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W 2014 roku czeka nas kolejna rewolucja  
w rozliczeniach VAT. Zakres tych zmian 
jest bardzo obszerny i dotyczy wszystkich  
podatników VAT.

Zmieniają się:
 terminy wystawiania faktur,
 terminy odliczania VAT,
  zasady ustalania momentu powstania 
obowiązku podatkowego,

  zasady ustalania wysokości podstawy 
opodatkowania,

  zasady stosowania zwolnienia dla  
towarów używanych.

Autor komentarza do zmian w VAT 2014 r.:
Adam Bartosiewicz, doktor nauk prawnych, doradca podatkowy,  
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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 4

Już 28 stycznia 2014 r. przeczytasz o podatkach
Czy można 
anulować fakturę

Gdy towar wraca do firmy wraz 
z oryginałem faktury, zarówno 
oryginał, jak i kopia faktury znaj-
dą się w posiadaniu sprzedawcy. 
W takim przypadku dopuszczalne 
jest anulowanie faktury. Faktura 
nie została bowiem wprowadzona 
do obrotu. Klient odmówił przy-
jęcia faktury i towaru, zatem całe 
zamówienie wraca do sprzedaw-
cy. W takim wypadku sprzedawca 
może anulować fakturę. Zamiesz-
cza na niej odpowiednią adnota-
cję o przyczynie i okolicznościach 
anulowania oraz pozostawia w do-
kumentacji podatkowej, bez wpro-
wadzania do ewidencji i wykazy-
wania wynikających z niej kwot 
w deklaracji VAT.

Prawo do odliczeń
Nowe przepisy o VAT przewidu-

ją dłuższe terminy na skorzystanie 
z prawa do odliczenia podatku. 
Chodzi o przypadki, gdy nabywca 
nie odliczy podatku naliczonego 
w pierwszym możliwym terminie. 
Jak wynika z art. 86 ust. 11 ustawy 
o VAT, jeśli podatnik nie odliczy 
VAT w rozliczeniu za okres, w któ-
rym w odniesieniu do nabytych lub 
importowanych towarów i usług 
powstał obowiązek podatkowy, 

będzie mógł obniżyć kwoty podat-
ku należnego w deklaracji za jeden 
z dwóch następnych okresów roz-
liczeniowych. Jeśli jednak tego nie 
zrobi, zastosowanie znajdzie kolej-
na regulacja, czyli art. 86 ust. 13 
ustawy o VAT. Zgodnie z nią po-
datnik, który nie odliczył VAT ani 
w pierwotnym przysługującym mu 
terminie, ani w dwóch kolejnych 
deklaracjach, będzie mógł w dal-
szym ciągu skorzystać ze swojego 
prawa. W tym celu trzeba skorygo-
wać deklarację za okres, w którym 
powstało prawo do obniżenia kwo-
ty podatku należnego, a więc pier-
wotną deklarację, w której mógłby 
odliczyć VAT. Korekty deklaracji 
nie można jednak złożyć później 
niż w ciągu 5 lat, licząc od począt-
ku roku, w którym powstało prawo 
do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego.

Sprzedaż 
wysyłkowa

Z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 19 
ustawy o VAT został zastąpiony 
przez art. 19a ustawy o VAT, któ-
ry reguluje terminy powstania 
obowiązku podatkowego. Ogólna 
zasada określona w art. 19a ust. 1 
wskazuje, że obowiązek podatko-
wy powstaje z chwilą dokonania 
dostawy towarów lub wykona-
nia usługi. Natomiast z art. 19a 

ust. 8 ustawy o VAT wynika, że 
jeżeli przed dokonaniem dostawy 
wysyłanego towaru otrzymano 
całość lub część zapłaty, obowią-
zek podatkowy powstaje z chwilą 
jej otrzymania w odniesieniu do 
otrzymanej kwoty. Zatem tylko 
w zakresie, w jakim towary wysy-
łane są do nabywcy po otrzymaniu 
zapłaty za towar, nic się od Nowe-
go Roku nie zmieniło. Jeżeli przed 
dokonaniem dostawy wysyłane-
go towaru otrzymano całość lub
część zapłaty, obowiązek podatko-
wy powstaje z chwilą otrzymania 
tej kwoty.

