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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 37

Już 1 października 2013 r. przeczytasz o prawie pracy
Telepraca

Telepracownik jest pracownikiem 
w pełnym tego słowa znaczeniu 
i dlatego mają do niego zastoso-
wanie wszystkie przepisy prawa 
pracy, w szczególności Kodeksu 
pracy, a także wszelkie unormowa-
nia odnoszące się do pracowników. 
W związku z powyższym, w zakresie 
kosztów pracy ponoszonych przez 
pracodawcę z tytułu np. ubezpie-
czeń społecznych czy też rozliczeń 
podatkowych telepraca nie różni się 
od zwykłej formy wykonywania pra-
cy. Jeżeli więc pracodawca zatrud-
nia pracownika na zasadzie telepra-
cy, to ma wobec niego takie same 
zobowiązania jak każdy inny praco-
dawca. Dotyczy to w szczególności 
obowiązku wypłaty wynagrodzenia 
za pracę oraz opłacenia wszystkich 
składek na ubezpieczenia społeczne 
i zaliczek na podatek dochodowy. 
Telepracownikowi przysługuje bo-
wiem wynagrodzenie za pracę na 
zasadach określonych dla innych 
zatrudnionych. W taki sam sposób 
jest on rozliczany – odprowadzane 
są takie same składki ZUS i zaliczki 
podatkowe jak w przypadku innych 
zatrudnionych. Do telepracowni-
ków, mimo niewykonywania pracy 
„w zakładzie”, odnoszą się wszystkie 
przepisy prawa pracy obowiązujące 
u danego pracodawcy – jeżeli jest 
on zobowiązany do ich wydania. 
W szczególności dotyczy to zasad 
organizacji pracy, zawartych w re-
gulaminie pracy (zwłaszcza godzin 
rozpoczęcia i zakończenia czynno-
ści służbowych), oraz wynagrodzeń 
określonych w regulaminach wyna-
gradzania.

Prawa telepracownika

Pracownik, który zdecyduje się na 
telepracę, ma zagwarantowaną moż-
liwość powrotu do pracy na poprzed-
nich warunkach w terminie 3 miesięcy 
od dnia podjęcia pracy w formie tele-
pracy. Każda ze stron może wystąpić 
z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie 
wykonywania pracy w formie telepra-
cy i przywrócenie poprzednich warun-
ków jej wykonywania. Zakazane są 
także jakiekolwiek formy dyskrymina-
cji pracowników ze względu na wyko-
nywanie telepracy. Telepracownik nie 
może być traktowany mniej korzystnie 
w zakresie nawiązania i rozwiązania 
stosunku pracy, warunków zatrud-
nienia, awansowania oraz dostępu do 
szkolenia w celu podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych niż inni pracownicy 
zatrudnieni przy takiej samej lub po-
dobnej pracy, uwzględniając odrębno-
ści związane z warunkami wykonywa-
nia pracy w formie telepracy. Zakaz 
dyskryminacji dotyczy nie tylko pod-
jęcia pracy w formie telepracy, lecz 
także odmowy podjęcia takiej pracy.

Miejsce pracy 
pracownika mobilnego

Zatrudniając pracownika mobilne-
go, pracodawca powinien popraw-
nie określić jego miejsce pracy. Jako 
miejsce pracy powinien być wskazany 
konkretny punkt, obszar, terytorium, 
strefa, w obrębie których pracownik 
wykonuje przypisane mu obowiąz-
ki służbowe. Prawidłowo ustalone 
miejsce świadczenia pracy powinno 
uwzględniać jej charakter i być zgod-
ne ze stanem faktycznym. Nie może 
być ono sztucznie rozszerzane ani za-

wężane. Co do zasady miejsce pracy 
może być określone na 3 sposoby:
●  jako dany punkt geograficzny lub 

konkretny adres – stosowane naj-
częściej w odniesieniu do pracow-
ników, którzy wykonują pracę ze 
swej natury związaną ze stałym 
miejscem pracy (np. pracownicy 
biurowi lub magazynierzy),

●  jako pewien obszar geograficz-
ny (np. granice terytorialne miej-
scowości, powiatu, województwa, 
a nawet całego kraju) – obszar musi 
odzwierciedlać rzeczywisty stan 
rzeczy, tj. pozostawać w bezpośred-
nim związku z zakresem terytorial-
nym zwykłej, codziennej pracy pra-
cownika,

●  jako zmienne (ruchome) – poprzez 
wskazanie, że miejscem pracy są 
np. miejscowości realizowanych 
przez pracodawcę przedsięwzięć gos-
podarczych na wskazanym terenie.

Już wkrótce

Różnice kursowe
NR 38 8–14 października 2013 r.

Amortyzacja w firmie
NR 39 15–21 października 2013 r.
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Samochód 
osobowy 
w firmie

Samochód osobowy jest wykorzystywany niemal przez każdego 
przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą. Auto stano-
wi często składnik majątku firmy. Jego zakup, późniejsza eksploatacja 
i sprzedaż są regulowane przez wiele przepisów zarówno podatkowych, 
jak i wynikających z prawa bilansowego. Niniejsza publikacja systema-
tyzuje wiedzę dotyczącą tego zagadnienia.

Nie zawsze samochód stanowi firmową własność. Często przedsię-
biorcy będący osobami fizycznymi na potrzeby prowadzonej działalno-
ści używają własnych samochodów osobowych, niewprowadzonych do 
firmowej ewidencji środków trwałych. Często zdarza się też, że przed-
siębiorcy wykorzystują w swojej działalności cudze auta. Taki sposób 
korzystania z samochodów osobowych wynika najczęściej z rachunku 
ekonomicznego. Jest on jednak zazwyczaj związany z obowiązkiem 
prowadzenia tzw. kilometrówki. W niniejszym opracowaniu prezentu-
jemy na przykładach zasady prowadzenia kilometrówki, jej podatkowe 
i składkowe rozliczenie.

Rozpowszechnioną praktyką jest częste lub codzienne korzystanie 
przez pracowników z prywatnego samochodu w celu wykonywa-
nia swoich obowiązków. Należy pamiętać, że przepisy Kodeksu pra-
cy nie przewidują odszkodowania za zniszczony samochód używany 
w związku z pracą. Jego wypłatę mogą zagwarantować tylko szczegóło-
we zapisy umowne. I tym zagadnieniem zajmujemy się bliżej w na-
szym Poradniku.

Stan prawny na 2 września 2013 r.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI
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Samochód osobowy w firmie 
od zakupu do sprzedaży
Samochód osobowy stanowi często 
składnik majątku firmy. Jego zakup, póź-
niejsza eksploatacja i sprzedaż są regulo-
wane przez wiele przepisów zarówno 
podatkowych, jak i wynikających z pra-
wa bilansowego. Raport ten systematy-
zuje wiedzę dotyczącą tego zagadnienia.

I. Wartość początkowa 
w przypadku zakupu 
samochodu

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. 
zm.) nakazuje, by w przypadku odpłatnego 
nabycia środka trwałego (samochodu) jego 
wartość początkową stanowiła cena nabycia. 
Jest ona określona w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy 
o rachunkowości i obejmuje:

 ● cenę zakupu, obejmującą kwotę należną 
sprzedającemu bez podlegającego odlicze-
niu podatku od towarów i usług oraz podat-
ku akcyzowego, a w przypadku importu po-
większoną o obciążenia publicznoprawne,

 ● koszty bezpośrednio związane z zakupem 
i przystosowaniem środka trwałego do użyt-
kowania, łącznie z kosztami transportu, zała-
dunku, rozładunku, ubezpieczenia w trans-
porcie, opłatami notarialnymi, skarbowymi,

 ● naliczone do dnia przekazania środka trwa-
łego do używania koszty obsługi zobowiązań 
zaciągniętych w celu finansowania nabycia 
środków trwałych obejmujące w szczególno-

ści: odsetki, prowizje i różnice kursowe od 
kredytów i pożyczek (dodatnie różnice kur-
sowe pomniejszają wartość początkową).
Ustawy podatkowe niemal identycznie zna-

czeniowo definiują cenę nabycia (por. art. 16g 
ust. 3 i 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm. oraz 
art. 22g ust. 3 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Je-
dyną różnicą, która nie wynika z definicji ceny 
nabycia, ale z wydawanych interpretacji, jest 
fakt, że organy podatkowe pozwalają włączyć 
do wartości początkowej tylko te odsetki i róż-
nice kursowe, które zostały opłacone do dnia 
przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Po-
twierdzenie takiego stanowiska można zna-
leźć np. w interpretacji indywidualnej Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 
2011 r., sygn. IPPB5/423-5/11-5/IŚ.

Należy jednak przypuszczać, że Ministerstwo 
Finansów zmieni w tej kwestii zdanie na korzyść 
podatników. Świadczą o tym nieliczne interpre-
tacje, w których organy podatkowe pozwalają 
zaliczyć do wartości początkowej naliczone, ale 
niezapłacone odsetki (np. interpretacja Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lutego 
2012 r., sygn. IPPB5/423-1128/11-2/IŚ).

Należy jednak pamiętać, że w wartości po-
czątkowej uwzględnia się różnice kursowe po-
wstałe zarówno na zobowiązaniach, jak i różni-
ce kursowe od własnych środków pieniężnych, 
które powstały przy zapłacie za samochód.

PRZYKŁAD 1

Jednostka zakupiła samochód osobowy od dostawcy zagranicznego. Faktura na kwotę 10 000 
euro została wystawiona 20 marca 2013 r. Kurs średni z dnia poprzedzającego dzień jej wy-
stawienia wynosił 4,10 PLN/EUR. Zapłaty dokonano z własnego rachunku walutowego 
27 marca 2013 r., wyceniając rozchód według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego 
rozchód waluty, który wynosił 4,16 PLN/EUR. Na dzień zapłaty jednostka posiadała na kon-
cie walutowym kwotę 15 000 euro zakupionych w banku po kursie sprzedaży banku, który 
wynosił 4,25 PLN/EUR. Samochód przyjęto do użytkowania 2 kwietnia 2013 r.
1. Faktura VAT od dostawcy zagranicznego: 10 000 EUR × 4,10 PLN/EUR = 41 000 zł

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 41 000,00 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  41 000,00 zł
oraz
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  41 000,00 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  41 000,00 zł

obciążenia 
publicznoprawne

organy 
podatkowe
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2. Uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego: 10 000 EUR × 
× 4,16 PLN/EUR = 41 600 zł

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  41 600,00 zł
Ma konto 135 „Rachunek walutowy”  41 600,00 zł

3. Różnica kursowa na zobowiązaniach (41 600 zł – 41 000 zł)
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  600,00 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  600,00 zł

4. Różnica kursowa od własnych środków pieniężnych: 10 000 EUR × (4,25 PLN/EUR – 
– 4,16 PLN/EUR) = 900 zł

Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  900,00 zł
Ma konto 135 „Rachunek walutowy”  900,00 zł
Wartość początkowa samochodu będzie zatem w rozpatrywanym przypadku zawiera-
ła oprócz ceny netto (41 000 zł) także ujemną różnicę kursową na zobowiązaniach 
(600 zł) i ujemną różnicę kursową na własnych środkach pieniężnych (900 zł).

5. Przyjęcie środka trwałego do ewidencji środków trwałych
Wn konto 010 „Środki trwałe”  42 500,00 zł
Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”  42 500,00 zł

240 – Pozostałe rozrachunki 300 – Rozliczenie zakupu
080 – Środki trwałe 

w budowie

2) 41 600,00 41 000,00 (1 1) 41 000,00 41 000,00 (1 1) 41 000,00 42 500,00 (5

600,00 (3 3) 600,00

4) 900,00

 42 500,00  42 500,00

135 – Rachunek walutowy 010 – Środki trwałe 

Sp.) 63 750,00 41 600,00 (2 5) 42 500,00

900,00 (4

W przypadku finansowania zakupu samo-
chodu kredytem bankowym zarówno prowizja 
pobrana przez bank, ubezpieczenie kredytu, 
jak i odsetki pobrane przez bank przed odda-

niem środka trwałego do używania zwiększają 
wartość początkową. Odsetki pobrane przez 
bank po wprowadzeniu samochodu do ewi-
dencji stanowią koszty finansowe.

PRZYKŁAD 2

1 marca 2013 r. jednostka zakupiła samochód osobowy o wartości brutto 98 400 zł, zacią-
gając w tym celu kredyt bankowy na 36 miesięcy z ratami malejącymi w wysokości 
100 000 zł. Od udzielonego kredytu bank pobrał prowizję w wysokości 1200 zł oraz opłatę  
za ubezpieczenie kredytu w kwocie 400 zł. Miesięczna rata wynosi 2777 zł, natomiast od-
setki wynosiły w:
● marcu 2013 r.: 666,00 zł,
● kwietniu 2013 r.: 648,00 zł,
● maju 2013 r.: 629,00 zł.
Rata i odsetki płatne są każdego ostatniego dnia miesiąca. W dniu wpływu pieniędzy na 
rachunek bankowy sprzedawcy wystawił on fakturę sprzedaży (80 000 zł + 23% VAT). 
Samochód został odebrany od sprzedawcy 11 marca 2013 r., zaś oddany do użytkowania 
i wprowadzony do ewidencji księgowej 30 kwietnia 2013 r.
Wartość początkową samochodu będzie zwiększała kwota 15 314 zł, tj. prowizja (1200 zł), 
opłata za ubezpieczenie kredytu (400 zł), odsetki za marzec (666 zł) i kwiecień (648 zł) 
oraz niepodlegający odliczeniu VAT w kwocie 12 400 zł.

kredyt
 bankowy

odsetki
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Ewidencja w marcu 2013 r.
1. Uruchomienie kredytu bankowego i bezpośrednie pobranie przez bank kwot prowizji 
i ubezpieczenia

a) kwota kredytu
Ma konto 133 „Kredyty bankowe”  100 000,00 zł

b) pobrana przez bank prowizja oraz ubezpieczenie kredytu (1200 zł + 400 zł)
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  1 600,00 zł

c) kwota kredytu przelana na rachunek bieżący (100 000 zł – 1600 zł)
Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  98 400,00 zł

2. Przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedawcy
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  98 400,00 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  98 400,00 zł

3. Faktura VAT sprzedawcy
a) wartość netto (80 000 zł)

Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  80 000,00 zł
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu (6000 zł)

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  6 000,00 zł
c) VAT naliczony niepodlegający odliczeniu (18 400 zł – 6000 zł)

Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  12 400,00 zł
d) wartość brutto faktury

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  98 400,00 zł
4. Spłata raty kredytu wraz z odsetkami (2777 zł + 666 zł)

a) rata kredytu
Wn konto 133 „Kredyty bankowe”  2 777,00 zł

b) kwota odsetek
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  666,00 zł

c) zapłata z rachunku bieżącego zobowiązania z tytułu raty kredytu z odsetkami
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  3 443,00 zł

Ewidencja w kwietniu 2013 r.
5. Spłata raty kredytu wraz z odsetkami (2777 zł + 648 zł)

a) rata kredytu
Wn konto 133 „Kredyty bankowe”  2 777,00 zł

b) kwota odsetek
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  648,00 zł

c) zapłata z rachunku bieżącego zobowiązania z tytułu raty kredytu z odsetkami
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  3 425,00 zł

6. Przyjęcie samochodu do użytkowania
Wn konto 010 „Środki trwałe”  95 314,00 zł
Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”  95 314,00 zł

Ewidencja w maju 2013 r.
7. Spłata raty kredytu wraz z odsetkami (2777 zł + 629 zł)

a) rata kredytu
Wn konto 133 „Kredyty bankowe”  2 777,00 zł

b) kwota odsetek
Wn konto 755 „Koszty finansowe”  629,00 zł

c) zapłata z rachunku bieżącego zobowiązania z tytułu raty kredytu z odsetkami
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  3 406,00 zł

133 – Kredyty bankowe
131 – Bieżący rachunek 

bankowy
080 – Środki trwałe 

w budowie
4a) 2 777,00 100 000,00 (1a 1c) 98 400,00  98 400,00 (2 1b) 1 600,00 95 314,00 (6
5a) 2 777,00  3 443,00 (4c 3a) 80 000,00
7a) 2 777,00  3 425,00 (5c 3c) 12 400,00

 3 406,00 (7c 4b) 666,00
5b) 648,00
 95 314,00 95 314,00
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240 – Pozostałe rozrachunki
223 – Rozliczenie 

podatku VAT naliczonego 010 – Środki trwałe

2) 98 400,00 98 400,00 (3d 3b) 6 000,00 6) 95 314,00

755 – Koszty finansowe

7b) 629,00

■ ZAPAMIĘTAJ
W razie finansowania zakupu samochodu 
kredytem bankowym zarówno prowizja 
pobrana przez bank, ubezpieczenie kredy-
tu, jak i odsetki pobrane przez bank przed 
oddaniem środka trwałego do używania 
zwiększają wartość początkową. 

II. Opłata za rejestrację 
samochodu (dowód 
rejestracyjny, tablice)

Opłaty rejestracyjne mogą dotyczyć dwóch 
sytuacji, tj.:

 ● są związane z tzw. pierwszą rejestracją 
– wówczas stanowią warunek konieczny 
dopuszczenia danego pojazdu do porusza-
nia się po drogach publicznych, lub

 ● dotyczą przerejestrowania samochodu – ich 
poniesienie nie jest warunkiem koniecz-
nym, by uznać samochód za dopuszczony 
do poruszania się po drogach publicznych.
W pierwszym z wymienionych przypad-

ków, tj. tzw. pierwszej rejestracji, koszty z nią 
związane stanowią element wartości począt-
kowej samochodu. Nie ma bowiem wątpliwo-
ści, że dopóki przedsiębiorca nie dokona reje-
stracji samochodu, nie można mówić, że 
samochód jest kompletny i zdatny do użyt-
kowania. Potwierdza to art. 71 ustawy 
z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. 
zm.), wskazując, że pojazdy samochodowe 
mogą być dopuszczone do ruchu, jeśli:

 ● odpowiadają warunkom technicznym 
(szczegółowo wymienionym w art. 66 Pra-
wa o ruchu drogowym) oraz

 ● są zarejestrowane,
 ● są zaopatrzone w zalegalizowane tablice 

i w nalepkę kontrolną.
Spełnienie tych warunków (czego potwier-

dzeniem jest dowód rejestracyjny albo po-
zwolenie czasowe) powoduje, że samocho-
dem można legalnie poruszać się po drogach 
publicznych. Zatem dokonanie opłat rejestra-
cyjnych, warunkujących że samochód jest 
kompletny i zdatny do użytkowania, musi na-

stąpić przed jego oddaniem do używania. 
W ewidencji księgowej koszty te obciążają 
konto 080 „Środki trwałe w budowie”:
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”,
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”.

Inaczej jest w przypadku, gdy kupujemy uży-
wany samochód i dokonujemy przerejestrowa-
nia. Samochodem takim można nadal legalnie 
poruszać się po drogach publicznych. Spełnia on 
warunek „kompletności i zdatności do użytko-
wania”. Brak przerejestrowania nie powoduje 
bowiem, że nowy właściciel nie może go wpro-
wadzić do ewidencji środków trwałych. Możli-
wość korzystania z samochodu przez nowego 
właściciela pomimo braku przerejestrowania 
powoduje, że opłaty rejestracyjne dokonane po 
wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji 
nie stanowią elementu wartości początkowej. 
Poniesione w późniejszym okresie można bez-
pośrednio odnieść w koszty zapisem:
Wn konto 403 „Podatki i opłaty”,
Ma konto 230 „Rozrachunki z pracowni-
kiem”, ew. konto 100 „Kasa”, ew. konto 131 
„Bieżący rachunek bankowy”.

Jeśli jednak przerejestrowanie nastąpi przed 
przyjęciem samochodu do używania i wpro-
wadzeniem do ewidencji środków trwałych, to 
(podobnie jak w przypadku tzw. pierwszej re-
jestracji) opłaty z tym związane będą stanowić 
element ceny nabycia. Należy w tym miejscu 
wspomnieć, że ustawa – Prawo o ruchu drogo-
wym nakazuje (art. 78 ust. 2), by nowy właści-
ciel w terminie nieprzekraczającym 30 dni 
zawiadomił starostę o nabyciu pojazdu. Obo-
wiązek ten wyznacza jednocześnie termin do-
konania przerejestrowania pojazdu przez or-
gan rejestrujący, tj. wydział komunikacji.

III. Ograniczenie odliczenia VAT 
z faktury dokumentującej 
zakup samochodu osobowego

Zasadą jest, że w przypadku zakupu samo-
chodu osobowego oraz innych pojazdów sa-
mochodowych o dopuszczalnej masie całko-
witej nieprzekraczającej 3,5 tony przysługuje 
prawo do odliczenia kwoty VAT w wysokości 

drogi
 publiczne

wartość 
początkowa
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60% kwoty podatku wykazanej na fakturze, 
nie więcej niż 6000 zł. Wynika to z art. 3 
ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 
nr 247, poz. 1652 z późn. zm.). Przepis ten 
obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. (od 2014 r. 
kwestię tę będzie regulował art. 86a ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z póżn. zm.). Niepodlegający odliczeniu VAT 
z faktury zakupu powiększa wartość począt-
kową samochodu.

