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Kiedy faktura VAT RR, kiedy umowa

Sprzeda˝ drew
na

Nie ma znaczenia dla celów dokumentacyjnych, 
czy nast´puje sprzeda˝ drewna pozyskane-
go (Êci´tego), czy sprzeda˝ drewna na pniu 
(nieÊci´tego).

Czy t´ samà formà dokumentowania sprze-
da˝y drewna na rzecz p∏atnika VAT mo˝e 
si´ pos∏u˝yç osoba fizyczna, która posiada 
wy∏àcznie grunty leÊne i prowadzi gospo-
dark´ leÊnà (np. mieszkajàcy w mieÊcie 
spadkobierca rolnika, posiadajàcy wy∏à- 
cznie las)? Czy taka osoba mo˝e byç potrak-
towana jako rolnik rycza∏towy?
Takà samà formà dokumentowania sprze-
da˝y drewna mo˝e tak˝e pos∏u˝yç si´ osoba 
posiadajàca wy∏àcznie grunty leÊne, poniewa˝ 
w oparciu o definicje zawarte w art. 2 pkt 15, 
19 i 20 ustawy o podatku VAT jest ona uzna-
wana za rolnika rycza∏towego przy dostawie 
drewna z w∏asnego lasu.

W jaki sposób nale˝y dokumentowaç sprze- 
da˝ drewna odbywajàcà si´ pomi´dzy rol- 

W jaki sposób udokumentowaç sprzeda˝ drew- 
na? O wyjaÊnienia zwróciliÊmy si´ do S∏awo-
mira ¸apiƒskiego, naczelnika Urz´du Skar-
bowego w Wysokiem Mazowieckim.

Czy sprzeda˝ drewna przez rolnika rycza∏-
towego posiadajàcego las na rzecz p∏atnika 
VAT (np. tartak) mo˝na dokumentowaç 
fakturà VAT RR, analogicznie jak przy 
sprzeda˝y innych produktów rolnych?
Sprzeda˝ drewna przez rolnika rycza∏towego 
na rzecz p∏atnika VAT (np. podatnika pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà) mo˝na 
dokumentowaç fakturami VAT RR, o których 
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i us∏ug. Wynika to 
z faktu, ˝e drewno jest produktem gospodarki 
leÊnej, przy dostawie którego przys∏uguje 
zrycza∏towany zwrot podatku od towarów 
i us∏ug. Taki sposób dokumentowania sprze-
da˝y drewna jest mo˝liwy pod warunkiem, ˝e 
dokonujàcym dostawy jest rolnik rycza∏towy 
a nabywcà podatnik podatku VAT. 

nikiem rycza∏towym a osobà fizycznà 
nieb´dàcà p∏atnikiem VAT?
W przypadku sprzeda˝y drewna przez rol-
nika rycza∏towego na rzecz osoby fizycz-
nej nieb´dàcej podatnikiem podatku VAT 
taka transakcja mo˝e byç udokumentowana  
umowà sprzeda˝y, o której mowa w Kodeksie 
cywilnym.  u

Faktura VAT RR – dokumentuje nabycie pro-
duktów rolnych przez czynnego podatnika VAT 
od dostawcy, który jest rolnikiem rycza∏towym. 
Rolnikami rycza∏towymi, zwolnionymi od po-
datku od towarów i us∏ug, jest zdecydowana 
wi´kszoÊç rolników. Faktur´ wystawia nie jak 
zwykle sprzedajàcy, a nabywca, zatrzymujàc 
dla siebie kopi´. Stawka podatku wynosi 7%. 
Nabywca mo˝e preferowaç p∏atnoÊç przelewem, 
a nie gotówkà, gdy˝ wówczas ma prawo od-
liczenia sobie podatku naliczonego, ale tylko 
wtedy, gdy zap∏aci w terminie do 14 dni 

Sprzeda˝ drewna – do tartaku lub sàsiadowi  
– to zyski z w∏asnego lasu. Tylko jak we 
w∏asnym zakresie policzyç, jakà iloÊcià Êci´-
tego surowca dysponujemy?