Już wkrótce

Jak wygrać sprawę w sądzie pracy
NR 5  4–10 lutego 2014 r.

50 nietypowych problemów kadrowych
NR 6  11–17 lutego 2014 r.

Wszystko o ewidencji sprzedaży 
(kasa fiskalna w firmie)
NR 7  18–24 lutego 2014 r.

W poprzednich numerach

Rachunkowość w firmie
NR 48  24–30 grudnia 2013 r.

Jak zatrudnić pracownika w 2014 r.
NR 1  7–13 stycznia 2014 r.

Zmiany w prawie w 2014 r.
NR 2  14–20 stycznia 2014 r.
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Samochód w firmie 
w 2014 r.

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez sa-
mochodu. W najnowszym „Poradniku” zajmujemy się właśnie tą proble-
matyką.

Wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej prywatny 
samochód osobowy właściciela może zostać przez niego wprowadzony 
do ewidencji środków trwałych firmy. Działanie to umożliwi podatnikowi 
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczanie innych kosztów 
związanych z eksploatacją pojazdu jako środka trwałego bez koniecz-
ności sporządzania ewidencji przebiegu pojazdu. Ten temat omawiamy 
w naszym opracowaniu.

Wielu pracodawców zapewnia swoim pracownikom możliwość korzy-
stania z samochodów służbowych. Czasami jednak sytuacja jest odwrot-
na – do celów służbowych pracownik wykorzystuje własny pojazd. Warto 
wiedzieć, jakie obowiązują zasady rozliczeń z tego tytułu.

Zapraszamy do lektury.

Z ostatniej chwili: 18 grudnia 2013 r. UE zgodziła się, aby posiada-
cze samochodów „z kratką”, które są używane zarówno do działalności 
gospodarczej, jak i do celów prywatnych, mogli odliczyć 50 proc. VAT 
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Limit odliczenia 
VAT będzie obowiązywać w przypadku samochodów do 3500 kg i będzie 
obejmować wydatki na zakup, sprowadzenie i leasing samochodu, a tak-
że wydatki eksploatacyjne na paliwo czy naprawę. Takie ograniczenie nie 
będzie dotyczyło samochodów o wadze ponad 3500 kg oraz z większą 
liczbą siedzeń niż dziewięć. Odliczenie VAT będzie możliwe po zmianie 
przepisów w Polsce.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Stan prawny na 20 stycznia 2014 r.
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Nowe zasady rozliczania VAT 
od samochodów i paliwa w 2014 r. 
Z końcem 2013 r. przestały obowiązywać 
przepisy ustalające zasady odliczania 
VAT od nabycia i eksploatacji samocho-
dów osobowych. Nie jest już możliwe za-
chowanie status quo – tak jak to miało 
miejsce w 2013 r., kiedy to ustawodawca 
przedłużył obowiązywanie przepisów, 
których byt prawny miał ustać z końcem 
2012 r. W chwili oddawania tego numeru 
do druku nie było wiadomo, czy polski 
rząd uzyska zgodę UE na wprowadzenie 
nowych ograniczeń. Jeżeli nie zdążył ich 
wprowadzić do polskiej ustawy do końca 
2013 r., powrócą tzw. samochody z krat-
ką. Podatnicy, którzy planują zakup sa-
mochodu do działalności, powinni prze-
myśleć tę decyzję, bo jej skutki mogą 
mieć wpływ na rozliczenie VAT, a tym sa-
mym na finanse firmy.

Jak było w 2013 r.