PRZYKŁAD 3

Jednostka kupiła samochód osobowy:
● wartość netto  40 000,00 zł
● VAT naliczony  9 200,00 zł
● wartość brutto  49 200,00 zł
Ustalenie kwoty VAT podlegającej i nie-
podlegającej odliczeniu:
●  VAT podlegający odliczeniu 

(9200 zł × 60%, nie więcej 
niż 6000 zł)  5 520,00 zł

●  VAT niepodlegający odliczeniu 
(9200 zł – 5520 zł)  3 680,00 zł

Ustalenie wartości początkowej samo-
chodu:
●  wartość netto  40 000,00 zł
●  VAT niepodlegający odliczeniu 

 3 680,00 zł
Razem:  43 680,00 zł

PRZYKŁAD 4

Jednostka kupiła samochód osobowy:
●  wartość netto  60 000,00 zł
●  VAT naliczony  13 800,00 zł
●  wartość brutto  73 800,00 zł
Ustalenie kwoty VAT podlegającej i nie-
podlegającej odliczeniu:
●  VAT podlegający odliczeniu 

(13 800 zł × 60% = 8280 zł, ale 
nie więcej niż 6000 zł)  6 000,00 zł

●  VAT niepodlegający odliczeniu 
(13 800 zł – 6000 zł)  7 800,00 zł

Ustalenie wartości początkowej samo-
chodu:
●  wartość netto  60 000,00 zł
●  VAT niepodlegający odliczeniu 

 7 800,00 zł
Razem:  67 800,00 zł

Wskazany sposób rozdzielenia VAT na 
część podlegającą i część niepodlegającą odli-
czeniu jest oczywiście możliwy w przypadku, 
gdy samochód służy działalności opodatko-
wanej. W przypadku gdy mamy do czynienia 
z działalnością mieszaną, to oprócz wspo-
mnianego limitu 60%, nie więcej niż 6000 zł, 
dochodzi także limit wynikający ze wskaźni-
ka proporcji.

PRZYKŁAD 5

Jednostka prowadząca działalność mie-
szaną kupiła samochód osobowy:
●  wartość netto  40 000,00 zł
●  VAT naliczony  9 200,00 zł
●  wartość brutto 49 200,00 zł
Załóżmy, że wskaźnik proporcji będący 
udziałem obrotów z działalności opo-
datkowanej w łącznym obrocie uzyska-
nym w roku ubiegłym wyniósł 80%.
Ustalenie kwoty VAT podlegającej i nie-
podlegającej odliczeniu:
●  VAT podlegający odliczeniu (9200 zł × 

× 60%, nie więcej niż 6000 zł) × 
× 80%  4 416,00 zł

●  VAT niepodlegający odliczeniu 
(9200 zł – 4416 zł)  4 784,00 zł

Ustalenie wartości początkowej samo-
chodu:
●  wartość netto  40 000,00 zł
●  VAT niepodlegający odliczeniu 

 4 784,00 zł
Razem:  44 784,00 zł

PRZYKŁAD 6

Jednostka prowadząca działalność mie-
szaną kupiła samochód osobowy:
●  wartość netto  60 000,00 zł
●  VAT naliczony  13 800,00 zł
●  wartość brutto  73 800,00 zł
Załóżmy, że wskaźnik proporcji będący 
udziałem obrotów z działalności opo-
datkowanej w łącznym obrocie uzyska-
nym w roku ubiegłym wyniósł 80%.
Ustalenie kwoty VAT podlegającej i nie-
podlegającej odliczeniu:
●  VAT podlegający odliczeniu (13 800 zł × 

× 60% = 8280 zł, ale nie więcej niż 
6000 zł) × 80%  4 800,00 zł

●  VAT niepodlegający odliczeniu 
(13 800 zł – 4800 zł)  9 000,00 zł

samochód

działalność 
opodatkowana
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Ustalenie wartości początkowej samo-
chodu:
●  wartość netto  60 000,00 zł
●  VAT niepodlegający odliczeniu

  9 000,00 zł
Razem:  69 000,00 zł

Limit odliczenia VAT obowiązuje także przy 
wykupie samochodu osobowego z leasingu 
i jest niezależny od dokonanych wcześniej od-
liczeń z faktur dokumentujących ratę leasin-
gową. Przypomnijmy, że w przypadku umów 
leasingu podatnik też może odliczyć 60% po-
datku wynikającego z raty leasingowej, przy 
czym ogólna kwota odliczeń ze wszystkich rat 
nie może przekroczyć 6000 zł (por. art. 3 
ust. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy o transporcie drogowym). Nabycie 
lea singowanego samochodu jest jednak trak-
towane przez organy podatkowe jako czyn-
ność odrębna (co potwierdza np. interpreta-
cja indywidualna z 26 maja 2009 r. Dyrektora 
Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443- 
-456/09-2/GZ). Tym samym przy wykupie 
samochodu z leasingu przysługuje nowy limit 
odliczenia „60%, nie więcej niż 6000 zł”. 
Ustalając wartość początkową wykupionego 
samochodu z leasingu, należy ją powiększyć 
o niepodlegający odliczeniu VAT.

Należy także pamiętać, że limit „60%, nie 
więcej niż 6000 zł” nie dotyczy pojazdów sa-
mochodowych szczegółowo wymienionych 
w art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy z 16 grud-
nia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz ustawy o transporcie 
drogowym. Przy ich nabyciu podatnikowi 

przysługuje pełne odliczenie VAT, a więc po-
datek ten nie będzie stanowił elementu war-
tości początkowej zakupionego samochodu.

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku umów leasingu podatnik 
może odliczyć 60% podatku wynikającego 
z raty leasingowej, przy czym ogólna kwo-
ta odliczeń ze wszystkich rat nie może 
przekroczyć 6000 zł.

IV. Ubezpieczenie 
samochodu osobowego

Wydatki poniesione na ubezpieczenie ko-
munikacyjne (OC, AC, NNW oraz ewentual-
nie inne związane z ubezpieczeniem, np. Au-
toSzyba, Assistance, Kluczyki itp.) nie 
stanowią nigdy elementu wartości początko-
wej samochodu. Niezależnie od tego, czy zo-
stały opłacone przed czy po przyjęciu środka 
trwałego do używania, stanowią one kosz-
ty eksploatacji samochodu. Ich ewidencja 
w księgach rachunkowych odbywa się przez 
konto czynnych rozliczeń międzyokreso-
wych kosztów. Wynika to z faktu, że ustawa 
o rachunkowości nakazuje zachować zasadę 
memoriału oraz współmierności kosztów 
(opisane w art. 6 ustawy o rachunkowości), 
czyli m.in. rozliczać w czasie (właśnie po-
przez rozliczenia międzyokresowe kosztów) 
wydatki, które dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych. Kupowane ubezpiecze-
nia są najczęściej zawierane na 12 miesięcy, 
a więc w praktyce zawsze część z nich doty-
czy przyszłego okresu (przyszłego roku ob-
rotowego).

PRZYKŁAD 7

Jednostka kupiła ubezpieczenie OC, AC i NNW samochodu osobowego. Polisa w wysoko-
ści 4015 zł obowiązuje od 10 marca 2013 r. do 9 marca 2014 r. Jednostka do ewidencji 
stosuje konta zespołu 4 i 5, a samochód jest wykorzystywany przez członków zarządu.
Ustalenie składki ubezpieczeniowej przypadającej na 1 dzień: 4015 zł : 365 dni = 11,00 zł.
Ustalenie miesięcznych składek ubezpieczenia:
●  marzec 2013 r. (10.03–31.03, tj. 22 dni × 11 zł)  242,00 zł
●  kwiecień 2013 r. (1.04–30.04, tj. 30 dni × 11 zł)  330,00 zł
●  maj 2013 r. (1.05–31.05, tj. 31 dni × 11 zł)  341,00 zł
(...)
●  marzec 2014 r. (1.03–9.03, tj. 9 dni × 11 zł)  99,00 zł
Ewidencja w marcu 2013 r.
1. Koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW zakwalifikowany do rozliczenia w czasie

Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”  4 015,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 4 015,00 zł

rata
 leasingowa

okres 
sprawozdawczy
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2. Uregulowanie zobowiązania wobec ubezpieczyciela
Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  4 015,00 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  4 015,00 zł

3. Obciążenie kosztów bieżącego okresu częścią ubezpieczenia przypadającą na ten okres 
– marzec 2013 r.

Wn konto 409 „Pozostałe koszty”  242,00 zł
Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”  242,00 zł
oraz równolegle
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  242,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  242,00 zł

Ewidencja w miesiącach od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. będzie identyczna jak wska-
zana w pkt 3. Zmianie ulegają tylko kwoty ubezpieczenia przypadające na dany miesiąc.

131 – Bieżący rachunek 
bankowy

202 – Rozrachunki 
z dostawcami

640 – Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

Sp.) xxx 4 015,00 (2 2) 4 015,00 4 015,00 (1 1) 4 015,00 242,00 (3

409 – Pozostałe koszty 490 – Rozliczenie kosztów 550 – Koszty zarządu

3) 242,00 242,00 (3 3) 242,00

■ ZAPAMIĘTAJ
Wydatki poniesione na ubezpieczenie ko-
munikacyjne nie stanowią elementu war-
tości początkowej samochodu.

Ustawa o rachunkowości dopuszcza sto-
sowanie uproszczeń (art. 4 ust. 4), jeśli nie 
wywiera to istotnie ujemnego wpływu na 
rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji ma-
jątkowej, finansowej i wyniku finansowego 

jednostki. Zatem jeśli kwota ubezpieczenia 
nie jest istotna, to można zastosować 
uproszczenie polegające na jednorazowym 
odpisie kosztów ubezpieczenia w miesiącu 
ich poniesienia. Ponieważ jednak polisa 
obejmuje swym zakresem zazwyczaj dwa 
lata obrotowe, to odnoszenie jej w koszty 
należy podzielić na dwie części – przypada-
jącą na pierwszy rok i przypadającą na dru-
gi rok.

PRZYKŁAD 8

Założenia jak w poprzednim przykładzie. Polisa nie stanowi kwoty istotnej.
Ustalenie składki ubezpieczeniowej przypadającej na 1 dzień: 4015 zł : 365 dni = 11,00 zł.
Ustalenie kwoty składki ubezpieczeniowej przypadającej na rok 2013, która obciąży w ca-
łości koszty marca 2013 r.:
10 marca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r., tj. 297 dni × 11 zł  3 267,00 zł
Ustalenie kwoty składki ubezpieczeniowej przypadającej na rok 2014, która w całości ob-
ciąży koszty stycznia 2014 r.
1 stycznia 2014 r. – 9 marca 2014 r., tj. 68 dni × 11 zł  748,00 zł
Ewidencja w marcu 2013 r.
1. Koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW zakwalifikowany do rozliczenia w czasie

Wn konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”  4 015,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  4 015,00 zł

2. Uregulowanie zobowiązania wobec ubezpieczyciela
Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  4 015,00 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”  4 015,00 zł

3. Obciążenie kosztów częścią ubezpieczenia przypadającą na okres 10 marca – 31 grud-
nia 2013 r.

Wn konto 409 „Pozostałe koszty”  3 267,00 zł
Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”  3 267,00 zł
oraz równolegle

sytuacja 
majątkowa

ubezpieczenie
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Wn konto 550 „Koszty zarządu”  3267,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  3267,00 zł
131 – Bieżący rachunek 

bankowy
202 – Rozrachunki 

z dostawcami
640 – Rozliczenia 

międzyokresowe kosztów

Sp.) xxx 4 015,00 (2 2) 4 015,00 4 015,00 (1 1) 4 015,00 3 267,00 (3

409 – Pozostałe koszty 490 – Rozliczenie kosztów 550 – Koszty zarządu

3) 3 267,00 3 267,00 (3 3) 3 267,00

Ewidencja w styczniu 2014 r.
1. Obciążenie kosztów częścią ubezpieczenia przypadającą na okres 1 stycznia 2014 r. 
– 9 marca 2014 r.

Wn konto 409 „Pozostałe koszty”  748,00 zł
Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”  748,00 zł
oraz równolegle
Wn konto 550 „Koszty zarządu”  748,00 zł
Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów”  748,00 zł

640 – Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów 409 – Pozostałe koszty 490 – Rozliczenie kosztów

Sp.) 748,00 748,00 (1 1) 748,00 748,00 (1

550 – Koszty zarządu

1) 748,00

Przyjęty sposób ewidencjonowania dla ce-
lów rachunkowych wpływa na rozliczenie 
kosztów w rozrachunku podatkowym. Są to 
bowiem koszty w sposób pośredni związane 
z przychodami. Jeśli „rachunkowo” ubezpie-
czenie obciąża koszty poszczególnych miesię-
cy (jak w przykładzie 7), to również podatko-
wo w tych miesiącach są one uznawane za 
koszty podatkowe. Jeśli jednak koszty doty-
czące danego roku obciążają w księgach ra-
chunkowych jednorazowo koszty miesiąca 
(jak w przykładzie 8, gdzie koszty roku 2013 
obciążyły koszty marca, zaś koszty roku 2014 
zostały przypisane rachunkowo do kosztów 
stycznia 2014 r.), to ich kwota jednorazowo 
w tym okresie stanie się również kosztem 
uzyskania przychodu.

Należy jednak pamiętać, że o ile w przy-
padku ubezpieczeń OC i NNW samochodu 
osobowego nie ma żadnych ograniczeń w za-
liczaniu ich do kosztów uzyskania przychodu, 
o tyle w przypadku ubezpieczenia AC istnieje 
limit. Limit ten wynika z art. 16 ust. 1 pkt 49 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 47 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. W uregulowaniach tych wskazuje 
się, że nie są kosztami uzyskania przychodów 
składki na ubezpieczenie samochodu osobo-
wego w wysokości przekraczającej ich część 
ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 
równowartość 20 000 euro, przeliczona na 

złote według kursu ogłoszonego przez NBP 
z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, 
w wartości samochodu przyjętej dla celów 
ubezpieczenia.

Kwotę 20 000 euro należy przeliczyć we-
dług:

 ● kursu średniego NBP z dnia zawarcia umo-
wy ubezpieczenia – w przypadku osób 
prawnych (kurs z tabeli A NBP),

 ● kursu sprzedaży euro ogłaszanego przez 
NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 
– w przypadku osób fizycznych (kurs z ta-
beli C NBP, przy czym chodzi tu o kurs obo-
wiązujący w dniu zawarcia ubezpieczenia, 
a nie kurs ogłoszony przez NBP w dniu za-
warcia umowy).

PRZYKŁAD 9

Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą wykupiła 26 kwietnia 2013 r. 
polisę ubezpieczenia OC, AC i NNW na 
okres od 26 kwietnia 2013 r. do 25 kwiet-
nia 2014 r. w wysokości 5475 zł (w tym 
ubezpieczenie AC wynosiło 3650 zł). War-
tość samochodu określona w umowie 
ubezpieczenia wynosiła 102 000 zł. Kurs 
sprzedaży euro ogłoszony w tabeli 
nr 082/C/NBP/2013 z 25 kwietnia 2013 r. 

ewidencjonowanie

osoba
prawna
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obowiązującej od 26 kwietnia 2013 r. wy-
nosił 4,1917 PLN/EUR.
Koszty ubezpieczenia stanowiące kosz-
ty uzyskania przychodu:
●  kwota ubezpieczenia OC i NNW 

(5475 zł – 3650 zł)  1 825,00 zł
●  proporcja, w jakiej pozostaje równo-

wartość 20 000 euro, przeliczona na 
złote według kursu ogłoszonego 
przez NBP z dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia, w wartości samocho-
du przyjętej dla celów ubezpieczenia 
(20 000 EUR × 4,1917 PLN/EUR) : 
: 102 000 PLN  82,19%

●  kwota ubezpieczenia AC stanowiąca 
koszt uzyskania przychodu (3650 zł × 
× 82,19%)  2 999,94 zł

Razem koszty ubezpieczenia, które 
będą stanowiły koszty uzyskania przy-
chodu łącznie w latach 2013 i 2014, wy-
noszą 4824,94 zł (1825 zł, tj. za OC 
i NNW + 2999,94 zł za AC). Koszty 
ubezpieczenia AC w wysokości 650,06 zł 
(3650 zł – 2999,94 zł) nie będą mogły 
być uznane za koszty podatkowe. Zakła-
dając, że jednostka bezpośrednio odno-
si w koszty działalności operacyjnej 
koszty ubezpieczenia, to w kwietniu 
2013 r. obciąży z tego tytułu koszty 
bilansowe w wysokości 3 750 zł 
(tj. 250 dni × 5475 zł / 365 dni), przy 
czym koszty stanowiące koszty uzyska-
nia przychodu to kwota:
●  ubezpieczenia OC i NNW za 250 dni 

roku 2013, tj. 250 dni × (1825 zł : 
: 365 dni)  1 250,00 zł

●  część ubezpieczenia AC za 250 dni 
roku 2013, tj. 250 dni × (3650 zł : 
: 365 dni) × 82,19%  2 054,75 zł

●  razem koszty uzyskania przychodu 
dotyczące roku 2013 (1250 zł + 
+ 2054,75 zł)  3 304,75 zł

W styczniu 2014 r. jednostka obciąży 
koszty działalności operacyjnej kwotą 
1725 zł (115 dni × 5475 zł : 365 dni), 
przy czym koszty stanowiące koszty 
uzyskania przychodu to:
●  ubezpieczenia OC i NNW za 115 dni 

roku 2014, tj. 115 dni x (1825 zł  : 365 
dni)  575,00 zł

●  część ubezpieczenia AC za 115 dni 
roku 2014, tj. 115 dni × (3650 zł : 
: 365 dni) × 82,19%  945,19 zł

●  razem koszty uzyskania przychodu 
dotyczące roku 2014 (575 zł + 
+ 945,19 zł)  1 520,19 zł

Należy wspomnieć, że przepisy podatku 
dochodowego dotyczące limitowania kosz-
tów uzyskania przychodu dotyczące ubezpie-
czenia samochodów o wartości powyżej 
20 000 euro dotyczą także ubezpieczenia sa-
mochodu osobowego używanego na podsta-
wie leasingu operacyjnego. Tu także składki 
na ubezpieczenie AC płacone przez korzysta-
jącego (a będące elementem składowym 
umowy leasingu) podlegają ograniczeniu wy-
nikającemu z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Natomiast ubezpieczenia OC, NNW i inne sta-
nowią na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych koszt uzyskania 
przychodu dla korzystającego.

V. Amortyzacja 
samochodu osobowego

Według uregulowań ustaw podatkowych 
samochody osobowe mogą być amortyzowa-
ne jedynie według metody liniowej. Stawka 
amortyzacji wykazana w Wykazie stawek 
amortyzacyjnych wynosi 20%.

Samochody używane 
bardziej intensywnie w stosunku 
do warunków przeciętnych 
albo wymagające szczególnej 
sprawności technicznej

Podstawowa stawka (20%) może być przez 
podatnika podwyższona przez zastosowanie 
współczynnika nie wyższego niż 1,4, w przy-
padku gdy samochód osobowy jest używany 
bardziej intensywnie w stosunku do warun-
ków przeciętnych lub wymaga szczególnej 
sprawności technicznej (art. 16i ust. 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
i art. 22i ust. 2 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych).

Ustawodawca nie doprecyzował jednak, 
co to znaczy, że środek trwały jest używany 
bardziej intensywnie w stosunku do warun-
ków przeciętnych. Z interpretacji indywidu-
alnej Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 17 stycznia 2012 r. (sygn. 
IPPB3/423-992/11-2/JD) wynika jednak, 
że o ponadprzeciętnej intensywności wyko-
rzystywania samochodów osobowych może 
świadczyć ich przebieg. Dyrektor IS w War-
szawie zgodził się ze stanowiskiem podat-
nika wskazującym, że:

środek 
trwały
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(...) producent pojazdu, który udziela gwa-
rancji na okres trzech lat, ale na przebieg nie 
większy niż 100 tys. (czyli zakłada, że owe 
100 tys. winno być przejechane w okresie do 
3 lat), oraz specjaliści w zakresie zarządzania 
pojazdami zgodnie stoją na stanowisku, że ty-
powym przebiegiem dla samochodu osobowe-
go używanego w Polsce jest około 30 tys. kilo-
metrów rocznie. Podobne wnioski potwierdza 
też analiza przebiegów prezentowanych 
w ogłoszeniach o sprzedaży samochodów tej 
samej klasy, co używane przez Spółkę, na ryn-
ku wtórnym. Za racjonalne należy więc uznać 
założenie przyjęte w Spółce, że samochody, 
których roczny przebieg przekracza 50 tys. ki-
lometrów, są używane bardziej intensywnie 
w stosunku do warunków przeciętnych.

Z kolei definicja szczególnej sprawności 
technicznej zawarta jest w objaśnieniach do 
Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. 
Wskazuje się tam, że przez środki transportu 
(a więc i samochody osobowe) wymagające 
szczególnej sprawności technicznej należy ro-
zumieć obiekty, które używane są w pracy na 
trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej isto-
ty w ruchu ciągłym, używane w warunkach 
terenowych, w warunkach leśnych, pod zie-
mią lub innych wskazujących na bardziej in-
tensywne zużycie.

Niestety definicja ta także pozostawia wąt-
pliwości co do warunków zakwalifikowania 
samochodu osobowego objętego możliwością 
dokonania podwyższenia podstawowej staw-
ki amortyzacji. Dlatego w takich sytuacjach 
należy zwracać się o wydanie interpretacji in-
dywidualnej w tym zakresie.

Indywidualna stawka amortyzacji
Jeśli zakupiony samochód osobowy jest po 

raz pierwszy wprowadzony do ewidencji da-
nego podatnika i dodatkowo był on przed na-
byciem używany, to okres amortyzacji może 
zostać skrócony do 30 miesięcy, tj. 40%, co 
daje 2,5 roku (art. 16j ust. 1 pkt 2 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
i art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych). 

Za samochód używany uznaje się samo-
chód, jeśli podatnik udowodni, że przed na-
byciem był wykorzystywany co najmniej 
przez 6 miesięcy. Innymi słowy – należy udo-
wodnić, że poprzedni właściciel eksploatował 
samochód przez co najmniej 6 miesięcy. Prze-
pisy podatkowe nie określają, jak należy udo-
kumentować ten fakt. Należy jednak sądzić, 
że podstawą zastosowania tej stawki będzie 
ksero dowodu rejestracyjnego, gdyż wskazuje 
się w nim m.in. datę pierwszej rejestracji.