W przypadku pojedynczych sztuk nale˝y 
zmierzyç d∏ugoÊç (l) i Êrednic´ w po∏owie 
d∏ugoÊci (dl/2). Do obliczenia mià˝szoÊci drew-
na (V) pos∏u˝y prosty wzór, okreÊlany wzorem 
Êrodkowego przekroju V = (∏ × dl/2

2)/4 × l. 
O ile jednak w∏aÊciciel drewna nie b´dzie 

mia∏ problemów z obliczeniem d∏ugoÊci i wy-
znaczeniem po∏owy d∏ugoÊci sztuki, o tyle 
zwykle nie dysponuje mo˝liwoÊcià pomiaru 
Êrednicy. Do tego celu s∏u˝y klupa (na fot.),
przypominajàca odpowiednio du˝à suwmiark´. 
Z tego narz´dzia pomiarowego powszech- 
nie korzystajà leÊnicy i w∏aÊciciele tarta-
ków. Podczas pomiaru klupà nale˝y zwróciç  
uwag´, by o ile to mo˝liwe przy∏o˝yç d∏u˝- 
sze rami´ do pnia. JeÊli jego przekrój od-
biega kszta∏tem od ko∏a, wykonuje si´ dwa 
pomiary (najwi´kszej i najmniejszej Êred- 
nicy), uÊredniajàc wynik. Pomiaru Êrednicy 
mo˝na dokonaç w korze lub bez kory, po jej 
zdj´ciu albo okorowaniu w miejsca pomiaru. 
W przypadku pomiaru w korze, dokonuje si´ 
odpowiednich potràceƒ. 

Nie posiadajàc klupy, wartoÊç Êrednicy dl/2

mo˝emy uzyskaç na podstawie znanego ob-
wodu (L), dzielàc wynik przez liczb´ ∏, 

czyli dl/2=L/∏. Z pomiarem obwodu przy 
pomocy mi´kkiej taÊmy lub sznurka raczej  
nie b´dzie problemu.

Tartacznicy dla u∏atwienia pos∏ugujà si´ 
tablicami mià˝szoÊci drewna okràg∏ego. To kil-
kudziesi´ciostronicowa ksià˝eczka, z której 
na podstawie d∏ugoÊci i Êrednicy w po∏owie 
d∏ugoÊci szybko odczytuje si´ mià˝szoÊç.

Mià˝szoÊç drewna stosowego (np. poci´-
tych na metrowej d∏ugoÊci wa∏ków opa∏owych, 
które chcemy sprzedaç sàsiadowi) obliczamy 
mno˝àc przez siebie trzy wartoÊci: d∏ugoÊç, 
wysokoÊç i szerokoÊç stosu. Pami´taç przy  
tym nale˝y, by stos by∏ u∏o˝ony solidnie,  
z zachowaniem kàtów prostych.

OczywiÊcie w ten sposób zmierzymy rów- 
nie˝ powietrze pomi´dzy wa∏kami drewna 
i dlatego wynik otrzymamy w metrach prze-
strzennych, mp. Jeden mp to zwykle 0,65 m3, 
a w przypadku gatunków o cienkiej korze  
(buk, Êwierk) 0,7 m3.

Ten przelicznik mo˝e si´ okazaç przy-
datny, gdy b´dziemy chcieli sprawdziç ceny 
drewna w cenniku lokalnego nadleÊnictwa, 
a tam wszystkie ceny b´dà podane za m3. 
NadleÊnictwa publikujà cenniki w Interne- 
cie i udost´pniajà w swoich siedzibach, aktu-
alizujàc je co kwarta∏. Cenniki zestawiane sà 
wg symboli oznaczajàcych klasy jakoÊciowo-
wymiarowe, które bez problemu objaÊni  

ka˝dy leÊnik. Drewno w stosach do celów 
opa∏owych nosi symbol S4.

Warto te˝ podkreÊliç, ˝e cena drewna 
u˝ytkowego istotnie ró˝ni si´ ze wzgl´du na 
jakoÊç. Wi´cej warte b´dzie drewno, którego 
pieƒ jest prosty, bezs´czny, nie dotkni´ty 
zgniliznà. Poprawna ocena tych cech (wad) 
i klasyfikacja drewna wymaga du˝ej bieg- 
∏oÊci. SpecjaliÊci w tym zakresie to brakarze.

W nast´pnym wydaniu napiszemy, w jaki 
sposób okreÊliç mià˝szoÊç drzew stojàcych. u
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