Zanim omówimy uchwalone i planowane 
zmiany w VAT dotyczące samochodów osobo-
wych, dla przypomnienia warto wskazać, że 
dotychczas, jeżeli podatnik nabył, importo-
wał albo wziął w używanie samochód, który 
według 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.) był samocho-
dem osobowym, to odliczał 60% kwoty VAT 
wynikającego z faktury (wszystkich faktur 
przy umowie o używanie), ale nie więcej niż 
w sumie 6000 zł. Należy zastrzec, że jest to 
VAT naliczony, co oznacza, że podatnik nie-
stosujący odliczenia częściowego rozliczy go 
w całości (czyli całe 60%, do 6000 zł). Nato-
miast podatnik, który wykorzystuje samo-
chód do wykonywania czynności z prawem, 
jak i bez prawa do odliczenia, odliczy podatek 
naliczony przy zastosowaniu proporcji.

PRZYKŁAD

Podatnik stosuje odliczanie częściowe 
i na rok 2013 wyznaczył proporcję 87%. 
W 2013 r. podatnik kupił samochód oso-

bowy za 61 500 zł (netto 50 000 zł + 
+ 11 500 zł VAT). To oznacza, że VAT na-
liczony z tytułu takiego nabycia wyniósł 
6000 zł (60% z 11 500 zł = 6900 zł, czyli 
zastosowanie ma maksymalna kwota 
ustawowa, tj. 6000 zł). Jednak podatnik 
nie może odliczyć VAT w wysokości 
6000 zł, lecz jedynie w kwocie 5220 zł. 
Jest to konsekwencją tego, że samochód 
będzie służył działalności z prawem, jak 
i bez prawa do odliczania VAT, dlatego 
konieczne jest zastosowanie proporcji na 
dany rok, tj. 87%.

Podatnik w ogóle nie odliczał VAT od paliwa 
nabywanego do samochodu osobowego, ale 
„w zamian za to” na zasadzie ogólnej wyzna-
czał i rozliczał podatek naliczony przy zakupie 
innych świadczeń związanych z używaniem 
takiego pojazdu (np. płyny inne niż paliwo, 
części zamienne, naprawy, ulepszenia, mycie).

Jeżeli nowe rozwiązania, 
to jakie

Działania Ministerstwa Finansów wyraźnie 
pokazują, że resort ten za wszelką cenę chce 
uniknąć trwałego powrotu „samochodów 
z kratką”. Problem polega jednak na tym, że 
Polska jako członek UE nie może pogarszać 
sytuacji podatników w porównaniu ze sta-
nem sprzed 1 maja 2004 r. (czyli przed wstą-
pieniem do Wspólnoty).

To oznacza, że wprowadzenie regulacji sta-
nowiących odstępstwo od unormowań unij-
nych, z którymi polskie prawo powinno być 
zgodne, wymaga uzyskania stosowanej dero-
gacji.

Otóż art. 395 Dyrektywy 112 przewiduje, 
że Rada UE, na jednomyślny wniosek Komisji 
Europejskiej, może upoważnić państwo 
członkowskie do wprowadzenia szczególnych 
środków (rozwiązań) nie do końca zgodnych 
z prawem unijnym.

Taka procedura została wszczęta w grudniu 
2012 r. Zakończyła się ona jednak w lutym 
2013 r. niepowodzeniem polskiego rządu. 
W efekcie w czerwcu 2013 r. został złożony do 

VAT naliczony

samochód 
z kratką
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Komisji nowy wniosek. Niestety, zarówno Ko-
misja Europejska, jak i polskie Ministerstwo Fi-
nansów zachowują się niezwykle tajemniczo 
i nie udostępniły do publicznej wiadomości peł-
nego wniosku o derogację. Dlatego opierać się 
możemy wyłącznie na informacjach opubliko-
wanych na stronach internetowych rządu oraz 
tych „przedzierających” się do mediów w wypo-
wiedziach przedstawicieli aparatu skarbowego, 
a one – chociaż pozbawione szczegółów – są 
niezwykle interesujące.

Najwyraźniej rządzący chcą odejść od defi-
niowania samochodu osobowego i wyznacza-
nia skutków podatkowych w VAT ze względu 
na status pojazdu.

Jeśli polski rząd uzyska zgodę Rady UE, to 
w okresie od 2014 r. do końca 2018 r. podatni-
cy, którzy wykorzystują samochody wyłącznie 
na potrzeby działalności gospodarczej, nie 
będą stosowali żadnych wyłączeń i ograniczeń 
przy wyznaczaniu i odliczaniu VAT naliczone-
go przy nabyciu, a także używaniu samocho-
dów (w tym przy nabyciu paliwa do nich).