Jednorazowa amortyzacja
Samochód osobowy nie może być rozlicza-

ny w ramach tzw. jednorazowej amortyzacji 
podatkowej (tj. w ramach limitu 50 000 euro) 
dokonywanej przez małych podatników lub 
podatników rozpoczynających działalność 
(art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych i art. 22k ust. 7 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych).

Amortyzacja samochodu 
o wartości przekraczającej 
20 000 euro

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia 
AC istnieje limit uznawania za koszty uzy-
skania przychodu także odpisów amortyza-
cyjnych. Ustawy podatkowe (art. 16 ust. 1 
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych) 
zabraniają uznania za koszty uzyskania 
przychodu odpisów z tytułu zużycia samo-
chodu osobowego w części ustalonej od war-
tości samochodu przewyższającej równo-
wartość 20 000 euro przeliczonej na złote 
według kursu średniego euro ogłaszanego 
przez NBP z dnia przekazania samochodu do 
używania.

Należy zwrócić uwagę, że:
 ● kurs do przeliczenia kwoty 20 000 euro na-

leży zastosować z dnia przekazania do uży-
wania (a nie np. z dnia wpisania do ewi-
dencji środków trwałych),

 ● z kwotą 20 000 euro porównuje się wartość 
początkową samochodu, a więc zawierają-
cą m.in. niepodlegający odliczeniu VAT,

 ● nie jest możliwe rozłożenie zaliczania 
amortyzacji do kosztów uzyskania przy-
chodów w taki sposób, że na początku ca-
łość odpisów amortyzacyjnych jest uzna-
wana za koszt uzyskania przychodu (aż do 
osiągnięcia limitu 20 000 euro), a następ-
nie (po przekroczeniu limitu) całość odpi-
sów nie jest uznawana za koszt uzyskania 
przychodu (por. wyrok NSA z 20 września 
2011 r., sygn. akt II FSK 1756/11).

PRZYKŁAD 10

Jednostka kupiła w kwietniu samochód 
osobowy o wartości 135 300 zł 
(110 000 zł + 25 300 zł VAT). Samo-
chód został oddany do używania 
29 kwietnia 2013 r. i w tym dniu 

stawka 
amortyzacji

koszty 
uzyskania 
przychodu
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wpisany do ewidencji środków trwa-
łych. Kurs średni NBP z tego dnia wyno-
sił 4,1501 PLN/EUR. Ustalona stawka 
amortyzacji zarówno dla celów bilanso-
wych, jak i podatkowych wynosi 20%. 
Rozpoczęcie dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych nastąpiło w maju 
2013 r.
Wartość początkowa samochodu:
●  cena zakupu  110 000,00 zł
●  niepodlegający odliczeniu VAT 

(25 300 zł – 6000 zł)  19 300,00 zł
●  razem  129 300,00 zł
Równowartość 20 000 euro (20 000 EUR × 
× 4,1501 PLN/EUR)  83 002,00 zł
Miesięczny odpis amortyzacyjny 
(129 300 zł × 20%) : 12 miesięcy 
 2 155,00 zł
Miesięczny odpis amortyzacyjny sta-
nowiący koszt uzyskania przychodu 
(83 002 zł × 20%) : 12 miesięcy
  1 383,37 zł
Miesięczny odpis amortyzacyjny niesta-
nowiący kosztu uzyskania przychodu 
(2155 zł – 1383,37 zł)  771,63 zł

■ ZAPAMIĘTAJ
Nie można uznać za koszty uzyskania przy-
chodu odpisów z tytułu zużycia samochodu 
osobowego w części ustalonej od wartości 
samochodu przewyższającej równowartość 
20 000 euro przeliczonej na złote według 
kursu średniego euro ogłaszanego przez 
NBP z dnia przekazania samochodu do uży-
wania.

VI. Eksploatacja 
samochodu osobowego

Koszty bieżącej eksploatacji samochodu oso-
bowego, takie jak: zakup paliwa, olejów silni-
kowych, części zamiennych, przeglądów tech-
nicznych czy też naprawy remontowe, opłaty 
za parking itp., stanowią koszty uzyskania 
przychodu bez ograniczeń. Nie ma przy tym 
żadnych ograniczeń wynikających z wartości 
samochodu (tj. nie limituje się ich, w przypad-
ku gdy wartość samochodu przekracza 20 000 
euro). Oczywiście musi zostać spełniona ogól-
na przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych 
i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych – że istnieje związek przy-
czynowo-skutkowy poniesionych wydatków 
z przychodem albo z zachowaniem zabezpie-
czenia źródła przychodów.

W przypadku nabycia paliwa silnikowego, 
oleju napędowego oraz gazu do samochodu 
osobowego nie można odliczać VAT. Wynika 
to z art. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy o transporcie drogowym. W ewidencji 
księgowej niepodlegający odliczeniu VAT od 
zakupu paliwa zwiększa cenę nabycia tego 
paliwa. Paliwo jest ewidencjonowane w kwo-
cie brutto z faktury na kontach:
Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii”; 
w analityce „Zużycie paliwa do samochodów 
osobowych”,
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”.

VII. Wydatki inwestycyjne 
zwiększające wartość 
samochodu osobowego

Doposażenie samochodu osobowego po 
wprowadzeniu do ewidencji w elementy, któ-
rych cena nabycia przekracza w danym roku 
podatkowym kwotę 3500 zł (np. montaż in-
stalacji gazowej, systemu audio), zwiększa 
wartość początkową samochodu.

Ponieważ ulepszenie powoduje zwiększe-
nie wartości początkowej środka trwałego, 
to tym samym zmienia się podstawa nali-
czenia odpisów amortyzacyjnych. Rozpo-
częcie amortyzacji „ulepszonej wartości po-
czątkowej” samochodu według ustawy 
o rachunkowości powinno nastąpić nie 
wcześniej niż po zakończeniu ulepszenia. 
Ustawy podatkowe nie wskazują natomiast 
bezpośrednio, kiedy należy zacząć amorty-
zować ulepszenie. Przyjęło się jednak, że 
odpisy amortyzacyjne od ulepszenia (po-
dobnie jak w przypadku wprowadzenia 
środka trwałego do ewidencji) powinny na-
stąpić od miesiąca następnego po miesiącu 
przyjęcia do użytkowania. 

Trzeba przy tym pamiętać, że po ulepsze-
niu należy zachować zarówno metodę, jak 
i stawkę amortyzacji stosowaną przed ulep-
szeniem samochodu (dotyczy to też sytuacji, 
gdy ulepszenie samochodu nastąpiło w cza-
sie, gdy samochód został już całkowicie umo-
rzony). 

Należy też zauważyć, że w przypadku ulep-
szenia samochodu osobowego o wartości po-
wyżej 20 000 euro powiększenie jego warto-
ści początkowej nie wpłynie w żaden sposób 
na wysokość miesięcznych odpisów amorty-
zacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania 
przychodu. Będą one nadal takie same. Zmie-
ni się natomiast ogólna wysokość miesięczne-
go odpisu amortyzacyjnego.

wartość 
samochodu

cena 
nabycia
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PRZYKŁAD 11

Założenia jak w przykładzie 10. Przyjmijmy dodatkowo, że w czerwcu 2013 r. dokonano 
ulepszenia samochodu osobowego poprzez zainstalowanie haka holowniczego o warto-
ści netto 1000 zł oraz instalacji gazowej o wartości 3000 zł. Ponieważ suma wydatków na 
ulepszenie w tym roku przekroczyła 3500 zł (wynosi bowiem 4000 zł), to w rozrachunku 
podatkowym (w lipcu) należy podwyższyć wartość samochodu o kwotę 4000 zł. Kalkula-
cja odpisów amortyzacyjnych będzie w tym przypadku następująca:
Amortyzacja w maju i czerwcu 2013 r.:
●  Miesięczny odpis amortyzacyjny 

(129 300 zł × 20%) : 12 miesięcy  2 155,00 zł
●  Miesięczny odpis amortyzacyjny stanowiący koszt uzyskania przychodu 

(83 002 zł × 20%) : 12 miesięcy  1 383,37 zł
●  Miesięczny odpis amortyzacyjny niestanowiący kosztu uzyskania przychodu 

(2155 zł – 1383,37 zł)  771,63 zł
Amortyzacja w lipcu 2013 r. (tj. po dokonaniu ulepszenia samochodu osobowego) i mie-
siącach następnych:
●  Miesięczny odpis amortyzacyjny 

(129 300 zł + 4000 zł × 20%) : 12 miesięcy  2 221,67 zł
●  Miesięczny odpis amortyzacyjny stanowiący koszt uzyskania przychodu 

(83 002 zł × 20%) : 12 miesięcy  1 383,37 zł
●  Miesięczny odpis amortyzacyjny niestanowiący kosztu uzyskania przychodu 

(2221,67 zł – 1383,37 zł)  838,30 zł
Ewidencja w kwietniu 2013 r.
1. Faktura VAT – zakup samochodu

Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  129 300,00 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  6 000,00 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  135 300,00 zł

2. Wprowadzenie samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych
Wn konto 010 „Środki trwałe”  129 300,00 zł
Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”  129 300,00 zł

Ewidencja w maju 2013 r.
3. Odpis amortyzacyjny dotyczący maja 2013 r.

Wn konto 408 „Amortyzacja”  2 155,00 zł
w tym:
●  amortyzacja niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu  771,63 zł
●  amortyzacja stanowiąca koszt uzyskania przychodu  1 383,37 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  2 155,00 zł

Ewidencja w czerwcu 2013 r.
4. Faktura za instalację haka holowniczego

Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  1 000,00 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  230,00 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  1 230,00 zł

5. Faktura za montaż instalacji gazowej
Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”  3 000,00 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  690,00 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  3 690,00 zł

6. Zwiększenie wartości początkowej o wartość ulepszenia
Wn konto 010 „Środki trwałe”  4 000,00 zł
Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”  4 000,00 zł

7. Odpis amortyzacyjny dotyczący czerwca 2013 r.
Wn konto 408 „Amortyzacja”  2 155,00 zł
w tym:
●  amortyzacja niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu  771,63 zł
●  amortyzacja stanowiąca koszt uzyskania przychodu  1 383,37 zł
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Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  2 155,00 zł
Ewidencja w lipcu 2013 r.
8. Odpis amortyzacyjny dotyczący lipca 2013 r.

Wn konto 408 „Amortyzacja”  2 221,67 zł
w tym:
●  amortyzacja niestanowiąca kosztu uzyskania przychodu  838,30 zł
●  amortyzacja stanowiąca koszt uzyskania przychodu  1 383,37 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  2 221,67 zł

240 – Pozostałe rozrachunki
223 – Rozliczenie 

podatku VAT naliczonego
080 – Środki trwałe 

w budowie

135 300,00 (1 1) 6 000,00 1) 129 300,00 129 300,00 (2

1 230,00 (4 4) 230,00 4) 1 000,00 4 000,00 (6

3 690,00 (5 5) 690,00 5) 3 000,00

010 – Środki trwałe
070 – Odpisy umorzeniowe 

środków trwałych 408 – Amortyzacja

2) 129 300,00 2 155,00 (3 3) 2 155,00

6) 4 000,00 2 155,00 (7 7) 2 155,00

2 221,67 (8 8) 2 221,67

■ ZAPAMIĘTAJ
Doposażenie samochodu osobowego po 
wprowadzeniu do ewidencji w elementy, 
których cena nabycia przekracza w danym 
roku podatkowym kwotę 3500 zł, zwiększa 
wartość początkową samochodu.

VIII. Sprzedaż 
samochodu osobowego 
a podatek dochodowy

Sprzedaż samochodu osobowego stano-
wiącego środek trwały stanowi przychód 
z działalności gospodarczej. 

Przy sprzedaży samochodu jako środka 
trwałego kosztem uzyskania przychodu jest 

różnica między ceną nabycia a sumą dokona-
nych do momentu sprzedaży odpisów amor-
tyzacyjnych (por. art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przy-
chodów w związku z określeniem podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym 
z tytułu sprzedaży samochodu należy 
uwzględnić zarówno odpisy amortyzacyjne 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, 
jak i te, które nie stanowiły tych kosztów 
(por. art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych i art. 22h 
ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych).

PRZYKŁAD 12

Jednostka kupiła w kwietniu 2011 r. samochód osobowy o wartości 135 300 zł (110 000 zł + 
+ 25 300 zł VAT). Samochód został oddany do używania 29 kwietnia 2011 r. i w tym dniu 
wpisany do ewidencji środków trwałych. Kurs średni NBP z tego dnia wynosił 3,9 PLN/EUR. 
Ustalona stawka amortyzacji zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych wynosi 
20%. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych nastąpiło w maju 2011 r. 
W kwietniu 2013 r. jednostka sprzedała samochód za kwotę 80 000 zł.
Wartość początkowa samochodu:
●  cena zakupu  110 000,00 zł
●  niepodlegający odliczeniu VAT (25 300 zł – 6000 zł)  19 300,00 zł
●  razem  129 300,00 zł
Równowartość 20 000 euro (20 000 EUR × 3,9 PLN/EUR) 78 000,00 zł

działalność 
gospodarcza

podstawa 
opodatkowania
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Suma odpisów amortyzacyjnych za okres od maja 2011 r. do kwietnia 2013 r. 
(129 300 zł × 20%) : 12 miesięcy × 24 miesiące 51 720,00 zł
w tym:
●  odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodów (78 000 zł × 20%) : 

: 12 miesięcy × 24 miesiące 31 200,00 zł
●  odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (129 300 zł – 

– 78 000 zł) × 20% : 12 miesięcy × 24 miesiące  20 520,00 zł
Kosztem uzyskania przychodu będzie zatem w rozpatrywanym przypadku kwota 
77 580 zł (tj. 129 300 zł – 51 720 zł). Przychodem podatkowym będzie zaś kwota 
80 000 zł.
Ewidencja sprzedaży samochodu
1. Faktura VAT – sprzedaż samochodu osobowego

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”  80 000,00 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”  80 000,00 zł

2. LT – wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji
Wn konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  51 720,00 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe”  51 720,00 zł
oraz
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  77 580,00 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe”  77 580,00 zł

010 – Środki trwałe
070 – Odpisy umorzeniowe 

środków trwałych
765 – Pozostałe koszty 

operacyjne

Sp.) 129 300,00 51 720,00 (2 2) 51 720,00 51 720,00 (Sp. 3) 77 580,00

77 580,00 (3

760 – Pozostałe przychody operacyjne 240 – Pozostałe rozrachunki 

80 000,00 (1 1) 80 000,00

W przypadku sprzedaży samochodu osobo-
wego całkowicie umorzonego nie wystąpią 
koszty uzyskania przychodu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Sprzedaż samochodu osobowego stano-
wiącego środek trwały stanowi przychód 
z działalności gospodarczej. 

IX. Sprzedaż 
samochodu osobowego a VAT

Sprzedaż samochodu osobowego (będące-
go środkiem trwałym) jednostki może być 
opodatkowana albo zwolniona z VAT. Zależy 
to od możliwości zakwalifikowania konkret-
nej sprzedaży jako sprzedaży towaru używa-
nego. Jak wskazuje bowiem § 13 ust. 1 pkt 5 
rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r. z późn. zm.) zwal-
nia się od podatku dostawę samochodów oso-
bowych przez podatników, którym przy naby-

ciu tych samochodów przysługiwało prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego w wysokości 
50% lub 60% kwoty podatku (nie więcej niż 
5000 zł lub 6000 zł), jeżeli samochody te są 
towarami używanymi w myśl art. 43 ust. 2 
ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazany art. 43 ust. 2 stanowi, że towara-
mi używanymi są ruchomości (a więc i samo-
chód osobowy), których okres używania 
przez podatnika dokonującego ich dostawy 
wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu pra-
wa do rozporządzania tymi towarami jak 
właściciel (tj. od dnia zakupu). Zatem jeśli sa-
mochód osobowy:

 ● był używany przez co najmniej pół roku, to 
jego sprzedaż może korzystać ze zwolnie-
nia z VAT,

 ● był używany przez okres krótszy niż pół 
roku, to jego sprzedaż jest opodatkowana 
VAT (w wysokości 23%).
W przypadku sprzedaży samochodu osobo-

wego, który był używany przez okres co naj-
mniej pół roku, może wystąpić konieczność 
korekty VAT naliczonego odliczonego przy 

towar
 używany

dostawa
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zakupie (por. art. 91 ustawy o podatku od to-
warów i usług), przy czym odmienne terminy 
przewiduje się w sytuacji, gdy wartość po-
czątkowa samochodu przekracza lub też nie 
przekracza 15 000 zł. Od tego bowiem zależy 
tzw. okres korekty, który w przypadku środ-
ków trwałych o wartości poniżej 15 000 zł 
wynosi 12 miesięcy, zaś w przypadku środ-
ków trwałych o wartości powyżej 15 000 zł 
jest już 5-letni.

Wartość początkowa samochodu 
nie przekracza 15 000 zł 
(a jednocześnie samochód był 
używany przez okres pół roku)

W tym przypadku obowiązek korekty VAT 
nastąpi, gdy nie upłynęło 12 miesięcy, licząc od 
końca okresu rozliczeniowego, w którym wyda-
no samochód do użytkowania (por. art. 91 
ust. 7c ustawy o podatku od towarów i usług).

PRZYKŁAD 13

W listopadzie 2012 r. kupiono i przyjęto do użytkowania samochód osobowy za 10 000 zł 
plus 2300 zł VAT. Od zakupu odliczono VAT w kwocie 1380 zł (2300 zł x 60%). W lipcu 
2013 r. dokonano sprzedaży tego samochodu. Ponieważ:
●  wartość początkowa samochodu jest niższa niż 15 000 zł (wynosi 10 920 zł),
●  minęło pół roku używania samochodu (w związku z czym sprzedaż korzysta ze zwol-

nienia z VAT),
●  nie upłynęło 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano samo-

chód do użytkowania
– to należy w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, dokonać korekty w deklaracji VAT 
(a więc w deklaracji za lipiec 2013 r.). Korekta obejmuje cały VAT uprzednio odliczony 
przy zakupie, a więc w rozpatrywanym przypadku kwota korekty zmniejszającej kwotę 
podatku naliczonego wyniesie 1380 zł.
W księgach rachunkowych korekta ta obciąży pozostałe koszty operacyjne.
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  1 380,00 zł
Ma konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  1 380,00 zł

223 – Rozliczenie 
podatku VAT naliczonego 765 – Pozostałe koszty operacyjne 

1 380,00 (1 1) 1 380,00

Gdyby upłynęło 12 miesięcy od końca okresu 
rozliczeniowego, w którym wydano samochód 
do użytkowania (a więc w rozpatrywanym przy-
padku sprzedaż nastąpiła po 1 grudnia 2013 r.), 
to nie trzeba byłoby dokonywać korekty VAT.

Wartość początkowa 
samochodu przekracza 15 000 zł 
(a jednocześnie samochód był 
używany przez okres pół roku)

W takim przypadku okres korekty VAT 
wynosi 5 lat, licząc od roku, w którym sa-

mochód został nabyty w celach prowadze-
nia działalności gospodarczej, tj. oddania 
samochodu do używania (por. art. 91 ust. 2 
ustawy o podatku od towarów i usług). Ko-
rekta obejmuje wtedy nie całość, ale część 
odliczonego VAT przypadającego na po-
szczególne lata pozostałego okresu pięcio-
letniej korekty (w wysokości 1/5 za każdy 
rok). Korekty należy dokonać jednorazowo 
w deklaracji za okres rozliczeniowy, w któ-
rym nastąpiła sprzedaż (por. art. 91 ust. 5 
ustawy o podatku od towarów i usług).

PRZYKŁAD 14

W listopadzie 2010 r. kupiono i przyjęto do użytkowania samochód osobowy za 50 000 zł 
plus 11 000 zł VAT. Od zakupu odliczono VAT w kwocie 6000 zł. W lipcu 2013 r. dokona-
no sprzedaży tego samochodu. Ponieważ:
●  wartość początkowa samochodu jest wyższa niż 15 000 zł (wynosi 55 500 zł),

okres
 korekty

deklaracja
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●  minęło pół roku używania samochodu (w związku z czym sprzedaż korzysta ze zwol-
nienia z VAT),

●  nie upłynęło 5 lat, licząc od roku, w którym samochód został nabyty w celach prowa-
dzenia działalności gospodarczej (okres korekty upłynie 31 grudnia 2014 r.)

– to należy w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, dokonać korekty w deklaracji VAT 
(a więc w deklaracji za lipiec 2013 r.). Korekty należy dokonać za lata 2013 i 2014 w wy-
sokości 1/5 za każdy rok:
6000 zł × 2/5 = 2400 zł.
Analogicznie jak w przypadku korekty w przykładzie będzie ona zaewidencjonowana:
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  2 400,00 zł
Ma konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  2 400,00 zł

223 – Rozliczenie 
podatku VAT naliczonego 765 – Pozostałe koszty operacyjne 

2 400,00 (1 1) 2 400,00

X. Zwrot ubezpieczenia 
komunikacyjnego 
w związku ze sprzedażą 
samochodu osobowego

Moment sprzedaży samochodu jest też osta-
tecznym terminem zaprzestania aktywowania 
składki ubezpieczeniowej i odpisania jej w cię-
żar pozostałych kosztów operacyjnych. Akty-
wowana kwota składek na koncie rozliczeń 
międzyokresowych kosztów przestaje bowiem 
spełniać definicję aktywów określoną w art. 3 
ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości. Wyksię-
gowanie niewykorzystanej składki należy za-
tem zaewidencjonować:
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 640 „Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów”.

Natomiast wpływ niewykorzystanych skła-
dek ubezpieczenia do jednostki (od ubezpie-
czyciela) jest ewidencjonowany jako pozosta-
łe przychody operacyjne:
Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”,
Ma konto 760 „Pozostałe przychody opera-
cyjne”.

