podstawową określają kody PKD: Na

podstawie kodów PKD przedsiębiorca określa czynności jakie będzie wykonywał w

ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast do pozostałych przychodów (KOLUMNA 8 kpIr) zalicza się przychody,

które nie są związane z podstawowym zakresem czynności w ramach działalności

gospodarczej.  Możemy zaliczyć do nich m.in przychody z :

● odpłatnego zbycia składników majątku będących Środkami Trwałymi

● naliczonych i otrzymanych odsetek od kontrahentów np. w związku z

nieterminowym regulowaniem zobowiązań;

● dodatnie różnice kursowe

art. 14 ust. 2 ustawy o PIT - katalog pozostałych kosztów działalności
gospodarczej: Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi,
podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem
składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie
przekracza 1.500 zł,
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c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania
równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo
wartości niematerialnych i prawnych,

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie
podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub
przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust.
2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się
odpowiednio;

2) dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne
nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot
wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem
albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się
odpisów amortyzacyjnych;

3) różnice kursowe;

4) otrzymane kary umowne;

5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których
mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych
kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z
wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat
terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;
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6) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust.
3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem
umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy;

7) wartość zwróconych wierzytelności, które zostały, zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt 20, odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone
uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;

7a) wartość zwróconych wierzytelności wynikających z umowy, o której mowa
w art. 23f, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na
podstawie art. 23h;

7b) wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako
nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały
uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

7c) równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania
przyczyn, dla których dokonano tych odpisów;

7ca) przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym w sposób określony w art. 17 ust. 1 pkt 9, w
wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie; w tym
przypadku przepisy pkt 7b, 7c i 7e stosuje się odpowiednio;

7d) w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu
podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od
towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której
podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;

7e) równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w
art. 23 ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;

7f) kwota podatku od towarów i usług:



Kurs Samodzielny Księgowy - Księgowość uproszczona Ewelina Dulęba

a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o,
lub

b) dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub
wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w lit. a

- w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku
odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;

7g) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki
(kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w
przypadku gdy:

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące
spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) -
w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej
pożyczki (kredytu),

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu)
środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty
otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą
otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału;

8) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych
świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i
art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a;

9) otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu
emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze
składki dodatkowej;

10) wynagrodzenia płatników z tytułu:
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a) terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,

b) (uchylona)

c) wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich
wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych
umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z
działalnością gospodarczą;

12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem
działów specjalnych produkcji rolnej;

13) (uchylony)

14) przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia:

a) świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się
wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych
na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r.
poz. 42, 60 i 730),

b) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty
zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a,

c) świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w
wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3
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ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755 i 730);

15) (uchylony)

16) środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą
prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki;

17) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

a) pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów
specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub
wystąpieniem wspólnika z takiej spółki;

18) opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z
2019 r. poz. 542).

Przykład:
Podatniczka prowadzi JDG w ramach której świadczy usługi fotograficzne. Na

przestrzeni ostatnich 3 lat kupowała pojedyncze drobne elementy np. sztuczne

kwiaty, deski z których tworzyła stroiki do sesji. Chciałaby teraz odsprzedać je

ponieważ już zmieniam wystrój w studio.

W jaki sposób tego dokonać?

ANALIZA ODPOWIEDZI: Sprzedaż wyposażenia należy zaksięgować w PKPiR w

kolumnie 8. Zasadniczo w PKPiR należy ująć kwotę, jaka wynika z umowy

sprzedaży. Jedynie w przypadku wyposażenia o wartości początkowej

przekraczającej 1500 zł, gdy wartość wynikająca z umowy sprzedaży znacznie
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odbiega od wartości rynkowej, należy wycenić wartość wyposażenia wg cen

rynkowych.

Zgodnie z ust. 8 objaśnień do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 8 jest

przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z

odpłatnego zbycia składników majątku.

W związku z powyższym sprzedaż wyposażenia studia fotograficznego należy ująć

w kolumnie 8 PKPiR.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o PIT, przychodem z działalności

gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku

będących składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o PIT z

wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g

ustawy o PIT nie przekracza 1500 zł, wykorzystywanych na potrzeby związane z

działalnością gospodarczą; przy określaniu wysokości przychodów przepisy art. 14

ust. 1 i art. 19 ustawy o PIT stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że jeżeli wartość początkowa wyposażenia nie przekracza 1500 zł, w

PKPiR ujmuje się kwotę przychodu wynikającą z wystawionej faktury lub innego

dowodu dokumentującego sprzedaż wyposażenia.

W przypadku, gdy wartość początkowa wyposażenia przekracza 1500 zł, w PKPiR

należy ująć kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wyposażenia, jednak tylko

wtedy, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia

znacznie odbiega od wartości rynkowej wyposażenia.

Przychody niepodlegające opodatkowaniu.