Dopiero gdy samochód będzie służył za-
równo na potrzeby prowadzonej działalności, 
jak i do celów prywatnych podatnika, pra-
cowników itp., zastosowanie będzie miał li-
mit procentowy.

Gdy samochód będzie wykorzystywany i do 
działalności, i na cele prywatne, limit 50% bę-
dzie stosowany znacznie szerzej niż obecny 
sześćdziesięcioprocentowy, tj. przy nabyciu, 
imporcie czy uiszczaniu opłat za używanie sa-
mochodu (leasing, najem, dzierżawa), ale 
również przy nabyciu paliwa do tego pojazdu 
i – co niezwykle ważne – przy zakupie wszel-
kich usług związanych z eksploatacją samo-
chodu (naprawy, płyny, myjnia, parkingi itp.).

Ocena nowych rozwiązań, która musi poja-
wić się na podstawie dostępnych informacji, 
może być tylko jedna: owszem jest „mar-
chewka”, ale nie obędzie się „bez kija”. Waż-
ne jest to, że w zależności od sytuacji jednym 
nowe regulacje przyniosą istotne korzyści, 
drugim znaczne pogorszenie.

Nie sposób uniknąć tezy, że lepiej będzie dla 
tych podatników, którzy nabywają (również im-
portują czy biorą w odpłatne używanie) nowe, 
drogie samochody. Ci bowiem mają dość ogra-
niczone koszty eksploatacji, np. naprawy, tak 
jak przy nabyciu starszych pojazdów.

Zwłaszcza przy samochodach premium, ale 
nie tylko, wydatki ponoszone w pierwszych 
dwóch–trzech latach (czasami dłużej) w związ-
ku z naprawami, ale i przeglądami gwarancyj-
nymi itp., są bardzo ograniczone. Jednym sło-
wem, nawet jeżeli odliczą 50% VAT z ceny 
nabycia czy z opłat za używanie, nie odczują 

w istotny sposób tego, że w porówna-
niu z poprzednimi latami mają ograni-
czone prawo do odliczania VAT od wy-
datków eksploatacyjnych. Poza tym 
przy nabyciu nie ograniczy ich limit 
6000 zł.

UWAGA!
Limit odliczenia przy nabyciu sa-
mochodów ma być wyłącznie pro-
centowy. Całkowicie zrezygnowano 
z ograniczenia kwotowego (było 
ono we wniosku rządowym 
z 2012 r.).

PRZYKŁAD

Podatnik kupuje samochód za 
cenę netto 150 000 zł + 34 500 zł 
VAT. W stanie prawnym 2013 VAT 
naliczony wynosi 6000 zł, nato-
miast według przepisów w ra-
mach derogacji VAT naliczony 
(jeśli stosuje limit) wynosi 
17 250 zł (34 500 zł × 50%).

PRZYKŁAD

Podatnik nabył usługę i części 
do samochodu (wymiana tarcz, 
klocków hamulcowych, inne 
drobne regulacje) za kwotę net-
to 4000 zł + 920 zł VAT. W sta-
nie prawnym 2013 VAT naliczo-
ny wyniesie 920 zł, natomiast 
według zapowiadanych zasad: 
460 zł (920 zł × 50%).

Zarówno ten, kto ma nowy samo-
chód, jak i ten, kto ma używany sa-
mochód, przy kupnie paliwa wyzna-
czy VAT naliczony jako 50% kwoty 
VAT z faktury zakupowej.

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli 
samochód będzie służył wyłącznie 
działalności gospodarczej podatnika, 
to żadne limity i ograniczenia nie 
będą miały zastosowania.