W rozliczeniach podatkowych zwrócona 
składka za niewykorzystany okres ubezpie-
czenia komunikacyjnego jest neutralna po-
datkowo, jeśli koszty ubezpieczenia nie były 
wcześniej zakwalifikowane do kosztów uzy-
skania przychodu. Innymi słowy, zwrot skła-
dek należy zaliczyć do przychodów tylko wte-
dy, gdy uprzednio składki te zostały 
zakwalifikowane do kosztów uzyskania przy-
chodów (por. art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych 
i art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych). Zasada ta 
działa także w przypadku zwrotu ubezpiecze-

nia AC od samochodu o wartości początkowej 
powyżej 20 000 euro, przy czym należy zwró-
cić uwagę na proporcję. Ilustruje to przykład.

PRZYKŁAD 15

Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą wykupiła 26 kwietnia 
2013 r. polisę ubezpieczenia AC na okres 
od 26 kwietnia 2013 r. do 25 kwiet nia 
2014 r. w wysokości 3650 zł. Wartość 
samochodu określona w umowie ubez-
pieczenia wynosiła 102 000 zł. Kurs 
sprzedaży euro ogłoszony w tabeli 
nr 082/C/NBP/2013 z 25 kwietnia 
2013 r. obowiązującej od 26 kwietnia 
2013 r. wynosił 4,1917 PLN/EUR. Pro-
porcja, w jakiej pozostaje równowartość 
20 000 euro, przeliczona na złote we-
dług kursu ogłoszonego przez NBP 
z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, 
w wartości samochodu przyjętej dla ce-
lów ubezpieczenia wynosi 82,19% (co 
wynika z następującego wyliczenia: 
20 000 EUR × 4,1917 PLN/EUR) : 
: 102 000 PLN). Przedsiębiorstwo zali-
czyło do kosztów uzyskania przychodu:
●  w kwietniu 2013 r. tę część ubezpie-

czenia AC, która przypada na okres 
od 26 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 
2013 r., a więc kwotę 2054,75 zł (co 
wynika z następującego wyliczenia: 
250 dni roku 2013 × (3650 zł : 
: 365 dni) × 82,19%), a następnie

●  w styczniu 2014 r. część ubezpiecze-
nia AC za 115 dni roku 2014, która 
przypada na okres od 1 stycznia

składka 
ubezpieczeniowa
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 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r., a więc 
kwotę 945,19 zł [co wynika z nastę-
pującego wyliczenia: 115 dni × 
× (3650 zł : 365 dni) × 82,19%].

25 lutego 2014 r. (a więc po upływie 
306 dni ubezpieczenia) sprzedano sa-
mochód, otrzymując od ubezpieczyciela 
zwrot składki AC w kwocie 590 zł. 
W związku z zaliczeniem w styczniu 
2014 r. składki AC do kosztów uzyskania 
przychodów odpowiednia część zwró-
conej składki AC:
●  stanowi przychód podatkowy w kwo-

cie (590 zł × 82,19%)  484,92 zł
●  nie stanowi przychodu w kwocie 

(590 zł – 484,92 zł)  105,08 zł

■ ZAPAMIĘTAJ
Ostatecznym terminem zaprzestania akty-
wowania składki ubezpieczeniowej i odpi-
sania jej w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych jest też moment sprzedaży 
samochodu.

IRENA PAZIO

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 22i ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych
1. Odpisów amortyzacyjnych od środ-
ków trwałych, z zastrzeżeniem 
art. 22j–22ł, dokonuje się przy zasto-
sowaniu stawek amortyzacyjnych 
określonych w Wykazie stawek amor-
tyzacyjnych i zasad, o których mowa 
w art. 22h ust. 1 pkt 1.
2. Podatnicy mogą podane w Wykazie 
stawek amortyzacyjnych stawki podwyż-
szać:
1)  dla budynków i budowli używanych 

w warunkach:
a)  pogorszonych – przy zastosowa-

niu współczynników nie wyż-
szych niż 1,2,

b)  złych – przy zastosowaniu współ-
czynników nie wyższych niż 1,4;

2)  dla maszyn, urządzeń i środków 
transportu, z wyjątkiem morskiego 
taboru pływającego, używanych 
bardziej intensywnie w stosunku do 
warunków przeciętnych albo wyma-
gających szczególnej sprawności 

technicznej – przy zastosowaniu 
w tym okresie współczynników nie 
wyższych niż 1,4;

3)  dla maszyn i urządzeń zaliczonych 
do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środ-
ków Trwałych (KŚT) wydanej na 
podstawie odrębnych przepisów, 
zwanej dalej „Klasyfikacją”, podda-
nych szybkiemu postępowi technicz-
nemu – przy zastosowaniu współ-
czynników nie wyższych niż 2,0.

3. W razie wystąpienia bądź ustania 
warunków uzasadniających podwyż-
szenie stawek, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegają 
podwyższeniu lub obniżeniu od mie-
siąca następującego po miesiącu, 
w którym zaistniały okoliczności uza-
sadniające te zmiany.
4. Podatnicy mogą podwyższać staw-
ki dla środków trwałych wymienio-
nych w ust. 2 pkt 3 bądź rezygnować 
z ich stosowania począwszy od mie-
siąca następującego po miesiącu, 
w którym środki te zostały wprowa-
dzone do ewidencji, albo od pierw-
szego miesiąca każdego następnego 
roku podatkowego.
5. Podatnicy mogą obniżać podane 
w Wykazie stawek amortyzacyjnych 
stawki dla poszczególnych środków 
trwałych. Zmiany stawki dokonuje się 
począwszy od miesiąca, w którym środ-
ki te zostały wprowadzone do ewiden-
cji, albo od pierwszego miesiąca każde-
go następnego roku podatkowego.
6. W przypadku podwyższenia stawek 
amortyzacyjnych, podanych w Wyka-
zie stawek amortyzacyjnych przy 
zastosowaniu współczynników okre-
ślonych w ust. 2, należy dla poszcze-
gólnych środków trwałych stosować 
jeden wybrany współczynnik, przez 
który mnoży się stawkę amortyzacyjną 
właściwą dla danego środka trwałego, 
przyjętą z Wykazu stawek amortyza-
cyjnych.
7. Wyjaśnienia dotyczące warunków 
używania budynków i budowli, okre-
ślenia szczególnej sprawności tech-
nicznej maszyn, urządzeń i środków 
transportu oraz maszyn i urządzeń 
poddanych szybkiemu postępowi 
technicznemu, o których mowa 
w ust. 2, zawarte są w objaśnieniach 
do Wykazu stawek amortyzacyjnych.



Samochód osobowy w firmie

Poradnik Gazety Prawnej nr 36 (802)  | 2324–30 września 2013

Kilometrówka – zasady, 
podatki, ewidencja
Samochód osobowy jest wykorzystywa-
ny niemal przez każdego przedsiębiorcę, 
który prowadzi działalność gospodarczą. 
Nie zawsze pojazd ten stanowi firmową 
własność. Przykładem są przedsiębiorcy 
będący osobami fizycznymi, którzy na 
potrzeby prowadzonej działalności uży-
wają własnych samochodów osobowych, 
niewprowadzonych do firmowej ewiden-
cji środków trwałych. 

Często zdarza się też, że przedsiębiorcy wy-
korzystują w swojej działalności cudze auta, 
np. pracownika, zleceniobiorcy lub podmiotu 
trzeciego (na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub leasingu). Taki sposób korzy-
stania z „cudzych” samochodów osobowych 
wynika najczęściej z rachunku ekonomiczne-
go. Jest on jednak zazwyczaj związany z obo-
wiązkiem prowadzenia tzw. kilometrówki. 
W artykule prezentujemy na przykładach za-
sady prowadzenia kilometrówki, jej podatko-
we i składkowe rozliczenie.

1. Co to jest „kilometrówka”

Wydatki z tytułu używania niewprowadzo-
nego do ewidencji środków trwałych samo-
chodu osobowego, które podatnik może zali-
czyć do kosztów podatkowych, są limitowane. 
Zasady ustalania tego limitu określają przepi-
sy:

 ● art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 16 
ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – w zakresie 
dotyczącym wydatków na rzecz pracowni-
ka za używanie przez niego auta na potrze-
by działalności gospodarczej przedsiębior-
cy (podatnika),

 ● art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz art. 16 
ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych – w pozostałych 
przypadkach używania samochodów oso-
bowych niestanowiących składników ma-
jątku przedsiębiorcy (podatnika).
Ograniczenie to polega na ustawowym wy-

znaczeniu limitu określającego maksymalną 

kwotę wydatków, poniesionych w związku 
z używaniem samochodu osobowego niesta-
nowiącego środka trwałego, które mogą być 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
Wydatki te stanowią koszt podatkowy do wy-
sokości kwoty wynikającej z przemnożenia 
liczby kilometrów faktycznego przebiegu po-
jazdu (wykazywanych w ewidencji przebiegu 
pojazdu) przez stawkę za 1 km przebiegu (ki-
lometrówka).

■ ZAPAMIĘTAJ
Limit wydatków (kilometrówka) = faktycz-
ny przebieg pojazdu (km) × stawka za 1 km 
przebiegu (zł).

Należy przy tym zaznaczyć, że wymóg roz-
liczenia wydatków związanych z używaniem 
samochodu osobowego niestanowiącego 
składnika majątku podatnika nie dotyczy lea-
singowanych aut osobowych (art. 23 ust. 3b 
ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz art. 16 ust. 3b ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych). Wydat-
ki na auta osobowe, używane w działalności 
gospodarczej na podstawie umowy leasingu, 
nie wymagają prowadzenia ewidencji prze-
biegu pojazdu. Zwiększają one koszty podat-
kowe, co do zasady, w pełnej wysokości.

Obowiązek prowadzenia ewidencji prze-
biegu pojazdu nie wystąpi także wtedy, gdy 
podatnik używa na potrzeby prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej:

 ● cudzych samochodów ciężarowych, uży-
wanych np. na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub użyczenia,

 ● samochodu pracownika, z którym rozlicza 
się w formie ryczałtu pieniężnego za jazdy 
lokalne.

2. W jaki sposób ustalać 
limit wydatków w ramach 
kilometrówki

W celu ustalenia faktycznego przebiegu po-
jazdu osoba używająca samochodu osobowe-
go niewprowadzonego do ewidencji środków 
trwałych jest zobowiązana prowadzić ewi-
dencję przebiegu pojazdu, potwierdzaną 
przez podatnika z końcem każdego miesiąca. 
Z ewidencji tej musi wynikać m.in. trasa prze-

leasing

umowa 
najmu
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jazdu, jego cel oraz liczba faktycznie przeje-
chanych na tej trasie kilometrów. Natomiast 
stawki za 1 km przebiegu samochodu osobo-
wego wynikają z rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokony-

wania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, moto-
cykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 
z późn. zm.). Ich wysokość jest zróżnicowana 
ze względu na pojemność skokową silnika.

Wzór umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

UMOWA O ZWROT KOSZTÓW UŻYWANIA SAMOCHODU PRYWATNEGO
DO CELÓW SŁUŻBOWYCH

zawarta w dniu................................... w ......................................................... pomiędzy: 
1)   ........................................................., z siedzibą w ……………………….…………...., 

reprezentowanym przez......................................………., zwanym dalej Pracodawcą,
a 
2)  Panem/ią ....................................... zamieszkałym/ą w ............................, zwanym/ą 

dalej Pracownikiem.
§ 1

Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki ………………… 
nr rejestracyjny ……………………., o pojemności silnika powyżej/poniżej 900 cm3, zwane-
go dalej samochodem prywatnym.

§ 2
Pracownik zobowiązuje się do używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

§ 3
Samochód do celów służbowych, na mocy niniejszej umowy, może być używany do jazd lo-
kalnych.
Pracodawca wyznacza pracownikowi miesięczny limit w jazdach lokalnych wynoszący 
………….. km.
Pracodawca ustala dla pracownika miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości wynikającej 
z przemnożenia limitu określonego w pkt 2 przez stawkę 1 km przebiegu ustalonego w od-
rębnych przepisach.
Wysokość ryczałtu będzie obliczona po złożeniu przez niego oświadczenia o używaniu po-
jazdu prywatnego do celów służbowych w danym miesiącu.
Kwota ryczałtu zostaje zmniejszona o 1/22 za każdy dzień roboczy nieobecności Pracowni-
ka w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbo-
wej trwającej więcej niż 8 godzin.

§ 4
Zwrot kosztów używania przez Pracownika samochodu osobowego do celów służbowych 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Pracodawcy, lub poza stałym miejscem 
pracy Pracownika określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wyso-
kości należności przysługujących Pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kra-
ju.

§ 5
Pracownik ponosi wszelkie koszty związane z awarią i naprawą samochodu, w tym koszty 
transportu zastępczego.

§ 6
Pracownik zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Pracodawcy o zbyciu sa-
mochodu.

§ 7
1. Umowę zawiera się na okres .........................................................................................
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem ……..-tygodniowego okresu wypo-
wiedzenia. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania stosunku 
pracy łączącego Strony.

§ 8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 ………………………………….. .………………………………
 (podpis pracownika) (podpis pracodawcy  lub osoby 
  działającej w jego imieniu)
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Tabela 1. Stawki dla samochodów osobo-
wych obowiązujące od 14 listopada 2007 r. 
do chwili obecnej

Stawka za 1 km przebiegu 
samochodu osobowego:

Wysokość 
stawki:

o pojemności skokowej silnika 
do 900 cm3

0,5214 zł

o pojemności skokowej silnika 
powyżej 900 cm3

0,8358 zł

Przedsiębiorca zwracający koszty używania 
cudzego samochodu osobowego może wypła-
cić należność według stawek wykazanych 
w tabeli 1, w wysokości niższej niż wymienio-
ne stawki lub w wysokości wyższej niż podane 
stawki. Najmniej korzystny dla przedsiębior-
cy z punktu widzenia obciążeń podatkowo-
-składkowych jest ostatni wariant, tzn. zwrot 
kosztów używania samochodu osobowego 
według stawek wyższych niż wskazane w ta-
beli, gdyż powoduje on m.in. konieczność 
opodatkowania i oskładkowania tego świad-
czenia w części przekraczającej limit kilome-
trówki. Ponadto nadwyżki wydatków ponad 
ten limit nie można również uwzględnić 
w kosztach podatkowych firmy.

Natomiast najmniej korzystny dla posiada-
cza auta jest zwrot kosztów używania samo-
chodu osobowego według stawek niższych 
niż wymienione. Należy bowiem zaznaczyć, 
że zwrot kosztów według podanych stawek 
nie gwarantuje obecnie pełnego zwrotu kosz-
tów poniesionych przez posiadacza auta. Za-
tem tym bardziej ich zwrot według stawek 
niższych niż określone w tabeli nie stanowi 
pełnej rekompensaty poniesionych kosztów.

Od redakcji: Od dawna podkreśla się po-
trzebę zaktualizowania stawek za 1 km prze-
biegu pojazdu niezmienianych od blisko 6 lat, 
z uwagi na wzrastające koszty eksploatacji sa-
mochodów, w tym rosnące ceny paliwa. Już 
ponad 2 lata temu Instytut Transportu Samo-
chodowego (ITS), na zamówienie resortu infra-
struktury, sporządził raport pod nazwą: „Ana-
liza kosztów eksploatacji pojazdów oraz 
oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek 
za 1 km przebiegu pojazdu”. Celem analizy 
było oszacowanie aktualnych kosztów eksplo-
atacji pojazdów i dokonanie oceny, czy wyso-
kość stawek za 1 km przebiegu pojazdu, zawar-
tych w rozporządzeniu, umożliwia pokrywanie 
kosztów eksploatacji pojazdów używanych do 
celów służbowych, w sytuacji rosnących real-
nych kosztów eksploatacji pojazdów. Analiza ta 
jednoznacznie potwierdziła, że stawki przewi-
dziane w § 2 rozporządzenia są nieadekwatne 
do aktualnych przeciętnych kosztów eksploata-

cji pojazdów używanych w Polsce i nie gwaran-
tują pracownikom pełnego zwrotu ponoszo-
nych przez nich kosztów z tytułu używania 
prywatnych pojazdów do celów służbowych. 
Zgodnie z projektem Ministerstwa Infrastruk-
tury z 23 sierpnia 2011 r. stawki za 1 km prze-
biegu dla samochodu osobowego o pojemności 
skokowej silnika do 900 cm3 i powyżej 
900 cm3 miały wynosić odpowiednio 0,97 zł 
i 1,01 zł. Jednak nie weszły one w życie. Nieste-
ty, pomimo że rezultat przeprowadzonego ba-
dania wyraźnie wskazał na niedostosowanie 
stawek obowiązujących od 2007 r. do rzeczywi-
stych kosztów eksploatacji samochodu osobo-
wego, to stawki te nadal nie zostały podwyższo-
ne. Zamrożenie tych stawek jest korzystne 
wyłącznie dla fiskusa.

W przypadku używania w działalności go-
spodarczej cudzego samochodu osobowego 
limit kilometrówki należy ustalić jako ilo-
czyn faktycznie przejechanych kilometrów 
w celach służbowych (ewidencja przebiegu 
pojazdu) i stawki za 1 km tego przebiegu, 
ustalonej z uwzględnieniem pojemności sko-
kowej silnika.

PRZYKŁAD 1

Pracownik spółki, na czas naprawy fir-
mowego auta, wypożyczył samochód 
osobowy. Wypożyczone auto było użyt-
kowane przez pracownika w celach 
służbowych w okresie od 15 do 19 lipca 
2013 r.
Z ewidencji przebiegu pojazdu wynika-
ją następujące dane:
●  liczba faktycznie przejechanych kilo-

metrów: 620 km,
●  pojemność skokowa silnika: powyżej 

900 cm3,
●  stawka za 1 km przebiegu obowiązu-

jąca dla tego pojazdu: 0,8358 zł.
Faktyczne wydatki z tytułu używania 
samochodu osobowego: 870 zł netto, 
w tym:
1)  faktura za wypożyczenie samocho-

du: 450 zł,
2)  faktura za paliwo: 300 zł,
3)  faktura za parkowanie: 120 zł.
Limit wydatków związanych z używa-
niem samochodu osobowego wyznacza-
jący granicę, do której poniesione wy-
datki mogą stanowić koszt uzyskania 
przychodów:
620 km × 0,8358 zł = 518,20 zł.

przedsiębiorca

ewidencja 
przebiegu 
pojazdu
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W związku z wykorzystywaniem samocho-
du osobowego na potrzeby działalności gospo-
darczej spółka może zaliczyć do kosztów uzy-
skania przychodów wydatki w kwocie 
518,20 zł, czyli do wysokości limitu kilome-
trówki. Spółka zdecydowała się rozliczyć 
czynsz za najem w ramach kilometrówki zgod-
nie ze stanowiskiem organów podatkowych. 
Nadwyżka ponad ustalony limit, czyli kwota 
351,80 zł (870 zł – 518,20 zł), nie będzie mo-
gła zostać zaliczona do kosztów podatkowych. 

3. Jak niską stawkę 
za 1 km przebiegu 
można ustalić za używanie 
samochodu pracownika

W praktyce zdarzają się przypadki, w któ-
rych przedsiębiorcy – korzystając z tego, że 
przepisy nie określają minimalnych stawek za 
1 km przebiegu pojazdu, a jedynie maksymal-
ne – dokonują zwrotu kosztów za używanie 
prywatnego samochodu pracownika według 
stawek znacznie niższych niż wynikające 
z rozporządzenia. Tak ustalona kilometrówka 
zaledwie w niewielkiej części pokrywa koszty 
używania prywatnego samochodu pracowni-
ka do celów służbowych.

Dlatego stawka za 1 km przebiegu pojazdu, 
ustalana w umowie zawartej z pracownikiem 
o wykorzystanie jego prywatnego samocho-
du osobowego do celów służbowych, nie po-
winna być niższa niż określone w rozporzą-
dzeniu, tym bardziej że nawet te ostatnie nie 
gwarantują pełnego zwrotu kosztów.

Warto zaznaczyć, że ustalone pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem zasady rozlicza-
nia wydatków ponoszonych przez pracowni-
ka na rzecz pracodawcy z tytułu używania 
prywatnego samochodu do celów służbo-
wych nie mogą prowadzić do sytuacji, w któ-
rej pracownik będzie finansował działalność 
gospodarczą pracodawcy. Podobnie uznał 
Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 2006 r., 
sygn. akt II PK 94/06. Spór dotyczył przedsta-
wiciela handlowego, któremu pracodawca 
przyznał ryczałt za używanie prywatnego sa-
mochodu do celów służbowych w wysokości 
1500 zł miesięcznie, podczas gdy pracownik 
przejeżdżał ponad 5 tysięcy kilometrów. 
W tych okolicznościach sąd orzekł, że ustalo-
ny przez strony umowy o pracę ryczałt z tytu-
łu używania własnego samochodu do prze-
jazdów służbowych nie wyklucza żądania 
zwrotu kosztów realnie poniesionych. W re-
zultacie z tytułu zwrotu kosztów używania 
prywatnego auta do celów służbowych zosta-

ła zasądzona na rzecz pracownika kwota 
52 000 zł, którą wyliczył powołany biegły na 
podstawie przepisów rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych sa-
mochodów osobowych, motocykli i motoro-
werów niebędących własnością pracodawcy.