Przychody niepodlegające opodatkowaniu to przychody, które nie są zaliczane do

przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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ART. 14 ust. 3 ustawy o PIT: Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
zalicza się:

1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i

usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także

otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w

naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów);

Przykład: Podatnik, który otrzymuje zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów

nie ewidencjonuje ich w PKPiR - nie stanowią one na tym etapie przychodu.

Zaliczek na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych nie wlicza się do
przychodów.

2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od

udzielonych pożyczek;

Moja uwaga:Z powyższego wynika, że odsetki, nawet otrzymywane w ramach

prowadzonej działalności gospodarczej, kwalifikowane są do przychodów w

momencie ich otrzymania. Przepis art. 14 ust. 3 pkt 2 przesuwa moment powstania

przychodu z tytułu odsetek od pożyczki do chwili ich otrzymania.

3) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących

dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

3a) zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

-moje uwagi: zastosowanie przepisu odnosi się np. do przypadków, gdy kwota

odszkodowania wypłacona podatnikowi, który uprzednio poniósł wydatki związane

ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a które zgodnie ze względu na wyłączenie z

kosztów nie mogły zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, w

wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom nie stanowi przychodu podatnika

( wyrok WSA w Gdańsku z 12.06.2007 r., I SA/Gd 358/07).
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3b) zwróconych, umorzonych lub zaniechanych wpłat dokonywanych na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,

niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

4) (uchylony)

5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń

socjalnych - zwiększają ten fundusz;

6) kwoty stanowiącej równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także

umorzonych pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z

postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym;

7) zwolnionych od wpłat należności z tytułu podatku od towarów i usług oraz

zwróconej różnicy podatku od towarów i usług, dokonywanych na podstawie

odrębnych przepisów;

8) przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu

zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego

przeniesienia własności przedmiotu umowy;

9) (uchylony)

10) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą

prawną z tytułu likwidacji takiej spółki;

11) środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą

prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed

wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o

których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej

spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów;

12) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:
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a) pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności

gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,

b) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub

wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła

likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych

samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną

lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia

upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności

gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;

13) kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki

na ten cel z budżetu państwa.

Na zakończenie przedstawię przykład dotyczący przedsiębiorcy, który zlikwidował

działalność gospodarczą kilka lat temu, a obecnie chce sprzedać samochód, który w

tamtym czasie (w czasie gdy działalność nie była zlikwidowana) był majątkiem firmy.

Przykład.

W styczniu 2020 roku Janina Kowalska zlikwidowała swoją jednoosobową

działalność gospodarczą. W sporządzonym na dzień likwidacji działalności wykazie2

składników majątku ujęła, a następnie przeznaczył na cele prywatne samochód

osobowy będący środkiem trwałym o wartości początkowej 65.000 zł

(zamortyzowany w 40%).

2 Z art. 24 ust. 3a ustawy o PIT wynika, że na osobie fizycznej spoczywa obowiązek
sporządzenia na dzień likwidacji działalności gospodarczej wykazu pozostałych na
ten dzień składników majątku. Powinien on zawierać co najmniej następujące dane:
nazwę składnika majątku, datę jego nabycia, kwotę wydatków poniesionych na jego
nabycie, w tym zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, a także wartość
początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych.
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W styczniu 2022 r. Janina sprzedała samochód za cenę 50.000 zł. Czy przychód ze

sprzedaży tego samochodu, będzie przychodem z działalności gospodarczej?

Dokładnie dochód ze sprzedaży tego samochodu będzie opodatkowany PIT. W

jakiej wysokości?

50 000,00 - (65 000,00 - 26 000,00) = 50 000,00 - 39 000,00 = 11 000,00 zł - kwota
do opodatkowania.
Gdyby ten samochód był sprzedany po upływie 6 lat (liczymy od pierwszego

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja do dnia ich

odpłatnego zbycia) to nie Janina nie rozpozna przychodu z działalności

gospodarczej.

Skąd kwota 11 000,00 zł?

Zgodnie z art. 24 ust. 3b3 ustawy o PIT dochodem w omawianym przykładzie jest

różnica pomiędzy przychodami z odpłatnego zbycia składników a wydatkami
na ich nabycie, niezaliczonymi do kosztów podatkowych w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym przy sprzedaży środka trwałego dochód wyznacza jego

wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych pomniejszona o sumę

niedokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Gdzie wykaże taki przychód nasza p. Janina? Przychody, koszty uzyskania

przychodów i dochód lub ewentualną stratę ze sprzedaży składników majątku

pozostałych na dzień likwidacji firmy podatnik ma obowiązek wykazać w zeznaniu

podatkowym za rok, w którym doszło do tej sprzedaży. W zależności od formy

opodatkowania, jaką stosował w działalności gospodarczej, będzie to zeznanie na

formularzu PIT-36 (skala podatkowa), PIT-36L(podatek liniowy)  lub PIT-28 (ryczałt)..

3 3b. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a,
jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników,
niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.