Oczywiście diabeł tkwi w szczegó-
łach, a tych nie znamy, ale można zary-
zykować stwierdzenie, że część podat-
ników będzie mogła stosować pełne 
odliczenie VAT, nawet gdy zezwoli na 
wykorzystywanie samochodu do celów 

koszty 
eksploatacji

nowy
 wniosek
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prywatnych. Jeżeli bowiem przedsiębiorca 
(np. osoba prawna) przekaże pracownikowi sa-
mochód na potrzeby służbowe, a jednocześnie 
zawiąże z nim odpłatną umowę o używanie 
tego samochodu przez pracownika na potrzeby 
prywatne, to niewątpliwie pojazd będzie służył 
wyłącznie działalności gospodarczej. Praco-
dawca wykona na rzecz pracownika odpłatną, 
opodatkowaną VAT usługę.

UWAGA!
Jeżeli samochód będzie służył wyłącznie 
działalności gospodarczej podatnika, to 
żadne limity i ograniczenia nie będą miały 
zastosowania, niezależnie od jego rodzaju.

W innym przypadku osoba fizyczna prowa-
dząca działalność gospodarczą ma samochód 
„rodzinny”, który wykorzystuje na potrzeby 
działalności, ale również prywatnie, więc za-
stosuje limit 50%. Ale jeżeli ta sama osoba na-
będzie drugi samochód (np. dwumiejscowy 
kabriolet), który będzie wykorzystywany wy-
łącznie na potrzeby działalności (dojazd do 
klientów, urzędu skarbowego, na drobne fir-
mowe zakupy), to już nie będzie stosowała li-
mitu i w całości odliczy VAT naliczony (przy 
założeniu, że ta działalność osoby nie będzie 
zwolniona od VAT).

Należy zwrócić uwagę na inne – poza VAT 
– potencjalne konsekwencje wprowadzenia 
nowych regulacji. Otóż obecnie osoba fizycz-
na, która wykonuje działalność gospodarczą 
i wykorzystuje w niej leasingowany samo-
chód, w praktyce zalicza do kosztów podatko-
wych całość opłat leasingowych. Podatnik, 
ani organ podatkowy, w praktyce nie analizu-
je sposobu wykorzystania takiego pojazdu 
w celu ewentualnego wyłączenia z kosztów 
podatkowych części opłat leasingowych. Na-
tomiast taki pojazd (a co za tym idzie – i wy-
datki na jego używanie) w części służy dzia-
łalności innej niż podejmowana w celu 
uzyskania przychodu.

Jeżeli w 2014 r. podatnik zastosuje w VAT 
limit 50%, to wyraźnie stwierdzi, że samo-
chód służy nie tylko działalności gospodar-
czej. Pytanie, czy i jakie wnioski z takiego 
oświadczenia wyciągną organy podatkowe na 
potrzeby wyznaczania skutków używania po-
jazdu w podatku dochodowym?

Ten sam problem pojawi się w VAT w zakre-
sie opodatkowania wykorzystania samocho-
du na potrzeby osobiste, jeśli prawodawca nie 
zmieni przepisów ustawy o VAT dotyczących 
wykorzystania składników majątku na po-
trzeby osobiste podatnika (aktualne przepisy 
przejściowe zapewne utracą swoją moc).

Jakie zasady będą 
obowiązywały, 
jeżeli ustawodawca nie zdąży 
uchwalić nowych przepisów

Jeśli ustawodawca nie zdąży ze zmianami 
(co może być spowodowane brakiem roz-
strzygnięcia lub akceptacji Rady UE), to 
z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie za-
sady określone w art. 86a i 88a ustawy 
o VAT.

Pozostawiony zostanie limit 60%, nie wię-
cej niż 6000 zł, przy wyznaczaniu VAT nali-
czonego z tytułu nabycia, importu i używania 
na podstawie umowy najmu, leasingu, dzier-
żawy czy umowy o podobnym charakterze. 
Nadal będzie obowiązywał zakaz odliczania 
VAT naliczonego przy nabyciu paliwa do sa-
mochodów osobowych, ale w istotny sposób 
zmienią się zasady ustalania podatkowego 
(VAT-owskiego) statusu samochodu.