4. Co powinna zawierać 
ewidencja przebiegu pojazdu

Na minimalny zakres danych, który powi-
nien wynikać z ewidencji przebiegu pojazdu, 
wskazuje art. 23 ust. 7 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz art. 16 
ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych. Przepisy te stanowią, że ewi-
dencja przebiegu pojazdu powinna zawierać 
co najmniej następujące dane:

 ● nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby 
używającej pojazdu,

 ● numer rejestracyjny pojazdu i pojemność 
silnika,

 ● kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu,
 ● opis trasy (skąd – dokąd),
 ● liczbę faktycznie przejechanych kilome-

trów,
 ● stawkę za 1 km przebiegu,
 ● kwotę wynikającą z przemnożenia liczby 

faktycznie przejechanych kilometrów przez 
stawkę za 1 km przebiegu,

 ● podpis podatnika (pracodawcy) i jego 
dane.
Ewidencję przebiegu pojazdu należy pro-

wadzić odrębnie dla każdego samochodu 
osobowego. Jeśli więc, przykładowo, przed-
siębiorca używa w prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej kilka samochodów 
osobowych niewprowadzonych do ewidencji 
środków trwałych (np. wynajmowanych), to 
dla każdego z tych aut musi zostać zaprowa-
dzona odrębna ewidencja przebiegu pojazdu.

Brak ewidencji przebiegu pojazdu jest bar-
dzo dotkliwy w skutkach podatkowych. Jeśli 
podatnik w ogóle nie prowadzi tej ewidencji, 
pomimo istnienia obowiązku, to wydatki po-
noszone z tytułu używania cudzego samo-
chodu osobowego w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą nie będą mogły 
być uznane za koszty uzyskania przychodów 
(art. 23 ust. 5 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 5 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych).

Jeśli natomiast ewidencja przebiegu pojazdu 
jest prowadzona, choć jest wadliwa, to fiskus 

cele
 służbowe

ewidencja 
środków 
trwałych
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nie może skutecznie zakwestionować wydat-
ków związanych z używaniem pojazdu, zali-
czonych do kosztów uzyskania przychodów, je-
żeli odzwierciedlają one rzeczywisty przebieg 
zdarzeń. Jak wyjaśnił WSA w Warszawie w wy-
roku z 14 czerwca 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 
3373/10, naruszenie przez podatnika rygorów 
dokumentowania poniesionych wydatków nie 
pozbawia go możliwości zaliczenia ich do kosz-
tów podatkowych. Sąd odniósł się do wyjątko-
wo wadliwej ewidencji przebiegu pojazdu, któ-
ra nie spełniała wymogów określonych przez 
art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (m.in. brakowało w niej da-
nych identyfikujących osobę używającą pojaz-
du, celów wyjazdu, limitów kilometrówki za 
poszczególne miesiące, potwierdzenia przez 
podatnika dokonywanego na koniec miesiąca). 
W tych okolicznościach WSA w Warszawie 
uznał jednak, że:

Z punktu widzenia art. 15 ust. 1 i art. 16 
ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p. o możliwości zaliczenia 

przedmiotowych wydatków do kosztów uzy-
skania przychodów decyduje fakt, czy wydatki 
te zostały prawidłowo udokumentowane, 
tzn. w taki sposób, aby odzwierciedlały rzeczy-
wisty przebieg zdarzeń gospodarczych oraz 
aby ich wysokość mieściła się w prawem okre-
ślonych granicach.

(...) W ocenie Sądu samo stwierdzenie w ni-
niejszej sprawie wadliwości prowadzonej ewi-
dencji przebiegu pojazdu nie może przesądzić 
o nieuznaniu za koszt uzyskania przychodu 
wszystkich wydatków poniesionych w 2007 r. 
z tytułu użytkowania pojazdu niestanowiące-
go składnika majątkowego spółki.

Przyjęcie, iż ustalona wadliwość ewidencji 
przebiegu pojazdu pozwala na stwierdzenie, iż 
wydatki nie stanowią kosztu uzyskania przy-
chodów ze względu na brak ewidencji przebie-
gu pojazdu, o jakiej mowa w art. 16 ust. 1 
pkt 51 w zw. z art. 16 ust. 5 u.p.d.o.p., stano-
wi naruszenie tych przepisów w stopniu mają-
cym wpływ na wynik sprawy.

Przykład wypełnienia ewidencji przebiegu pojazdu

Dane pracownika: Dane pracodawcy:
Adam Kwiatkowski  Pośrednictwo Leasingowo-Kredytowe
zam. 09-400 Płock, ul. Jesienna 1 Tomasz Lewandowski
 09-400 Płock, ul. Letnia1
 NIP: 774-123-45-67
Dane dotyczące pojazdu:
Samochód marki  Renault Megane
Numer rejestracyjny pojazdu: WP 78999
Pojemność silnika: 1500 cm3 

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU
za lipiec 2013 r.

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wyjazdu Opis trasy wyjazdu 
(skąd–dokąd) Cel wyjazdu

Liczba faktycznie 
przejechanych 

kilometrów

Stawka 
za 1 km 
przebiegu

(zł)

Wartość 
(5) × (6)

(zł)

Podpis 
podatnika 

(pracodawcy)
Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 05.07.2013 Płock – Kompina 
– Płock

Rozmowa z klientem ws. 
warunków oferty kredy-
towo-leasingowej

  137 km 0,8358   114,50

2. 09.07.2013 Płock – Dobrze-
lin – Gostynin 
– Płock

Rozmowa z klientem ws. 
umowy leasingu łado-
warki 

  126 km 0,8358   105,31

3. 15.07.2013 Płock – Bolimów 
– Płock

Rozmowa z klientem ws. 
umowy leasingu koparki

  143 km 0,8358   119,52

4. 19.07.2013 Płock – Gdako-
wo – Płock

Rozmowa z klientem ws. 
umowy leasingu łado-
warki

  326 km 0,8358   272,47

Podsumowanie miesiąca:   732 km x    611,80

Z przeniesienia: 4567 km x 3817,10

Razem: 5299 km x 4428,90

dokumentowanie 
poniesionych 

wydatków

składniki 
majątkowe
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5. Jak dokumentować 
poniesione wydatki

Przepisy ustaw o podatku dochodowym 
wskazują na dwie podstawy rozliczenia wy-
datków ponoszonych w związku z korzysta-
niem z samochodu osobowego niewprowa-
dzonego do ewidencji środków trwałych, 
tj. w zakresie dotyczącym samochodu pracow-
nika używanego do celów służbowych oraz in-
nych przypadków używania cudzego auta na 
potrzeby działalności gospodarczej podatnika.

Dokumentowanie wydatków, 
w sytuacji 
gdy samochód pracownika
jest używany 
do celów służbowych 

Z art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz art. 16 
ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych wynika, że nie są kosztami 
uzyskania przychodów wydatki ponoszone 
na rzecz pracowników z tytułu używania 
przez nich samochodów na potrzeby wykony-
wanej działalności:
a)  w celu odbycia podróży służbowej (jazdy 

zamiejscowe) w wysokości przekraczają-
cej kwotę ustaloną przy zastosowaniu sta-
wek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b)  w jazdach lokalnych – w wysokości prze-
kraczającej wysokość miesięcznego ry-
czałtu pieniężnego albo w wysokości prze-
kraczającej stawki za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu

– określonych w odrębnych przepisach wyda-
nych przez właściwego ministra.

Wskazane przepisy podatkowe nie wyma-
gają od pracownika, aby poszczególne wydat-
ki poniesione w związku z używaniem auta 
były udokumentowane (np. fakturą lub ra-
chunkiem). Pracownik otrzymuje świadcze-
nie w wysokości umownie ustalonej z praco-
dawcą kilometrówki, a nie w wysokości 
faktycznie poniesionych wydatków ograni-
czonych limitem kilometrówki. Wobec tego 
dla pracodawcy kosztem podatkowym jest 
kwota wynikająca z przemnożenia liczby 
przejechanych kilometrów przez stawkę za 
1 km przebiegu ustaloną z uwzględnieniem 
pojemności skokowej silnika. Pracownik po-
winien prowadzić ewidencję przebiegu pojaz-
du, którą pracodawca potwierdza z końcem 
każdego miesiąca. W przypadku zwrotu na 
rzecz pracownika wydatków z tytułu używa-
nia samochodu prywatnego do celów służbo-
wych, określonego na podstawie faktycznego 
przebiegu, dokumentem stanowiącym pod-

stawę ujęcia wydatków w kosztach podatko-
wych jest ewidencja przebiegu pojazdu.

Warto podkreślić, że dla zaliczenia wydat-
ków z tytułu używania przez pracownika pry-
watnego samochodu do celów służbowych 
nie jest wymagane, by samochód ten był jego 
własnością (właścicielem pojazdu może być 
np. ojciec lub siostra). Przepisy nie wskazują 
na obowiązek istnienia prawa własności sa-
mochodu, który pracownik wykorzystuje na 
potrzeby działalności gospodarczej przedsię-
biorcy (podatnika). Wskazane jest jednak, by 
do tego samochodu przysługiwał mu inny niż 
własność tytuł prawny do jego używania 
(np. najem lub użyczenie).

Dokumentowanie wydatków 
w innych przypadkach 
używania „cudzego” auta 
na potrzeby 
działalności gospodarczej

Natomiast przepisy określone przez art. 23 
ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych wskazują, że nie są kosztami uzyskania 
przychodów wydatki poniesione z tytułu uży-
wania niewprowadzonego do ewidencji środ-
ków trwałych samochodu osobowego, w tym 
także stanowiącego własność osoby prowa-
dzącej działalność gospodarczą, na potrzeby 
działalności gospodarczej podatnika – w części 
przekraczającej kwotę wynikającą z pomnoże-
nia liczby kilometrów faktycznego przebiegu 
pojazdu przez stawkę za 1 km przebiegu, okre-
śloną w odrębnych przepisach wydanych przez 
właściwego ministra.

W przypadku zwrotu kosztów używania 
w działalności gospodarczej samochodów 
osobowych na rzecz osób innych niż pracow-
nicy podatnika wymagane jest – poza pro-
wadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu 
– po siadanie faktur, rachunków i innych 
dowo dów potwierdzających wydatki ponie-
sione w związku z używaniem tych aut. Taki 
obowiązek spoczywa m.in. na przedsiębiorcy, 
który prowadzi działalność gospodarczą jako 
osoba fizyczna i używa na jej potrzeby pry-
watnego auta. Obowiązek udokumentowania 
poszczególnych wydatków związanych z uży-
waniem auta wystąpi także wtedy, gdy praco-
dawca powierzy pracownikowi wynajęty 
samochód osobowy. Wówczas pracownik po-
winien prowadzić ewidencję przebiegu pojaz-
du oraz potwierdzać poszczególne wydatki 
fakturami, rachunkami lub innymi dowodami 
– w celu późniejszego porównania wydatków 
z limitem kilometrówki.

samochód 
pracownika

przebieg 
pojazdu
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6. Opodatkowanie PIT 
i oskładkowanie 
zwracanych kwot 
kilometrówki

Wątpliwości podatników budzą zasady 
opodatkowania i oskładkowania kwot zwra-
canych pracownikom w ramach kilometrów-
ki. Zasadniczo kwoty wypłacane pracowni-
kom z tytułu używania przez nich 
samochodów osobowych do celów służbo-
wych podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych jako przy-
chód ze stosunku pracy, o którym mowa 
w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. W niektórych przy-
padkach ich wypłata korzysta ze zwolnienia 
w opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, wykluczając obowiązek 
zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Należy rozróżnić dwie sytuacje, w których 
pracownik otrzymuje zwrot kosztów kilome-
trówki, a mianowicie – jeśli następuje on 
w związku z jazdami lokalnymi oraz w wyko-
naniu podróży służbowej.

Kilometrówka za jazdy lokalne 
a PIT i ZUS

Kwoty zwracane pracownikowi z tytułu 
jazd lokalnych zasadniczo podlegają opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych. W miesiącu, w którym u pracowni-
ka wystąpił przychód ze stosunku pracy 

wynikający z otrzymania zwrotu kosztów za 
używanie prywatnego pojazdu pracownika 
do jazd lokalnych wykonywanych na potrze-
by firmy, zakład pracy ma obowiązek doliczyć 
kwotę wypłaconej kilometrówki do innych 
przychodów uzyskanych w danym miesiącu 
przez pracownika ze stosunku pracy i od ich 
łącznej wartości pobrać miesięczną zaliczkę 
na podatek dochodowy, obliczoną według za-
sad określonych w art. 32 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

Wyjątkiem jest zwrot kosztów kilome-
trówki otrzymany przez pracownika za jaz-
dy lokalne, na warunkach określonych 
w art. 21 ust. 1 pkt 23 lit. b) ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. 
Z przywołanego przepisu wynika, że zwrot 
kosztów poniesionych przez pracownika 
z tytułu używania pojazdów na potrzeby 
zakładu pracy jest wolny od podatku, jeżeli 
samochód stanowi własność pracownika 
i jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, 
a obowiązek ponoszenia tych kosztów przez 
zakład pracy albo możliwość przyznania 
prawa do zwrotu tych kosztów wynika 
wprost z przepisów odrębnych ustaw. 
W praktyce zwolnienie to dotyczy listono-
szy, pracowników służby leśnej oraz pra-
cowników socjalnych. Uprawnienia w tym 
zakresie przyznają im bowiem przepisy:

 ● ustawy z 5 września 2008 r. o komercjali-
zacji państwowego przedsiębiorstwa uży-
teczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. 
z 2008 r. nr 180, poz. 1109 z późn. zm.),

Przykład miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków

Dane podatnika:
Imię i nazwisko (firma): …………………..
Adres:  …………………………………..…
NIP: ………………………………….....….

Dane dotyczące pojazdu:
Oznaczenie pojazdu: …………..…………...……..
Numer rejestracyjny: .……………………..……...
Pojemność skokowa silnika:  ………..........…cm3

Zestawienie poniesionych wydatków
za miesiąc ………………….. r.

Lp. Numer 
dowodu

Data 
dowodu

Dane kontrahenta
(imię i nazwisko 

lub nazwa, adres)

Opis 
wydatku Wartość

Podsumowanie miesiąca:

Podsumowanie narastająco od początku roku:

zwrot
 kosztów

zaliczka
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 ● ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.),

 ● ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 
z późn. zm.).
Świadczenia wypłacane pracownikowi za 

używanie jego prywatnego samochodu w ce-
lach służbowych do jazd lokalnych są wyłą-
czone z podstawy wymiaru składek ZUS na 
podstawie § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 
nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Zgodnie z tym 
przepisem, podstawy wymiaru składek nie 
stanowi zwrot kosztów używania w jazdach 
lokalnych przez pracowników, na potrzeby 
pracodawcy, pojazdów niebędących własno-
ścią pracodawcy do wysokości nieprzekracza-
jącej kwoty ustalonej z zastosowaniem sta-
wek za 1 km przebiegu pojazdu, określonych 
w odrębnych przepisach wydanych przez 
właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, 
z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, 
jest udokumentowany przez pracownika 
w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej 
przez niego według zasad określonych 
w przepisach o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Kilometrówka za podróże 
służbowe a PIT i ZUS

Inaczej natomiast są rozliczane kwoty kilo-
metrówki zwracane pracownikowi z tytułu 
odbycia przez niego podróży służbowej. Jeże-
li pracownik na polecenie pracodawcy wyjeż-
dża w celach służbowych poza miejscowość, 
w której znajduje się siedziba pracodawcy, 
lub poza swoje stałe miejsce pracy, to za wy-
konanie tych obowiązków pracownikowi 
przysługują należności na pokrycie kosztów 
związanych z odbytą podróżą służbową. 
Z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych wynika, że 
diety i inne należności za czas podróży służ-
bowej pracownika (w tym kilometrówka) są 
wolne od podatku dochodowego od osób fi-
zycznych do wysokości określonej w odręb-
nych ustawach lub w przepisach wydanych 
przez ministra właściwego do spraw pracy 
w sprawie wysokości oraz warunków ustala-
nia należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu po-
dróży służbowej na obszarze kraju oraz poza 
granicami kraju. Obecnie pracodawca może 
wyrazić zgodę na przejazdy w podróży służ-

bowej samochodem stanowiącym własność 
pracownika na podstawie przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnione-
mu w państwowej lub samorządowej jednost-
ce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej. Oznacza to, że zwrot kosztów używania 
samochodu osobowego pracownika w krajo-
wej lub zagranicznej podróży służbowej jest 
zwolniony z opodatkowania do wysokości li-
mitu kilometrówki ustalonego jako iloczyn 
przejechanych kilometrów i stawki za jeden 
kilometr przebiegu.

Zwrot kilometrówki za czas podróży służ-
bowej, do wysokości wymienionego limitu, 
nie podlega również oskładkowaniu, co wyni-
ka z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we. Dopiero ewentualna nadwyżka ponad 
ten limit podlega opodatkowaniu i oskładko-
waniu.

7. Kilometrówka 
w kosztach podatkowych

Wydatki poniesione z tytułu używania sa-
mochodu osobowego niestanowiącego skład-
nika majątku podatnika mogą zostać zali-
czone do kosztów uzyskania przychodów,
jeżeli:

 ● pomiędzy tymi wydatkami a przychodami 
istnieje związek przyczynowo-skutkowy 
tego typu, że wydatki te mają na celu osiąg-
nięcie przychodu lub zachowanie albo za-
bezpieczenie źródeł przychodów,

 ● nie przekraczają limitu kilometrówki (licz-
ba przejechanych kilometrów × stawka za 
1 km przebiegu); ewentualna nadwyżka 
ponad ten limit nie stanowi kosztów uzy-
skania przychodów,

 ● dla auta prowadzona jest ewidencja prze-
biegu pojazdu; ewentualny brak ewidencji 
skutkuje wyłączeniem prawa do zaliczenia 
wszystkich wydatków poniesionych z tytu-
łu używania cudzego samochodu osobowe-
go do kosztów podatkowych.

8. Kilometrówka 
w księgach rachunkowych

Różnice pomiędzy kwalifikacją wydatków 
do celów księgowych i podatkowych mogą 
prowadzić do powstania wątpliwości związa-

ryczałt 
pieniężny

koszty 
podatkowe
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nych z ujęciem w księgach rachunkowych 
zdarzeń związanych z powierzeniem pracow-
nikowi do celów służbowych samochodu oso-
bowego wypożyczonego od innej firmy na 
podstawie umowy najmu i rozliczeniem wy-
datków związanych z jego używaniem. W ta-
kiej sytuacji przedsiębiorca ponosi z reguły 
wydatki na paliwo i opłaty za korzystanie 
z wypożyczonego auta.

W przypadku używania samochodu osobo-
wego, niestanowiącego środka trwałego fir-
my, w księgach rachunkowych należy ująć 
wszystkie wydatki związane z używaniem 

tego auta udokumentowane dowodami źró-
dłowymi. Podstawę zapisów w księgach ra-
chunkowych stanowią więc faktury za paliwo 
i najem.

Dopiero ustalając wysokość kosztów uzy-
skania przychodów dla celów podatku 
dochodo wego, należy dokonać porównania 
w rachunku narastającym poniesionych wy-
dat ków z limitem kilometrówki, który wynika 
z ewidencji przebiegu pojazdu. W wyniku 
tego porównania do kosztów podatkowych 
zalicza się wydatki do wysokości limitu kilo-
metrówki.

PRZYKŁAD 2

Spółka wynajęła od innego podmiotu gospodarczego samochód osobowy marki XYZ, 
nr rej. WP 99999, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. Samochód ten powie-
rzyła pracownikowi, który został zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu tego 
pojazdu.
W rozliczeniu za lipiec br. spółka otrzymała:
●  od wynajmującego – fakturę za wypożyczenie auta (2000 zł netto + 460 zł VAT),
●  od pracownika – faktury za paliwo (zbiorczo: 1500 zł netto + 345 zł VAT).
Z ewidencji przebiegu pojazdu za lipiec br. zatwierdzonej przez pracodawcę na koniec 
miesiąca wynika, że pracownik przejechał w celach służbowych 4000 km. Limit kilome-
trówki za lipiec br. wyniósł 3343,20 zł (4000 km × 0,8358 zł).
Ewidencja księgowa operacji gospodarczych związanych z rozliczeniem wydatków na 
wypożyczony samochód osobowy może przebiegać następująco:
1. Faktura – za najem samochodu (wartość netto + VAT: 2000 zł + 460 zł)

a)  wartość netto + podatek naliczony niepodlegający odliczeniu [2000 zł + (460 zł – 
– 276 zł)]
Wn konto 402 „Usługi obce”  2 184 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  2 184 zł

b) podatek naliczony podlegający odliczeniu (460 zł × 60%)
Wn konto 223 „Podatek VAT naliczony i jego rozliczenie”  276 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  276 zł

c) wartość brutto
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  2 460 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  2 460 zł

2. Faktura – za paliwo (wartość brutto: 1845 zł); dla uproszczenia przyjęto wartość zbior-
czą faktur za paliwo z lipca br.

a) wartość netto + podatek naliczony niepodlegający odliczeniu (1500 zł + 345 zł)
Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii”  1 845 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  1 845 zł

b) wartość brutto
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  1 845 zł
Ma konto 234 „Rozrachunki z pracownikami”  1 845 zł

202 – Rozrachunki 
z dostawcami 300 – Rozliczenie zakupu 402 – Usługi obce

2 460,00 (1c 1c) 2 460,00 2 184,00 (1a 1a) 2 184,00

2b) 1 845,00   276,00 (1b

1 845,00 (2a

wydatki 
na paliwo

księgi 
rachunkowe



Samochód osobowy w firmie

32 | www.pgp.infor.pl

223 – Podatek VAT naliczony 
i jego rozliczenie

401 – Zużycie materiałów 
i energii

234 – Rozrachunki 
z pracownikami

1b) 276,00 2a) 1 845,00 1 845,00 (2b

Z ksiąg rachunkowych wynika, że koszty związane z używaniem wypożyczonego samo-
chodu osobowego stanowiły kwotę 4029 zł (2184 zł + 1845 zł). Natomiast dla celów 
podatkowych do kosztów uzyskania przychodów zostały zaliczone wydatki do wysoko-
ści limitu kilometrówki, tj. w kwocie 3343,20 zł. Spółka zdecydowała się rozliczyć 
czynsz za najem w ramach limitu kilometrówki zgodnie ze stanowiskiem organów po-
datkowych.