Ograniczenia właściwe dla samochodów 
osobowych nie będą miały zastosowania, 
a co za tym idzie – będzie przysługiwało peł-
ne prawo do odliczenia VAT przy nabyciu:
1)  pojazdów samochodowych mających je-

den rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładun-
ków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfi-
kowanych na podstawie przepisów prawa 
o ruchu drogowym do podrodzaju: wielo-
zadaniowy, van;

2)  pojazdów samochodowych mających wię-
cej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielo-
ne są od części przeznaczonej do przewozu 
ładunków ścianą lub trwałą przegrodą 
i u których długość części przeznaczonej do 
przewozu ładunków, mierzona po podło-
dze od najdalej wysuniętego punktu podło-
gi pozwalającego postawić pionową ścianę 
lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą 
a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, prze-
kracza 50% długości pojazdu; dla oblicze-
nia proporcji, o której mowa w zdaniu po-
przednim, długość pojazdu stanowi 
odległość pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do 
przewozu ładunków, mierzona w linii po-
ziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną 
krawędzią przedniej szyby pojazdu a punk-
tem wyprowadzonym w pionie od tylnej 
krawędzi podłogi części pojazdu przezna-
czonej do przewozu ładunków;

3)  pojazdów samochodowych, które mają 
otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków;

opłaty 
leasingowe

nabycie 
paliwa
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4)  pojazdów samochodowych, które posia-
dają kabinę kierowcy i nadwozie przezna-
czone do przewozu ładunków jako kon-
strukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5)  pojazdów specjalnych – jeżeli z wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub z odpisu decy-
zji zwalniającej z obowiązku uzyskania 
świadectwa homologacji, wydawanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogo-
wym, wynika, że jest to pojazd specjalny;

6)  pojazdów samochodowych innych niż wy-
mienione w pkt 1–5, w których liczba 
miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla 
kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest 

równa lub większa niż 425 kg,
b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest 

równa lub większa niż 493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładow-
ność jest równa lub większa niż 500 kg;

7)  pojazdów samochodowych konstrukcyj-
nie przeznaczonych do przewozu co naj-
mniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli 
z dokumentów wydanych na podstawie 
przepisów prawa o ruchu drogowym wy-
nika takie przeznaczenie.

Ograniczenia nie będą stosowane również 
wówczas, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłat-
ne używanie tych samochodów (pojazdów) na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innych umów o podobnym charakterze sta-
nowi przedmiot działalności podatnika.

Ponad wszelką wątpliwość najistotniejsza, 
a jednocześnie najtrudniejsza do zaakcepto-
wania przez przedstawicieli fiskusa (a w za-
sadzie nieakceptowalna) zmiana zapisana 

Tabela 1. Rozliczenie zakupu samochodu osobowego w 2013 r. i 2014 r.

W jakiej 
wysokości 

podatnik odliczy 
VAT od nabycia

Do końca 2013 r.
Gdy Polska nie uzyska 

zgody na wprowadzenie 
nowych regulacji od 2014 r.

Gdy Polska uzyska zgodę 
na wprowadzenie nowych 

regulacji od 2014 r.

samochodu 
osobowego

60% podatku nali-
czonego, nie wię-
cej niż 6000 zł

60% podatku naliczone-
go, nie więcej niż 6000 zł;
100%, gdy będzie to sa-
mochód o odpowiedniej 
ładowności, tzw. samo-
chód z kratką

100% podatku naliczone-
go, gdy samochód będzie 
wykorzystywany wyłącz-
nie do działalności gospo-
darczej;
50% podatku naliczone-
go, gdy samochód nie bę-
dzie wykorzystywany wy-
łącznie do działalności 
gospodarczej

paliwa nie odliczy VAT 
w ogóle

odliczy VAT tylko, gdy sa-
mochód będzie miał odpo-
wiednią ładowność

100% podatku naliczone-
go, gdy samochód będzie 
wykorzystywany wyłącz-
nie do działalności gospo-
darczej;
50% podatku naliczone-
go, gdy samochód nie bę-
dzie wykorzystywany wy-
łącznie do działalności 
gospodarczej

towarów i usług 
związanych 

z eksploatacją

odliczy pełny VAT odliczy pełny VAT 100% podatku naliczone-
go, gdy samochód będzie 
wykorzystywany wyłącz-
nie do działalności gospo-
darczej;
50% podatku naliczone-
go, gdy samochód nie bę-
dzie wykorzystywany wy-
łącznie do działalności 
gospodarczej

odprzedaż

świadectwo 
homologacji
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jest w pkt 6 tego wyszczególnienia. Jest to bo-
wiem przywrócenie bytu prawnopodatkowe-
go tzw. samochodom z kratką.

Oczywiście status takiego pojazdu będzie 
podlegał formalno-technicznej weryfikacji, bo 
dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba 
miejsc (siedzeń) będzie określona na podsta-
wie wyciągu ze świadectwa homologacji lub 
odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzy-
skania świadectwa homologacji, wydawanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogo-
wym (przy braku takich informacji samochód 
byłby uznawany za osobowy). Jednak nie 
może budzić wątpliwości, że wprowadzenie 
takich regulacji spowoduje triumfalny powrót 
samochodów z kratką, ze wszystkimi ich ko-
rzyściami w podatku od towarów i usług.

Ważne przy tym jest to, że mimo braku 
w ustawie o VAT przywilejów dla „samocho-
dów z kratką” po polskich drogach jeździ wiele 
takich pojazdów, a ich użytkownicy mogą odli-
czać pełny VAT od rat leasingowych. Nie mogą 
jednak odliczać VAT od paliwa do tych samo-
chodów. Takie uprawnienie dało zarejestrowa-
nie, zawartej przed 1 stycznia 2011 r., umowy 
o używanie takiego pojazdu w terminie do 
końca stycznia 2011 r. To oznacza, że już tylko 
w odniesieniu do tych pojazdów z dniem 
1 stycznia 2014 r. podatnicy zyskają prawo do 
odliczania VAT naliczonego od nabywanego 
paliwa (o nowych nie wspominając).

Podsumowanie

Jak z tego wynika, podatnicy, którzy planują 
zakup lub leasing nowego samochodu, powin-
ni się wstrzymać z tą decyzją. Pozwoli im to na 
wybór najbardziej korzystnej dla nich opcji.

Rada ma na wydanie zgody derogacyjnej 
osiem miesięcy od daty otrzymania wniosku 
przez Komisję (po upływie tego terminu postę-
powanie kończy się bez względu na skutek). Je-
dynie w przypadkach szczególnie pilnej potrze-
by (w szczególności nagłe i znaczące oszustwa 
mogące doprowadzić do nieodwracalnych strat 
finansowych – ale tutaj nie można o tym mówić) 
termin ulega skróceniu do sześciu miesięcy. Jak 
łatwo policzyć, skoro wniosek był złożony 
w czerwcu, czas na zakończenie postępowania 
mija już w 2014 r., a przecież przy pozytywnej 
decyzji jeszcze trzeba uchwalić ustawę.

To oznacza, że możliwy jest scenariusz, 
w którym chociażby na krótki czas (np. na 
pierwszy kwartał 2014 r.) powrócą „samo-
chody z kratką”.

RADOSŁAW KOWALSKI

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 86a ustawy o podatku od towa-
rów i usług
1. W przypadku nabycia:
1)  samochodów osobowych,
2)  innych niż samochody osobowe po-

jazdów samochodowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 3,5 tony

– kwotę podatku naliczonego, o której 
mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwo-
ty podatku określonej w fakturze lub 
kwoty podatku należnego z tytułu we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towarów 
lub kwoty podatku należnego od dostawy 
towarów, dla której podatnikiem jest ich 
nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1)  pojazdów samochodowych mają-

cych jeden rząd siedzeń, który od-
dzielony jest od części przeznaczo-
nej do przewozu ładunków ścianą 
lub trwałą przegrodą, klasyfikowa-
nych na podstawie przepisów prawa 
o ruchu drogowym do podrodzaju: 
wielozadaniowy, van;