ANETA SZWĘCH

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 1 rozporządzenia w sprawie warun-
ków ustalania oraz sposobu dokony-
wania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów oso-
bowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy
1. Zwrot kosztów używania przez pra-
cownika w celach służbowych do jazd 
lokalnych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy, zwanych dalej 

„pojazdami do celów służbowych”, na-
stępuje na podstawie umowy cywilno-
prawnej, zawartej między pracodawcą 
a pracownikiem, o używanie pojazdu 
do celów służbowych, na warunkach 
określonych w rozporządzeniu.
2. Zwrot kosztów używania przez pra-
cownika pojazdu do celów służbowych 
poza miejscowością, w której znajduje 
się siedziba pracodawcy, lub poza stałym 
miejscem pracy pracownika, określają 
przepisy w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania oraz wysokości należności 
przysługujących pracownikowi z tytułu 
podróży służbowej na obszarze kraju.

Wypadek 
samochodem służbowym
Jeżeli pracownik nie otrzymał samocho-
du z obowiązkiem jego zwrotu, a uszko-
dzenie powstałoby z winy umyślnej pra-
cownika, to musi on naprawić szkodę 
w pełnej wysokości. Pracownik nie po-
niesie odpowiedzialności za szkodę w ta-
kim zakresie, w jakim inna osoba przy-
czyni się do jej powstania.

Szkoda w majątku osób trzecich powstała 
na skutek wypadku samochodowego lub 
kradzieży auta firmowego będzie likwido-
wana w razie winy pracownika z ubezpie-
czenia zawartego przez pracodawcę. Nato-
miast pracodawcy przysługuje roszczenie 
wobec pracownika o odszkodowanie za 
spowodowanie uszczerbku w majątku za-
kładu pracy. Zakres odpowiedzialności, 
jaką ponosi pracownik, jest uzależniony 

od zasad, na jakich doszło do użytkowania 
samochodu.

Powierzenie samochodu 
z obowiązkiem zwrotu

Jeżeli samochód został powierzony pra-
cownikowi z obowiązkiem zwrotu, to pra-
cownik będzie odpowiadał w pełnej wysoko-
ści niezależnie od tego, czy szkoda powstała 
na skutek winy umyślnej czy nieumyślnej.

Warunkiem powstania pełnej odpowie-
dzialności jest prawidłowe powierzenie pra-
cownikowi samochodu, na które składa się:

 ● wyrażenie przez pracownika zgody na po-
wierzenie mu mienia z obowiązkiem zwro-
tu, przy czym przepisy nie określają formy, 
w jakiej zgoda ta ma zostać wyrażona, 

odszkodowanie

wina 
umyślna
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a zatem może ona nastąpić przez sam fakt 
przyjęcia przez pracownika samochodu do 
używania i sprawowania nad nim pieczy 
bądź też w formie pisemnej, np. stosownej 
umowy między pracodawcą a pracowni-
kiem (którą z uwagi na łatwość udowod-
nienia powierzenia mienia należy uznać za 
formę najwłaściwszą),

 ● wydanie pracownikowi samochodu w taki 
sposób, aby mógł on zostać objęty przez 
pracownika w posiadanie oraz aby mógł 
prawidłowo sprawować nad nim pieczę.
Naprawienie szkody powinno nastąpić 

w pełnej wysokości, co oznacza, że pracownik 
ma obowiązek pokryć nie tylko rzeczywistą 
stratę poniesioną przez pracodawcę, ale rów-
nież utracone przez niego korzyści. Przez rze-
czywistą stratę należy rozumieć uszczerbek 
majątkowy poniesiony przez pracodawcę 
w mieniu, które miało określoną wartość 
przed powstaniem szkody, czyli zaistnieniem 
wypadku.

Przy wypadku samochodowym rzeczywistą 
stratą będzie:

 ● koszt naprawy samochodu,
 ● utrata jego wartości, jaka nastąpiła na sku-

tek wypadku.
Odszkodowanie za uszkodzenie samocho-

du może obejmować oprócz kosztów jego na-
prawy także zapłatę sumy pieniężnej odpo-
wiadającej różnicy między wartością tego 
samochodu przed uszkodzeniem a po napra-
wie (uchwała Sądu Najwyższego z 12 paź-
dziernika 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01, 
OSNC 2002/5/57).

Do ustalenia wysokości odpowiedzialności 
nie ma natomiast znaczenia, co pracodawca 
zrobi ze zniszczonym samochodem. 

✔ CO NA TO SĄD
Jeśli pracownik ma zgodnie z przepisami wy-
równać w pełnej wysokości powstałą szkodę, 
to całą rozumianą szkodę powinien wyrównać 
zakładowi pracy, i to bez względu na to, co 
się dalej stanie z uszkodzonym samochodem, 
a w szczególności bez względu na to, czy 
uszkodzony samochód w dalszym rozwoju 
wydarzeń zostanie sprzedany i jaka cena zo-
stanie za niego uzyskana przez pracodawcę.
Wyrok Sądu Najwyższego z 20 maja 
1983 r., IV PR 86/83, OSP 1984/12/264.

Pracodawca ma prawo zadecydowania, 
w jaki sposób nastąpi realizacja obowiązku 
naprawienia szkody. A zatem pracodawca 
może żądać dokonania naprawy samochodu 
przez pracownika bądź też zapłaty przez pra-
cownika odpowiedniej sumy pieniężnej.

Pracownik nie może narzucić pracodawcy 
formy odszkodowania w szczególności polega-
jącej na tym, aby pracodawca oddał do kasacji 
uszkodzony samochód i poprzestał na odszko-
dowaniu w postaci różnicy między wartością 
pojazdu przed wypadkiem a ceną tzw. pozo-
stałości. Jedynie w przypadku, gdyby remont 
samochodu okazał się niemożliwy albo pocią-
gał za sobą nadmierne trudności lub koszty, 
roszczenie pracodawcy ograniczałoby się do 
takiej formy (wyrok Sądu Najwyższego 
z 11 czerwca 2003 r., sygn. akt V CKN 308/01, 
niepublikowany).

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownik nie poniesie odpowiedzialno-
ści, jeżeli do wypadku dojdzie na skutek 
działania innej osoby. Ponadto pracownik 
nie będzie odpowiadał w takim zakresie, 
w jakim ta szkoda uległa zwiększeniu z po-
wodu działania osób trzecich.

Odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych

Jeżeli pracownik nie otrzymał samochodu 
z obowiązkiem zwrotu, to w przypadku po-
wstania szkody na skutek wypadku drogowe-
go poniesie odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych (art. 114–122 k.p.). Zgodnie 
z ww. zasadami, pracownik poniesie odpo-
wiedzialność, jeżeli na skutek niewykonania 
lub nienależnego wykonania obowiązków pra-
cowniczych wyrządził pracodawcy szkodę. 
Podstawą tej odpowiedzialności jest możli-
wość przypisania winy pracownikowi. Od-
szkodowanie, do którego pracodawca ma 
prawo, przysługuje w wysokości wyrządzonej 
szkody, jednak nie może być wyższe niż 
3-krotność miesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego pracownikowi w dniu po-
wstania szkody.

Jeśli jednak uszkodzenie samochodu po-
wstałoby z winy umyślnej pracownika, to 
musi naprawić powstałą szkodę w pełnej wy-
sokości. Natomiast pracownik nie poniesie 
odpowiedzialności za szkodę powstałą na 
skutek wypadku w takim zakresie, w jakim 
inny kierowca bądź inna osoba przyczyniły 
się do jej powstania.

Kradzież samochodu

Za szkodę w mieniu powierzonym z obo-
wiązkiem zwrotu, np. samochodu, powstałą 
wskutek kradzieży przez nieznanych spraw-

strata

szkoda
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ców pracownik ponosi odpowiedzialność 
w takim zakresie, w jakim można mu przypi-
sać niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązku pieczy. Jednak w jednym ze swo-
ich wyroków Sąd Najwyższy stanął na stano-
wisku, że kradzież mienia powierzonego pra-
cownikowi nie może być uznana za niezależną 
od niego przyczynę niedoboru wówczas, gdy 
pracownik, zwłaszcza zatrudniony na kie-
rowniczym stanowisku, przez swoje nieroz-
tropne zachowanie ułatwia jej dokonanie 
(wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 1999 r., 
sygn. akt I PKN 566/98, OSNP 2000/6/226).

Ugoda w sprawie 
odszkodowania

Wysokość odszkodowania należnego pra-
codawcy z tytułu uszkodzenia samochodu 
może zostać określona w ugodzie zawartej 
między pracodawcą a pracownikiem. Jest to 
bardzo korzystne rozwiązanie dla pracowni-
ka, ponieważ w ugodzie strony mogą określić 
odszkodowanie w niższej wysokości.

Ustalając obniżoną wysokość odszkodowa-
nia w celu zawarcia ugody, należy uwzględ-
nić wszystkie okoliczności sprawy, m.in.:

 ● odszkodowanie, jakie pracodawca otrzy-
mał od zakładu ubezpieczeń,

 ● stopień winy pracownika,
 ● dotychczasowy stosunek pracownika do 

obowiązków służbowych.
Na takich samych zasadach odszkodowanie 

może zostać obniżone przez sąd.

■ ZAPAMIĘTAJ
W ugodzie między pracodawcą i pracowni-
kiem może zostać określona wysokość od-
szkodowania należnego pracodawcy z ty-
tułu uszkodzenia samochodu.

PIOTR MATWIEJCZYK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 117 Kodeksu pracy
§ 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkodę w takim zakresie, w ja-
kim pracodawca lub inna osoba przyczy-
niły się do jej powstania albo zwiększenia.
§ 2. Pracownik nie ponosi ryzyka zwią-
zanego z działalnością pracodawcy, 
a w szczególności nie odpowiada za 
szkodę wynikłą w związku z działaniem 
w granicach dopuszczalnego ryzyka.
§ 3. (skreślony).

Ryczałt za używanie 
prywatnego samochodu 
a nieobecność w pracy
Pracownikom, wykorzystującym do pra-
cy prywatne samochody, przysługuje 
z tego tytułu rekompensata w postaci 
ryczałtu samochodowego. Jest to stała 
z góry ustalona kwota, jeżeli jednak pra-
cownika nie ma w pracy, wartość ryczał-
tu ulega obniżeniu.

Zwrot kosztów używania przez pracownika 
w celach służbowych do jazd lokalnych samo-
chodów osobowych, niebędących własnością 
pracodawcy, następuje na podstawie umowy 
cywilnoprawnej o używanie pojazdu do ce-
lów służbowych, zawartej między pracodaw-
cą a pracownikiem.

Ryczałt nie jest uzależniony od faktycznie 
przejechanych kilometrów, ale od stawki za 
1 km przebiegu pojazdu i limitu kilo metrów.

Maksymalne wartości stawek za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu są uzależnione od pojem-
ności skokowej silnika i wynoszą:

 ● dla samochodu o pojemności silnika do 
900 cm3 – 0,5214 zł,

 ● dla samochodu o pojemności silnika powy-
żej 900 cm3 – 0,8358 zł.
Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokal-

ne ustala pracodawca, przy czym zależy on 
od liczby mieszkańców miejscowości lub gmi-
ny, w której pracownik jest zatrudniony.

Co do zasady nie może on przekroczyć:
 ● 300 km – w mieście do 100 tys. mieszkań-

ców,
 ● 500 km – w mieście od 100 tys. do 500 tys. 

mieszkańców,
 ● 700 km – w mieście zamieszkałym przez 

ponad 500 tys. mieszkańców.

niedobór

 jazdy 
lokalne
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Wyżej określone limity kilometrów mogą 
zostać podwyższone dla pojazdów używa-
nych do celów służbowych w służbie leśnej 
oraz w służbach ratowniczych i innych wła-
ściwych instytucjach w sytuacji zagrożenia 
klęską żywiołową lub usuwania jej skutków 
albo skutków katastrofy ekologicznej.

U pracodawcy wypłacającego miesięczny 
ryczałt pieniężny podstawę do zwrotu wydat-
ków stanowi pisemne oświadczenie pracow-
nika o używaniu pojazdu do celów służbo-
wych w danym miesiącu. Oświadczenie to 
powinno zawierać dane dotyczące pojazdu 
(pojemność silnika, marka, numer rejestra-
cyjny) oraz określać liczbę dni nieobecności 
pracownika w danym miesiącu, a także liczbę 
dni, w których pracownik nie dysponował po-
jazdem do celów służbowych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zwrot kosztów używania przez pracowni-
ka w celach służbowych do jazd lokal-
nych samochodów osobowych, niebędą-
cych własnością pracodawcy, następuje 
na podstawie umowy cywilnoprawnej 
o używanie pojazdu do celów służbowych, 
zawartej między pracodawcą a pracowni-
kiem.

Kiedy i jak pomniejszać
Za dni niewykonywania pracy, niezależnie 

od przyczyny nieobecności, ryczałt nie przy-
sługuje. Dlatego kwotę miesięcznego ryczałtu 
zmniejsza się o 1/22 za każdy dzień roboczy 
nieobecności w pracy. Dotyczy to m.in. nie-
obecności spowodowanej niezdolnością do 
pracy z powodu choroby, urlopem wypoczyn-

kowym, bezpłatnym czy okolicznościowym, 
a także podróżą służbową trwającą co naj-
mniej 8 godzin.

Zasadę pomniejszania ryczałtu o 1/22 za 
każdy dzień należy stosować również w sytu-
acji, gdy w miesiącu, za który ustalamy należ-
ność dla pracownika, do przepracowania była 
inna liczba dni niż 22.

PRZYKŁAD 1

Pracodawca w zawartej z pracownikiem 
umowie o używanie prywatnego samo-
chodu osobowego pracownika do celów 
służbowych ustalił limit na poziomie 
300 kilometrów. Pojemność skokowa 
silnika tego pojazdu jest mniejsza niż 
900 cm3. Ile wyniesie ryczałt samocho-
dowy, jeśli pracownik w okresie od 8 do 
16 listopada 2012 r. przebywał na zwol-
nieniu lekarskim?
Krok 1. Ustalenie pełnej kwoty ryczałtu:
●  miesięczny ryczałt samochodowy sta-

nowi iloczyn stawki za 1 kilometr 
przebiegu i przyznanego miesięczne-
go limitu kilometrów:
300 km × 0,5214 zł/km = 156,42 zł.

Krok 2. Pomniejszenie ryczałtu za czas 
nieobecności w pracy:
●  kwota pomniejszenia ryczałtu za 

1 dzień stanowi 1/22 pełnej kwoty:
156,42 zł : 22 dni = 7,11 zł/dzień,

●  kwota pomniejszenia ryczałtu za czas 
nieobecności pracownika (a nie dni 
zwolnienia lekarskiego):
7,11 zł/dzień x 7 dni = 49,77 zł,

Tabela 1. Wysokości ryczałtów oraz kwoty zmniejszenia za każdy dzień

Limit 
miesięczny

Samochód osobowy o pojemności 
skokowej silnika do 900 cm3

Samochód osobowy o pojemności 
skokowej silnika powyżej 900 cm3

Wysokość 
ryczałtu

Kwota 
zmniejszenia 

za każdy dzień

Wysokość 
ryczałtu

Kwota 
zmniejszenia 

za każdy dzień

100 km 52,14 zł 2,37 zł 83,58 zł 3,80 zł

200 km 104,28 zł 4,74 zł 167,16 zł 7,60 zł

300 km 156,42 zł 7,11 zł 250,74 zł 11,40 zł

400 km 208,56 zł 9,48 zł 334,32 zł 15,20 zł

500 km 260,70 zł 11,85 zł 417,90 zł 19,00 zł

600 km 312,84 zł 14,22 zł 501,48 zł 22,79 zł

700 km 364,98 zł 16,59 zł 585,06 zł 26,59 zł

klęska 
żywiołowa

podróż 
służbowa
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●  przysługujący ryczałt:
156,42 zł – 49,77 zł =106,65 zł.

Dla niepełnoetatowca

W przypadku pracownika niepełnoetato-
wego ryczałt może być ustalony proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy pracownika 
(art. 292 § 1 k.p.). Nic jednak nie stoi na prze-
szkodzie, aby kwota ryczałtu była ustalona 
w takiej wysokości, jak dla pracownika pełno-
etatowego.

W praktyce wątpliwości budzi rozliczanie 
ryczałtu przyznanego pracownikom zatrud-
nionym na część etatu, którzy wykonują pra-
cę przez mniejszą liczbę dni roboczych, niż to 
wynika z normatywnego czasu pracy. Nie 
można tych dni traktować ani jak dni nie-
obecności w pracy, ani jak dni roboczych, 
w których pracownik nie używał pojazdu do 
celów służbowych. 

Kwestię tę może rozstrzygać umowa, w któ-
rej pracodawca określi, że ryczałt obniża się 
na zasadach określonych w rozporządzeniu, 
z zastrzeżeniem, że dni nieświadczenia pracy 
ze względu na wymiar etatu albo rozkład cza-
su pracy są uznawane za dni robocze, w któ-
rych pracownik nie korzysta z pojazdu do ce-
lów służbowych. Jeżeli umowa tego nie 
reguluje, to ryczałtu nie obniża się za dni, 
które są dla pracownika wolne z tytułu roz-
kładu czasu pracy.

PRZYKŁAD 2

Jak zmniejszyć ryczałt samochodowy za 
listopad 2012 r., jeśli pracownik jest za-
trudniony na 1/2 etatu, wykonuje pracę 
3 dni w tygodniu, a przez 5 dni korzy-
stał z urlopu wypoczynkowego?

Jeśli umowa nie reguluje zasad po-
mniejszania ryczałtu, to należy go 
zmniejszyć jedynie o okres urlopu wy-
poczynkowego, czyli o 5/22.

DOROTA TWARDO

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 3 rozporządzenia w sprawie warun-
ków ustalania oraz sposobu dokony-
wania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów oso-
bowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy
1. Miesięczny limit kilometrów na jazdy 
lokalne, z uwzględnieniem ust. 2–4, 
ustala pracodawca.
2. Limit, o którym mowa w ust. 1, usta-
lony w zależności od liczby mieszkań-
ców w danej gminie lub mieście, w któ-
rych pracownik jest zatrudniony, nie 
może przekroczyć, z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4:
1) 300 km – do 100 tys. mieszkańców,
2)  500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. 

mieszkańców,
3) 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla 
pojazdów do celów służbowych w służ-
bie leśnej oraz w służbie parków naro-
dowych może zostać podwyższony, przy 
czym nie może on przekroczyć 1500 km.
4. Limit, o którym mowa w ust. 1, dla po-
jazdów do celów służbowych w służbach 
ratowniczych i w innych właściwych in-
stytucjach w sytuacji zagrożenia klęską 
żywiołową lub usuwania jej skutków, 
albo skutków katastrofy ekologicznej, 
może zostać podwyższony, przy czym 
nie może on przekroczyć 3000 km.

Odszkodowanie za zniszczony 
samochód prywatny
Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują 
odszkodowania za zniszczony samochód 
używany w związku z pracą. Jego wypła-
tę mogą zagwarantować tylko szczegóło-
we zapisy umowne.

Kodeks pracy przewiduje odszkodowanie 
za mienie pracownika utracone lub uszko-
dzone podczas wypadku przy pracy, z wyjąt-
kiem samochodów prywatnych oraz wartości 
pieniężnych, chyba że w umowie dotyczącej 

dni
 robocze
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używania samochodu prywatnego do celów 
służbowych zawarte są inne uregulowania.

Dochodzenie roszczeń 
przez pracownika

Jeśli w umowie strony nie zapisały żadnych 
dodatkowych ustaleń poza ogólnie obowiązu-
jącymi, tj. zwrotem kosztów paliwa według 
ustalonych stawek, to pracownikowi nie przy-
sługuje możliwość dochodzenia roszczeń za 
utracony samochód.

PRZYKŁAD 1

Pracownik, korzystający w pracy z własne-
go samochodu osobowego, jadąc do klien-
ta, wpadł w poślizg, co doprowadziło do 
wypadku samochodowego. Pracownik tra-
fił do szpitala, a samochód został całkowi-
cie zniszczony. W umowie dotyczącej uży-
wania samochodu nie uwzględniono 
kwestii związanych ze zniszczeniem auta 
należącego do pracownika, z którego ko-
rzystał on podczas wykonywania obowiąz-
ków służbowych. W takiej sytuacji pracow-
nik nie może liczyć na odszkodowanie od 
pracodawcy za zniszczony samochód.

✔ CO NA TO SĄD
Nieprawidłowa technika jazdy samochodem 
i nienależyta obserwacja drogi, wynikające z nie-
przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bę-
dące wyłączną przyczyną wypadku drogowego 
mającego charakter wypadku przy pracy, mogą 
być ocenione jako naruszenie przez ubezpie-
czonego przepisów dotyczących ochrony życia 
i zdrowia, spowodowane przez niego wskutek 
rażącego niedbalstwa i stanowić podstawę wy-
łączenia prawa ubezpieczonego do świadczeń 
z ubezpieczenia wypadkowego (art. 21 ust. 1 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, jednolity tekst: 
Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 
2008 r., II UK 106/08, niepublikowany.

Polisa AC

Pracownik, korzystający z prywatnego sa-
mochodu do celów służbowych, powinien 
wykupić polisę AC (autocasco). Zarówno 

w interesie pracodawcy, jak i pracownika jest 
zapis na ten temat w umowie regulującej uży-
wanie samochodu do celów służbowych.

Szczegółowe uregulowanie kwestii utraty 
samochodu w umowie między pracownikiem 
a pracodawcą jest bardzo ważne wówczas, 
gdy pracownik (np. serwisant) musi korzy-
stać z samochodu w celu wykonywania swo-
ich obowiązków często lub codziennie. 

W takiej sytuacji utrata samochodu i brak 
możliwości odkupienia innego pojazdu wiąże 
się z dużym ryzykiem zarówno dla pracownika, 
jak i pracodawcy. Jeśli pracodawca nie wymaga 
od pracownika wykupienia polisy AC, powinien 
poinformować go (np. przez zapis w umowie) 
o tym, że w przypadku utraty samochodu nie 
ma obowiązku wypłaty odszkodowania, aby 
pracownik był świadomy ponoszonego ryzyka.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeżeli pracownik często lub codziennie ko-
rzysta z prywatnego samochodu w celu 
wykonywania swoich obowiązków, w umo-
wie regulującej używanie samochodu do 
celów służbowych należy uregulować kwe-
stię utraty samochodu.

Jeśli podczas wypadku zostaną zniszczone 
bądź utracone inne przedmioty prywatne 
pracownika, np. telefon komórkowy czy kom-
puter, wtedy pracownik może ubiegać się 
o odszkodowanie za zniszczone mienie.

KATARZYNA KRUK

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 2371 Kodeksu pracy
§ 1. Pracownikowi, który uległ wypad-
kowi przy pracy lub zachorował na cho-
robę zawodową określoną w wykazie, 
o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3, 
przysługują świadczenia z ubezpiecze-
nia społecznego, określone w odręb-
nych przepisach.
§ 2. Pracownikowi, który uległ wypad-
kowi przy pracy, przysługuje od praco-
dawcy odszkodowanie za utratę lub 
uszkodzenie w związku z wypadkiem 
przedmiotów osobistego użytku oraz 
przedmiotów niezbędnych do wykony-
wania pracy, z wyjątkiem utraty lub 
uszkodzenia pojazdów samochodowych 
oraz wartości pieniężnych.

utracony 
samochód polisa AC
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Samochód osobowy w firmie
Jak rozliczyć naprawę samochodu, gdy polisa 
ubezpieczeniowa przewidywała udział własny podatnika

PYTANIE
W działalności wykorzystuję samo-
chód będący środkiem trwałym, za 
który opłaciłem składkę AC. 
W czerwcu br. miałem wypadek 
tym samochodem. Polisa AC prze-
widuje tzw. udział własny. Czy 
koszty naprawy tego samochodu 
do wysokości udziału własnego 
mogę zaliczyć do kosztów?

ODPOWIEDŹ
W opisanym przypadku może 

Pan zaliczyć do kosztów całość 
wydatków poniesionych na napra-
wę uszkodzonego samochodu. Nie 
ma znaczenia, że umowa ubezpie-
czenia przewidywała tzw. udział 
własny.

WYJAŚNIENIE
Wydatki ponoszone przez podatni-

ka na powypadkowe naprawy samo-
chodów stanowiących środki trwałe 
podatnika mają związek z prowadzo-
ną działalnością i pośrednio z uzyski-
wanymi przychodami. W sytuacji gdy 
są one prawidłowo udokumentowane 
(np. fakturą lub rachunkiem), to dla 
odpowiedzi na pytanie, czy mogą sta-
nowić koszty uzyskania przychodów, 
kluczowe znaczenie ma okoliczność, 
czy zaliczeniu ich w ciężar kosztów 
uzyskania przychodów nie sprzeci-

wiają się przepisy art. 23 updof, 
w którym wyłączono z kosztów wy-
datki określonego rodzaju.

Z art. 23 ust. 1 pkt 48 updof wyni-
ka, że nie uważa się za koszty uzyska-
nia przychodów strat powstałych 
w wyniku utraty lub likwidacji samo-
chodów oraz kosztów ich remontów 
powypadkowych, jeżeli samochody 
nie były objęte ubezpieczeniem do-
browolnym. Przepis ten uzależnia za-
tem możliwość zaliczenia w koszty 
uzyskania przychodów kosztów re-
montów powypadkowych samocho-
dów od objęcia ich ubezpieczeniem 
dobrowolnym.

Ubezpieczeniem dobrowolnym jest 
każda forma ubezpieczenia, która 
nie ma charakteru obowiązkowego. 
W przypadku pojazdów mechanicz-
nych ubezpieczeniem obowiązko-
wym jest ubezpieczenie od odpowie-
dzialności cywilnej (OC) posia daczy 
pojazdów mechanicznych. Tak więc 
ubezpieczeniami dobrowolnymi w za-
kresie dotyczącym pojazdów są wszel-
kie ubezpieczenia dotyczące pojaz-
dów, które nie są ubezpieczeniami OC. 
Z przedstawionego stanu faktycznego 
wynika, że naprawiany samochód był 
objęty ubezpieczeniem dobrowolnym 
– posiadał Pan polisę AC. Oznacza to, 
że poniesione przez Pana wydatki na 
naprawę powypadkową tego samo-

chodu mogą być zaliczone w ciężar 
kosztów uzyskania przychodów. Bez 
znaczenia w tym przypadku jest fakt, 
że ubezpieczenie AC, którym objęty 
był samochód, przewidywało udział 
własny podatnika w naprawieniu 
szkody.

Odpowiadając na Pana pytanie, na-
leży zaznaczyć, że otrzymane odszko-
dowanie z polisy AC spowoduje 
u Pana przychód. Przychodem z dzia-
łalności gospodarczej są m.in. otrzy-
mane odszkodowania za szkody doty-
czące składników majątku związanych 
z prowadzoną działalnością gospo-
darczą lub z prowadzeniem działów 
specjalnych produkcji rolnej (art. 14 
ust. 2 pkt 12 updof). W tym przypad-
ku ustawodawca wyłączył możliwość 
zastosowania zwolnienia z podatku 
w stosunku do otrzymanych odszko-
dowań za szkody dotyczące składni-
ków majątku związanych z pro wa-
dzoną działalnością gospodarczą 
(zob. art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. e) updof).

Marcin Szymankiewicz

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 14 ust. 2 pkt 12, art. 21 ust. 1 pkt 3 

lit. e) ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycz-
nych – t. j.Dz.U. z 2012 r., poz. 361; 
ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 21.

Czy VAT naliczony, który nie podlega odliczeniu, 
należy rozliczać w ramach kilometrówki

PYTANIE
W jakich kwotach (netto czy brut-
to) należy rozliczać wydatki w ich 
zestawieniu do ewidencji przebie-
gu pojazdu? Jeśli podatnikowi nie 
przysługuje prawo do odliczenia 
podatku naliczonego od wydatku 

na używanie samochodu osobowe-
go (np. od paliwa), to czy kwotę 
nieodliczonego VAT należy rozli-
czyć w ramach limitu kilometrówki, 
czy też zaliczyć ją w pełnej wysoko-
ści do kosztów podatkowych poza 
tym limitem?

ODPOWIEDŹ
Zdaniem fiskusa VAT naliczony 

od zakupu paliwa, który nie podle-
ga odliczeniu na podstawie przepi-
sów o VAT, powinien być rozliczany 
poza limitem kilometrówki, stano-
wiąc koszt uzyskania przychodów 
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w pełnej wysokości (jeżeli oczywi-
ście występuje związek wydatku 
z przychodem).

WYJAŚNIENIE
Jeśli przedsiębiorca jest czynnym po-

datnikiem VAT, któremu przysługuje 
prawo do odliczenia podatku naliczo-
nego od wydatków z tytułu używania 
samochodu osobowego, to wartość 
tych wydatków ujmuje w ewidencji 
przebiegu pojazdu w kwocie netto. 
Problematyczne są w tym przypadku 
wydatki, od których zgodnie z przepi-
sami o VAT nie przysługuje prawo do 
odliczenia podatku naliczonego, jak 
np. zakup paliwa do samochodu oso-
bowego. Wówczas może powstać py-
tanie, czy wydatki, od których VAT nie 
podlega odliczeniu, należy ujmować 
w zestawieniu w kwocie netto czy 
brutto.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 16 grud-
nia 2010 r. o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz ustawy 
o transporcie drogowym (Dz.U. 
z 2010 r. nr 247, poz. 1652 ze zm.) 
zakup paliw silnikowych, oleju napę-
dowego oraz gazu, wykorzysty-
wanych do napędu samochodów oso-
bowych oraz innych pojazdów 
samochodowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 tony, nie uprawnia podatnika do 
odliczenia podatku naliczonego. Na-
tomiast z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) 
updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) 
updop wynika, że VAT zasadniczo 
nie stanowi kosztu uzyskania przy-
chodów, z wyjątkiem przypadku, gdy 
jest to podatek naliczony w tej części, 
w której zgodnie z przepisami o VAT 
podatnikowi nie przysługuje obniże-
nie kwoty lub zwrot różnicy podatku 

od towarów i usług (jeżeli naliczony 
VAT nie powiększa wartości środka 
trwałego lub wartości niematerialnej 
i prawnej).

W tej kwestii można spotkać się 
z dwoma różnymi stanowiskami. 
Zwolennicy pierwszego uważają, że 
wydatek na paliwo powinien być uję-
ty w ewidencji przebiegu pojazdu 
w kwocie brutto i tym samym powi-
nien zostać rozliczony w ramach li-
mitu kilometrówki, tj. łącznie z po-
datkiem naliczonym, co do którego 
nie przysługuje prawo odliczenia. 
Uznają oni, że w takim przypadku 
VAT jest elementem ceny nabycia pa-
liwa i jako element składowy ponie-
sionego wydatku powinien być rozli-
czony w kosztach na zasadach 
przewidzianych dla wydatku na uży-
wanie cudzego samochodu osobowe-
go. Natomiast zwolennicy drugiego 
stanowiska uważają, że VAT zawarty 
w cenie nabycia paliwa jest odrębną 
od wartości netto kategorią kosztu, 
rozliczaną według zasad przewidzia-
nych w art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) 
updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) 
updop, wobec czego nie powinien 
wchodzić do limitu kilometrówki. Za 
tym drugim stanowiskiem (tj. we-
dług którego VAT naliczony jest rozli-
czany odrębnie od wartości netto wy-
datku, wobec czego – nie wchodząc 
do limitu kilometrówki – może zostać 
zaliczony do kosztów uzyskania przy-
chodów w pełnej wysokości) opowia-
dają się organy podatkowe. Stanowi-
sko to potwierdza również Krajowa 
Informacja Podatkowa. Przykłado-
wo: Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji z 7 marca 2011 r., 
sygn. ILPB1/415-1414/10-2/AO, wska-
zał, że:

(...) w przypadku zaliczenia do 
kosztów uzyskania przychodów po-
datku od towarów i usług w związku 
z zakupem paliwa do samochodu oso-
bowego, który nie został wprowadzo-
ny do ewidencji środków trwałych, 
stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy 
podatek naliczony VAT nie podlega 
odliczeniu w rozliczeniu VAT, ponie-
waż podatnikowi takie odliczenie nie 
przysługuje, i koszty z tytułu używa-
nia samochodu, z którymi wiąże się 
ten VAT, były poniesione w celu uzy-
skania przychodów, podatek ten może 
w całości stanowić koszty uzyskania 
przychodu.

Reasumując, rozliczanie naliczone-
go podatku VAT, który nie podlega 
odliczeniu zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku od towarów 
i usług, nie powinno odbywać się 
w ramach limitu wynikającego z ewi-
dencji przebiegu pojazdu. Zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych poda-
tek ten może w całości stanowić kosz-
ty uzyskania przychodu.

Aneta Szwęch

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.),

 ● art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy 
z 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.),

 ● art. 4 ustawy z 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i usług oraz ustawy o transporcie 
drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 247, 
poz. 1652 ze zm.).

Informacje i zamówienia: 

Biuro Obsługi Klienta 

tel. 22 761 30 30, 

801 626 666, 

e-mail bok@infor.pl

PORADNIK
GAZETY PRAWNEJ
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Jak prowadzić 
ewidencję kosztów 
w jednostkach 
produkcyjnych

DR GYÖNGYVÉR TAKÁTS – specjalista ds. rachunkowości

Stan prawny na 1 września 2013 r. 

Jednostki gospodarcze mają kilka możliwości prowa-
dzenia ewidencji kosztów. Wyboru należy dokonać 
z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostki. 
Jednak w praktyce jednostki wybierają na ogół spo-
sób najmniej skomplikowany, który z kolei nie-
koniecznie odpowiada charakterystyce działalności. 
Jak znaleźć optymalne rozwiązanie?

Metody ewidencji kosztów
W praktyce jednostki mogą wybrać do ewidencji kosz-

tów następujące metody:
 ●  ewidencję kosztów w zespole 4 (koszty rodzajowe) bez 

stosowania konta 490 „Rozliczenie kosztów”,
 ●  ewidencję kosztów w zespole 4 (koszty rodzajowe) ze 

stosowaniem konta 490 „Rozliczenie kosztów”,
 ●  ewidencję kosztów w zespole 5 (koszty według miejsca 

ich powstawania),
 ● ewidencję kosztów w zespole 4 (koszty rodzajowe) 

i w zespole 5 (koszty według miejsca ich powstawania).
Wybór ewidencji kosztów wiąże się też z wyborem od-

powiedniego wariantu rachunku zysków i strat.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Wyboru w zakresie ewidencji kosztów i rachunku zy-
sków i strat należy dokonać w ramach polityki rachun-
kowości.

W praktyce okazuje się, że jednostki często ewidencjo-
nują koszty bez stosowania konta „Rozliczenie kosztów”. 
Taka ewidencja może być przyjęta w najmniejszych jed-
nostkach w powiązaniu ze stosowaniem metody odpisy-
wania w koszty wartości produktów gotowych w mo-
mencie ich wytworzenia, połączonej z ustalaniem stanu 
tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty 
kosztów wartości tego stanu. Niemniej jednak oznacza 
to, że jednostka musi pozaewidencyjnie kalkulować 
koszt wytworzenia w celu prawidłowego sporządzenia 
rachunku zysku i strat, a jako „Zmiany stanu produk-
tów” – wykazać zmianę stanu magazynowego oraz zmia-
nę wartości rozliczeń międzyokresowych. Oznacza to 
więc, że pozornie prosta ewidencja staje się bardzo 
skomplikowana i może być źródłem wielu nieprawidło-
wości.

Tabela 1. Wybór rachunku zysków i strat w zależności od sposobu ewidencji kosztów
Sposób ewidencji kosztów Rachunek zysków i strat

Ewidencja kosztów w zespole 4 (koszty rodzajowe) bez sto-
sowania konta 490 „Rozliczenie kosztów”

Wariant porównawczy

Ewidencja kosztów w zespole 4 (koszty rodzajowe) ze stoso-
waniem konta 490 „Rozliczenie kosztów”

Wariant porównawczy

Ewidencja kosztów w zespole 5 (koszty według miejsca ich 
powstawania)

Wariant kalkulacyjny (w informacji dodatkowej należy wy-
szczególnić koszty według rodzajów)

Ewidencja kosztów w zespole 4 (koszty rodzajowe) i w ze-
spole 5 (koszty według miejsca ich powstawania)

Wariant porównawczy,
wariant kalkulacyjny
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PRZYKŁAD 1

Ewidencja w zespole 4 bez stosowania konta 490 „Zmiana stanu produktów”
Założenia:
1. Wydano materiały do zużycia: 10 000 zł
– materiały produkcyjne: 6000 zł
– materiały biurowe: 4000 zł
Wn „Zużycie materiałów”  10 000 zł
Ma „Materiały”  10 000 zł
2. Lista płac za grudzień: 16 000 zł
– wynagrodzenie pracowników produkcyjnych: 14 000 zł
– wynagrodzenie administracji: 2000 zł
Wn „Wynagrodzenie”  16 000 zł
Ma „Rozrachunki z pracownikami”  16 000 zł
3. Składki ZUS obciążające pracodawcę: 3000 zł
– wynagrodzenie pracowników produkcyjnych: 2500 zł
– wynagrodzenie pracowników administracji: 500 zł
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”  3 000 zł
Ma „Rozrachunki z ZUS”  3 000 zł
4. Amortyzacja miesięczna: 2000 zł
– środki trwałe: 1400 zł
– WNiP: 600 zł
w tym:
– 1200 zł dotyczy produkcji
– 800 zł to koszty ogólnego zarządu
Wn „Amortyzacja”  2 000 zł
Ma „Umorzenie środków trwałych”  1 400 zł
Ma „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”  600 zł
5. Faktura za czynsz hali produkcyjnej za 3 miesiące z góry: 900 zł
Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  900 zł
Ma „Rozrachunki z dostawcami”  900 zł
6. Zaksięgowanie czynszu przypadającego na dany okres obrachunkowy:
Wn „Usługi obce”  300 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  300 zł
7. Sprzedano 80 sztuk wyrobów gotowych za cenę jednostkową 300 zł:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  24 000 zł
Ma „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych”  24 000 zł
8. Ustalenie stanu wyrobów gotowych pozostałych w magazynie na koniec okresu obrotowego (dla celów korekty 
kosztów przyjęto, że dokonuje się jej poprzez korekty zużycia materiałów).
Jeżeli jednostka jest w stanie ustalić jednostkowy koszt wytworzenia, na podstawie odrębnych kalkulacji, to do ko-
rekty przyjmuje jednostkowy koszt wytworzenia (w danym przypadku 240 zł).
20 sztuk × 240 zł = 4800 zł
Wn „Wyroby gotowe”  4 800 zł
Ma „Zużycie materiałów”  4 800 zł

Zużycie materiałów Materiały
1) 10 000 4 800  (8 10 000  (1

Wynagrodzenie Rozrachunki z pracownikami
2) 16 000 16 000  (2

Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia Rozrachunki z ZUS

3) 3 000 3 000  (3
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Amortyzacja
Umorzenie środków trwałych 

i WNiP
4) 2 000 2 000  (4

Rozliczenia międzyokresowe 
czynne Rozrachunki z dostawcami

5) 900 300  (6 900  (5

Usługi obce Rozrachunki z odbiorcami
6) 300 7)  24 000   

Przychody ze sprzedaży 
wyrobów gotowych Wyroby gotowe

24 000  (7 8)  4 800   

Zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat wynosi:
4800 zł (wyroby gotowe) + 600 zł (RMK czynne) = 5400 zł.

Jeżeli jednostka jest w stanie kalkulować koszt wytwo-
rzenia, będzie też mogła poprawnie ustalić koszty uzy-
skania przychodów. Koszty poniesione to 31 900 zł, z tego 
do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć: 
19 200 zł + 7300 zł = 26 500 zł, tj. wysokość kosztów po-
niesionych skorygowanych o zmianę stanu produktu: 
31 900 zł – 5400 zł = 26 500 zł.

Najszerszy zakres zastosowania daje pełny rachunek 
kosztów, tj. ewidencja kosztów w zespole 4 i 5. Jest on, 
być może, bardziej pracochłonny w praktyce, ponieważ 
wymaga klasyfikacji kosztów nie tylko według rodzaju, 
ale także według miejsca ich powstania. Jednak pełny ra-
chunek kosztów w szczególności daje duże możliwości in-
formacyjne w jednostkach produkcyjnych. Przede wszyst-
kim umożliwia bieżącą rejestrację kosztu wytworzenia 
i ułatwia jego poprawną kalkulację. Jest to istotne rów-
nież z punktu widzenia podatkowego. W pełnym rachun-
ku kosztów wyodrębnia się koszty poniesione, tj. koszty 
zaewidencjonowane na kontach kosztów rodzajowych, 
oraz koszty, które dotyczą danego okresu i są wykazane 
na kontach zespołu 5. W ramach kont zespołu 5 warto 
wyszczególnić konto do ewidencji kosztów produkcji oraz 
konta do ewidencji kosztów, których nie należy zaliczać 

do kosztu wytworzenia i które obciążają okres, w którym 
zostały poniesione. Koszty te obejmują:

 ● koszty będące konsekwencją niewykorzystanych zdol-
ności produkcyjnych i strat produkcyjnych,

 ● koszty ogólnego zarządu, które nie są związane z dopro-
wadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się 
znajduje na dzień wyceny,

 ● koszty magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, 
chyba że ich poniesienie jest niezbędne w procesie produkcji,

 ● koszty sprzedaży produktów.
Taki sposób wyszczególnienia nie komplikuje ewidencji 

księgowej, za to „zbiera na jednym koncie” wszystkie koszty 
dotyczące produkcji. Koszty te przy przyjęciu wyrobów go-
towych do magazynu zostaną aktywowane. Na wynik fi-
nansowy danego okresu, zgodnie z zasadą współmierności 
kosztów i przychodów, wpływają one w momencie sprzeda-
ży wyrobów gotowych, niezależnie od momentu ich ponie-
sienia (ujmowania na kontach zespołu 4). Koszty sprzeda-
nych wyrobów gotowych należy ujmować na koncie zespo-
łu 7 „Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych”. Obej-
mują one zarówno koszty bezpośrednie, jak i koszty pośred-
nie, które zostały zaliczone, zgodnie z definicją ustawy o ra-
chunkowości, do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych.

Schemat. Koszt wytworzenia

Koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem obejmują:
■ wartość zużytych materiałów bezpośrednich,

■ koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i 
■ inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje 

w dniu wyceny.
+

Uzasadniona odpowiednia do okreu wytwarzania produktu część kosztów pośrednich obejmuje:
■ zmienne pośrednie koszty produkcji oraz

■ część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym 
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
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Dla celów podatkowych koszty należy dzielić na kosz-
ty bezpośrednio związane z przychodami i na koszty 
inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Powią-
zując ten podział z podziałem kosztów dla celów bilan-
sowych, można stwierdzić, że koszty bezpośrednie dla 
celów podatkowych obejmują koszty, które dla celów 

bilansowych są zaliczane do kosztu wytworzenia. Kosz-
ty inne niż bezpośrednie to koszty, których dla 
celów bilansowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy 
o rachunkowości, nie można zaliczyć do kosztów wy-
tworzenia. Powiązania te i ich rozliczenia przedstawia 
tabela 2.

Tabela 2. Rozliczenie kosztu wytworzenia dla celów bilansowych i podatkowych

Rodzaj kosztów dla 
celów podatkowych Rodzaj kosztów dla celów bilansowych Wpływ na wynik 

finansowy

Zaliczenie 
do podstawy 

opodatkowania
Koszty bezpośrednio 
związane z przychoda-
mi.

 ● koszty pozostające w bezpośrednim związku 
z danym produktem,

 ● uzasadniona, odpowiednia do okresu wytwa-
rzania produktu część kosztów pośrednich, 
w tym koszty będące konsekwencją niewyko-
rzystanych zdolności produkcyjnych i strat 
produkcyjnych.

Koszty te wpływają na 
wynik finansowy w mo-
mencie sprzedaży wy-
robów gotowych.

Koszty te są potrą-
calne w okresie, 
w którym osiągnię-
te zostały odpowia-
dające im przycho-
dy.

Koszty inne niż bezpo-
średnio związane z przy-
chodami.

 ● koszty ogólnego zarządu, które nie są związa-
ne z doprowadzaniem produktu do postaci 
i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyce-
ny,

 ● koszty magazynowania wyrobów gotowych 
i półproduktów, chyba że poniesienie tych 
kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,

 ● koszty sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na 
wynik finansowy w mo-
mencie ich poniesie-
nia.

Koszty te są potrą-
calne w dacie ich 
poniesienia.

W przypadku kosztów niewykorzystanych zdolności pro-
dukcyjnych pojawiły się wątpliwości, czy są to koszty bezpo-
średnie czy koszty inne niż bezpośrednie dla celów podatko-
wych. Rozwiązanie wynika m.in. z interpretacji indy widualnej 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 maja 2009 r. 
(sygn. ILPB3/423–164/09–2/KS), która dotyczy kwestii za-
liczania do kosztów uzyskania przychodów tych kosztów. Na 
pytanie, czy zaliczone do pozostałych kosztów operacyjnych 
koszty wytworzenia wyrobów gotowych – w wysokości 
przekraczającej poziom wynikający z wyliczenia uwzględ-
niającego normalny poziom zdolności produkcyjnych – sta-
nowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich zaliczenia 
w koszty czy w dacie sprzedaży wyrobów, których dotyczą, 
Dyrektor Izby Skarbowej odpowiedział, że:

(...) wyliczona różnica pomiędzy rzeczywistym kosztem 
wytworzenia a kosztem wytworzenia wynikającym z zasad 
ustawy o rachunkowości dotyczy wyrobów będących na sta-
nie Spółki – to jest niesprzedanych do końca okresu spra-

wozdawczego. Jako różnica wynikająca z zasad wyceny nie 
stanowi zatem kosztu uzyskania przychodu dla celów po-
datkowych. Będzie tym kosztem (podatkowym) w okresie, 
w którym nastąpi sprzedaż wyrobów, których dotyczy.

Z kolei nie ulega wątpliwości, że koszty sprzedaży oraz 
ogólnego zarządu są to koszty inne niż bezpośrednie, które 
należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w mo-
mencie ich poniesienia. Potwierdza to m.in. interpretacja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 mar-
ca 2010 r. (sygn. ILPB1/415–1350/09–2/AGr).

W praktyce najczęściej stosowaną ewidencją jest jednak 
ewidencja na kontach zespołu 4, która nie daje takiej 
możliwości jednoznacznego wyodrębnienia kosztów po-
datkowych i bilansowych z jednoczesnym ustaleniem po-
prawnej wysokości kosztu wytworzenia. W przypadku tej 
najprostszej ewidencji jednostka musi stosować dodatko-
wą ewidencję lub inne wyliczenia w celu ustalenia wyso-
kości kosztu wytworzenia.

PRZYKŁAD 2

Ewidencja w zespole 4 ze stosowaniem konta 490 „Rozliczenie kosztów”
Założenia:
1. Wydano materiały do zużycia: 10 000 zł
– materiały produkcyjne: 6000 zł
– materiały biurowe: 4000 zł
Wn „Zużycie materiałów”  10 000 zł
Ma „Materiały”  10 000 zł
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2. Lista płac za grudzień: 16 000 zł
– wynagrodzenie pracowników produkcyjnych: 14 000 zł
– wynagrodzenie administracji: 2000 zł
Wn „Wynagrodzenie”  16 000 zł
Ma „Rozrachunki z pracownikami”  16 000 zł
3. Składki ZUS obciążające pracodawcę: 3000 zł
– wynagrodzenie pracowników produkcyjnych: 2500 zł
– wynagrodzenie pracowników administracji: 500 zł
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”  3 000 zł
Ma „Rozrachunki z ZUS”  3 000 zł
4. Amortyzacja miesięczna: 2000 zł
– środki trwałe: 1400 zł
– WNiP: 600 zł
w tym:
– 1200 zł dotyczy produkcji
– 800 zł to koszty ogólnego zarządu
Wn „Amortyzacja”  2 000 zł
Ma „Umorzenie środków trwałych”  1 400 zł
Ma „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”  600 zł
5. Faktura za czynsz hali produkcyjnej za 3 miesiące z góry: 900 zł
a)
Wn „Usługi obce”  900 zł
Ma „Rozrachunki z dostawcami”  900 zł
b)
Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  900 zł
Ma „Rozliczenia kosztów”  900 zł
6. Zaksięgowanie czynszu przypadającego na dany okres obrachunkowy:
Wn „Rozliczenia kosztów”  300 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  300 zł
7. Przyjęto do magazynu 100 sztuk wyrobów gotowych. Koszty wytworzenia: 24 000 zł
Wn „Wyroby gotowe”  24 000 zł
Ma „Rozliczenie kosztów”  24 000 zł
8. Sprzedano 80 sztuk wyrobów gotowych za cenę jednostkową 300 zł:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  24 000 zł
Ma „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych”  24 000 zł
9. Wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe: 80 sztuk × 240 zł = 19 200 zł
Wn „Rozliczenie kosztów”  19 200 zł
Ma „Wyroby gotowe”  19 200 zł

Zużycie materiałów Materiały
1) 10 000 10 000  (1

Wynagrodzenie Rozrachunki z pracownikami
2) 16 000 16 000  (2

Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia Rozrachunki z ZUS

3) 3 000 3 000  (3

Amortyzacja
Umorzenie środków trwałych 

i WNiP
4) 2 000 2 000  (4
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Rozliczenia międzyokresowe 
czynne Rozrachunki z dostawcami

5b) 900 300  (6 900  (5a

Usługi obce Rozrachunki z odbiorcami
5a) 900 8)  24 000   

Przychody ze sprzedaży 
wyrobów gotowych Wyroby gotowe

24 000  (8 7)  24 000 19 200  (9 

Rozliczenie kosztów
6) 300
9) 19 200
Sk.  5 400

900  (5b
        24 000  (7 

Zmiana stanu produktu (saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów”) wynosi 5400 zł.

Do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wszystkie koszty poniesione skorygowane o stan zmiany stanu produktów.

PRZYKŁAD 3

Pełny rachunek kosztów – ewidencja na kontach zespołu 4 i 5
Założenia:
1. Wydano materiały do zużycia: 10 000 zł
– materiały produkcyjne: 6000 zł
– materiały biurowe: 4000 zł
a)
Wn „Zużycie materiałów”  10 000 zł
Ma „Materiały”  10 000 zł
b)
Wn „Koszty produkcji”  6 000 zł
Wn „Koszty ogólnego zarządu”  4 000 zł
Ma „Rozliczenie kosztów”  10 000 zł
2. Lista płac za grudzień: 16 000 zł
– wynagrodzenie pracowników produkcyjnych: 14 000 zł
– wynagrodzenie administracji: 2000 zł
a)
Wn „Wynagrodzenie”  16 000 zł
Ma „Rozrachunki z pracownikami”  16 000 zł
b)
Wn „Koszty produkcji”  14 000 zł
Wn „Koszty ogólnego zarządu”  2 000 zł
Ma „Rozliczenie kosztów”  16 000 zł
3. Składki ZUS obciążające pracodawcę: 3000 zł
– wynagrodzenie pracowników produkcyjnych: 2500 zł
– wynagrodzenie pracowników administracji: 500 zł
a)
Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”  3 000 zł
Ma „Rozrachunki z ZUS”  3 000 zł
b)
Wn „Koszty produkcji”  2 500 zł
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Wn „Koszty ogólnego zarządu”  500 zł
Ma „Rozliczenie kosztów”  3 000 zł
4. Amortyzacja miesięczna: 2000 zł
– środki trwałe: 1400 zł
– WNiP: 600 zł
w tym:
– 1200 zł dotyczy produkcji
– 800 zł to koszty ogólnego zarządu
a)
Wn „Amortyzacja”  2 000 zł
Ma „Umorzenie środków trwałych”  1 400 zł
Ma „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”  600 zł
b)
Wn „Koszty produkcji”  1 200 zł
Wn „Koszty ogólnego zarządu”  800 zł
Ma „Rozliczenie kosztów”  2 000 zł
5. Faktura za czynsz hali produkcyjnej za 3 miesiące z góry: 900 zł
a)
Wn „Usługi obce”  900 zł
Ma „Rozrachunki z dostawcami”  900 zł
b)
Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  900 zł
Ma „Rozliczenia kosztów”  900 zł
6. Zaksięgowanie czynszu przypadającego na dany okres obrachunkowy:
Wn „Koszty produkcji”  300 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne”  300 zł
7. Przyjęto do magazynu 100 sztuk wyrobów gotowych. Koszty wytworzenia: 24 000 zł
Wn „Wyroby gotowe”  24 000 zł
Ma „Koszty produkcji”  24 000 zł
8. Sprzedano 80 sztuk wyrobów gotowych za cenę jednostkową 300 zł:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami”  24 000 zł
Ma „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych”  24 000 zł
9. Wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe: 80 sztuk × 240 zł =  19 200 zł
Wn „Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych”  19 200 zł
Ma „Wyroby gotowe”  19 200 zł
10. Przeksięgowanie na konto „Rozliczenie kosztów” w celu ustalenia zmiany stanu produktów:
Wn „Rozliczenie kosztów”  26 500 zł
Ma „Koszty ogólnego zarządu”  7 300 zł
Ma „Koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych”  19 200 zł

Zużycie materiałów Materiały
1a) 10 000 4 800   (8 10 000  (1a

Wynagrodzenie Rozrachunki z pracownikami
2a) 16 000 16 000  (2a

Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia Rozrachunki z ZUS

3a) 3 000 3 000  (3a

Amortyzacja
Umorzenie środków trwałych 

i WNiP
4a) 2 000 2 000  (4a
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Rozliczenia międzyokresowe 
czynne Rozrachunki z dostawcami

5b) 900 300  (6 900  (5a

Usługi obce Rozliczenie kosztów
5a) 900 10)  7 300

10)    19 200
Sk.  5 400

10 000  (1b
16 000  (2b

3 000  (3b
2 000  (4b

900  (5b

Koszty produkcji Koszty ogólnego zarządu
1b) 6 000
2b) 14 000
3b) 2 500
4b) 1 200
6) 300

24 000  (7 1b)  4 000
2b)  2 000
3b)    500
4b)    800

7 300  (10

Wyroby gotowe Rozrachunki z odbiorcami
7) 24 000 19 200  (9 8)  24 000   

Przychody ze sprzedaży 
wyrobów gotowych

Koszt własny sprzedanych 
wyrobów gotowych

24 000  (8 9)  19 200 19 200  (10

Koszty poniesione wyniosą: 31 900 zł, z tego do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć: 19 200 zł + 7300 zł = 
= 26 500 zł, tj. wysokość kosztów poniesionych skorygowanych o zmianę stanu produktu: 31 900 zł – 5400 zł = 
= 26 500 zł.

za op³acenie rocznej prenumeraty na 2014 rok  
Poradnika Gazety Prawnej.

Zapraszamy na 
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WESZŁY W ŻYCIE
17 sierpnia 2013 r.
POSTĘPOWANIE CYWILNE
Ustawa z 13 czerwca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego

Omawiana ustawa wprowadziła 
zmiany w ustawie z 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. 
zm.). Zmieniona została treść dwóch 
przepisów: art. 165 § 2 oraz 11355 § 1.

I tak w art. 165 § 2 stanowi obecnie, 
że oddanie pisma procesowego w pol-
skiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. 
zm.) lub w placówce pocztowej opera-
tora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej jest równo-
znaczne z wniesieniem go do sądu. 

Z kolei w art. 11355 Kodeksu postę-
powania cywilnego nowa treść jego 
§ 1 określa, że strona, która nie ma 
miejsca zamieszkania lub zwykłego 
pobytu albo siedziby w Rzeczypospo-
litej Polskiej lub w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, jeże-
li nie ustanowiła pełnomocnika do 
prowadzenia sprawy zamieszkałego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obo-
wiązana wskazać pełnomocnika do 
doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. z 2013 r., poz. 880

23 sierpnia 2013 r.
CZAS PRACY
Ustawa z 12 lipca 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz ustawy o związkach 
zawodowych

Ustawa znowelizowała przepisy Ko-
deksu pracy dotyczące czasu pracy. 
Zgodnie z nowym brzmieniem 
art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz.94 z późn. zm.) czas pracy 
nie może przekraczać 8 godzin na 
dobę i przeciętnie 40 godzin w prze-

ciętnie pięciodniowym tygodniu pra-
cy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym nieprzekraczającym 4 miesięcy, 
z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 
i 144 k.p. W każdym systemie czasu 
pracy, jeżeli jest to uzasadnione przy-
czynami obiektywnymi lub technicz-
nymi lub dotyczącymi organizacji pra-
cy, okres rozliczeniowy może być 
przedłużony, nie więcej jednak niż do 
12 miesięcy, przy zachowaniu ogól-
nych zasad dotyczących ochrony bez-
pieczeństwa i zdrowia pracowników.

Rozkład czasu pracy danego pra-
cownika może być sporządzony 
– w formie pisemnej lub elektronicz-
nej – na okres krótszy niż okres roz-
liczeniowy, obejmujący jednak co 
najmniej 1 miesiąc. Pracodawca 
przekazuje pracownikowi rozkład 
czasu pracy co najmniej na 1 tydzień 
przed rozpoczęciem pracy w okre-
sie, na który został sporządzony ten 
rozkład. Pracodawca nie ma obo-
wiązku sporządzania rozkładu cza-
su pracy, jeżeli:
1)  rozkład czasu pracy pracownika 

wynika z prawa pracy, obwiesz-
czenia, o którym mowa w art. 150 
§ 1 k.p., albo z umowy o pracę,

2)  w porozumieniu z pracownikiem 
ustali czas niezbędny do wykona-
nia powierzonych zadań, uwzględ-
niając wymiar czasu pracy wyni-
kający z norm określonych 
w art. 129 § 1 k.p.; w takim przy-
padku rozkład czasu pracy ustala 
pracownik,

3)  na pisemny wniosek pracownika 
stosuje do niego rozkłady czasu 
pracy, o których mowa w art. 1401 
k.p.,

4)  na pisemny wniosek pracownika 
ustali mu indywidualny rozkład 
czasu pracy.

Jeżeli w danym miesiącu, ze wzglę-
du na rozkład czasu pracy w przyję-
tym okresie rozliczeniowym, pracow-
nik nie ma obowiązku wykonywania 
pracy, przysługuje mu wynagrodzenie 
w wysokości nie niższej niż minimal-
ne wynagrodzenie za pracę ustalane 
na podstawie odrębnych przepisów; 
w przypadku pracownika zatrudnio-
nego w niepełnym wymiarze czasu 

pracy wysokość tego wynagrodzenia 
ustala się proporcjonalnie do tego wy-
miaru czasu pracy.

Znowelizowany został także 
art. 139 k.p. W myśl jego § 3 system 
przerywanego czasu pracy wprowa-
dza się w układzie zbiorowym pracy 
lub w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową, a jeżeli 
u danego pracodawcy nie działa 
zakła dowa organizacja związkowa 
– w po rozumieniu z przedstawicie-
lami pracowników wyłonionymi 
w trybie przyjętym u tego praco-
dawcy, z zastrzeżeniem § 4. Ponadto 
dodany został § 5, według którego 
jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie 
treści porozumienia, o którym mowa 
w § 3, ze wszystkimi zakładowymi 
organizacjami związkowymi, praco-
dawca uzgadnia treść porozumienia 
z or ganizacjami związkowymi re-
pre zentatywnymi w rozumieniu 
art. 24125a k.p.

Nowy art. 1401 stanowi, że rozkład 
czasu pracy może przewidywać różne 
godziny rozpoczynania pracy w dniach, 
które zgodnie z tym rozkładem są dla 
pracowników dniami pracy (§ 1). 
Rozkład czasu pracy może przewidy-
wać przedział czasu, w którym pra-
cownik decyduje o godzinie rozpoczę-
cia pracy w dniu, który zgodnie z tym 
rozkładem jest dla pracownika dniem 
pracy (§ 2). Wykonywanie pracy 
zgodnie z tymi rozkładami czasu pra-
cy nie może naruszać prawa pracow-
nika do odpoczynku, o którym mowa 
w art. 132 i 133 k.p. W rozkładach 
czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, 
ponowne wykonywanie pracy w tej 
samej dobie nie stanowi pracy w go-
dzinach nadliczbowych.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy 
wprowadzone zgodnie z art. 129 § 2 
i art. 150 § 2 k.p. i art. 30 ust. 5 usta-
wy z 23 maja 1991 r. o związkach za-
wodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, 
poz. 854 z późn. zm.), trwające 
w dniu wejścia w życie omawianej 
ustawy kończą się z upływem czasu, 
na jaki zostały wprowadzone.
Dz.U. z 2013 r., poz. 896

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 3 WRZEŚNIA 2013 R.

✔ MAKSYMALNE STAWKI TAKSY NOTARIALNEJ (cz. 2)
Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. lub 
objęciu udziału w tej spółce

10% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
oświadczenie zawierające zgodę osób przystępu-
jących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na 
brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w in-
nym akcie niż akt obejmujący statut

10% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku 
z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu 
ubezpieczenia społecznego rolników albo renty 
strukturalnej współfinansowanej ze środków po-
chodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

600 zł

umowę majątkową małżeńską 400 zł
testament 50 zł
testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub 
pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku

150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny 200 zł
odwołanie testamentu 30 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrze-
czenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie 
da się określić

60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub pra-
wa użytkowania wieczystego

80 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł
pełnomocnictwo przy czynnościach zawierają-
cych umocowanie do dokonania więcej niż jednej 
czynności

100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 50 zł

Za sporządzenie: 

protokołu zgromadzenia wspólników sp. z o.o. lub wal-
nego zgromadzenia spółdzielni

750 zł

protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy 1100 zł
protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wy-
mienione albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nad-
zorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

500 zł

protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej 300 zł
protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwe-
stycyjnego

1000 zł

protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub 
losowania nagród

100 zł

protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł
za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu 20 zł za 

każdy 
rozpoczęty 

miesiąc
innego protokołu 200 zł
aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub te-
stamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia 
dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczą-
cych gospodarstwo rolne

50 zł

aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z za-
pisem windykacyjnym

100 zł

protokołu dziedziczenia 100 zł
protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu 50 zł
zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu 30 zł

wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego 
dokumentu

6 zł za 
każdą stronę

Za poświadczenie: 

własnoręczności podpisu albo odcisku palca oso-
by niepiśmiennej lub nie mogącej pisać na:
– dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony 
sumą pieniężną

10% stawki 
z pierwszej części 
tabeli, nie więcej 
jednak niż 300 zł

– pełnomocnictwach i innych dokumentach 20 zł
zgodności odpisu z okazanym dokumentem 6 zł za każdą 

stronę
czasu okazania dokumentu 6 zł za każdą 

stronę
pozostawania przy życiu:
– w celu otrzymania emerytury, renty lub innych 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5 zł

– w innym celu 30 zł
pozostawania osoby w określonym miejscu 30 zł

Za doręczenie stronie przeciwnej 
oświadczenia wniesionego ustnie 
do protokołu albo wręczonego lub 
przesłanego notariuszowi

40 zł

Za sporządzenie protestu maksy-
malna stawka wynosi przy warto-
ści kwoty ulegającej zaprotesto-
waniu :

– do 1000 zł włącznie 5 zł

– powyżej 1000 zł 5 zł plus 0,5% od nadwyżki 
ponad 1000 zł, nie więcej 

jednak niż 2500 zł

Za każdą rozpoczętą godzinę 
czynności sprzedaży przedmiotu 
zastawu rejestrowego w drodze 
przetargu publicznego maksymal-
na stawka wynosi

Przepisu nie stosuje się w przy-
padku sporządzenia aktu notarial-
nego dokumentującego przebieg 
przetargu

3% przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego w gospodar-
ce narodowej w roku poprzed-

nim, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS w Monitorze Polskim, 

zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy 
z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado-

wym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz.U. z 1996 r. 

nr 70, poz. 335, z późn. zm.)

Za czynność wymienioną powy-
żej, kontynuowaną w drugim dniu 
i kolejnych dniach, maksymalna 
stawka wynosi

Przepisu nie stosuje się w przy-
padku sporządzenia aktu notarial-
nego dokumentującego przebieg 
przetargu

50% stawki określonej powyżej

Inne czynności 200 zł

Podstawa prawna: 

● rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w spra-
wie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 237 
z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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Zmiany w rozliczaniu  
czasu pracy 2013

Praktycznie i czytelnie o jednej z najważniejszych  
zmian w Kodeksie pracy w 2013 r.!

Najnowsza książka  
rekomendowana przez

Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

  W jakich okolicznościach pracodawca 
może zastosować wydłużony okres 
rozliczeniowy?  

  Jak stosować harmonogramy czasu 
pracy po zmianach? 

  Jakie korzyści daje pracodawcy  
wprowadzenie ruchomego czasu pracy? 

  Jak zmieni się rozliczanie godzin  
nadliczbowych?

Do każdego egzemplarza plakat  
„Niezbędnik kadrowego” GRATIS!

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

39 zł