2)  pojazdów samochodowych mających 
więcej niż jeden rząd siedzeń, które 
oddzielone są od części przeznaczo-
nej do przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą i u których długość 
części przeznaczonej do przewozu ła-
dunków, mierzona po podłodze od 
najdalej wysuniętego punktu podłogi 
pozwalającego postawić pionową 
ścianę lub trwałą przegrodę pomię-
dzy podłogą a sufitem do tylnej kra-
wędzi podłogi, przekracza 50% 
długości pojazdu; dla obliczenia pro-
porcji, o której mowa w zdaniu po-
przednim, długość pojazdu stanowi 
odległość pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a tylną kra-
wędzią podłogi części pojazdu prze-
znaczonej do przewozu ładunków, 
mierzona w linii poziomej wzdłuż po-
jazdu pomiędzy dolną krawędzią 
przedniej szyby pojazdu a punktem 
wyprowadzonym w pionie od tylnej 
krawędzi podłogi części pojazdu 
przeznaczonej do przewozu ładun-
ków;

3)  pojazdów samochodowych, które 
mają otwartą część przeznaczoną do 
przewozu ładunków;

rata 
leasingowa

zakończenie 
postępowania
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4)  pojazdów samochodowych, które 
posiadają kabinę kierowcy i nadwo-
zie przeznaczone do przewozu ła-
dunków jako konstrukcyjnie od-
dzielne elementy pojazdu;

5)  pojazdów specjalnych – jeżeli z doku-
mentów wydanych zgodnie z przepi-
sami prawa o ruchu drogowym wyni-
ka, że jest to pojazd specjalny;

6)  pojazdów samochodowych innych 
niż wymienione w pkt 1–5, w któ-
rych liczba miejsc (siedzeń) łącznie 
z miejscem dla kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładowność 

jest równa lub większa niż 425 kg,
b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładow-

ność jest równa lub większa niż 
493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczal-
na ładowność jest równa lub 
większa niż 500 kg;

7)  pojazdów samochodowych kon-
strukcyjnie przeznaczonych do prze-
wozu co najmniej 10 osób łącznie 
z kierowcą – jeżeli z dokumentów 
wydanych na podstawie przepisów 
prawa o ruchu drogowym wynika 
takie przeznaczenie.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypad-
ków, gdy odprzedaż lub oddanie w od-
płatne używanie tych samochodów (po-
jazdów) na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innych umów 
o podobnym charakterze stanowi przed-
miot działalności podatnika.
4. Dopuszczalna ładowność pojazdu 
oraz liczba miejsc (siedzeń), o których 
mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest 
na podstawie dokumentów wydanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. Pojazdy, które w dokumen-
tach, o których mowa w zdaniu pierw-
szym, nie mają określonej dopuszczal-
nej ładowności lub liczby miejsc, uznaje 
się również za samochody osobowe, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1.
5. Spełnienie wymagań dla pojazdów 
samochodowych określonych w ust. 2 
pkt 1–4 stwierdza się na podstawie do-
datkowego badania technicznego prze-
prowadzonego przez okręgową stację 
kontroli pojazdów, potwierdzonego za-
świadczeniem wydanym przez tę stację 
oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
zawierającego właściwą adnotację 
o spełnieniu tych wymagań.

6. W przypadku gdy w pojeź-
dzie, dla którego wydano za-
świadczenie, o którym mowa 
w ust. 5, zostały wprowadzone 
zmiany, w wyniku których po-
jazd nie spełnia wymagań, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1–4, 
podatnik jest obowiązany do 
skorygowania kwoty podatku 
naliczonego w rozliczeniu za 
okres, w którym dokonał jego 
odliczenia.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się od-
powiednio do importu samocho-
dów osobowych oraz innych po-
jazdów samochodowych, z tym że 
w przypadku importu samocho-
dów osobowych oraz innych po-
jazdów samochodowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, kwotę 
podatku naliczonego stanowi 60% 
kwoty wynikającej z dokumentu 
celnego, z uwzględnieniem kwot 
wynikających z decyzji, o których 
mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz 
art. 34 – nie więcej jednak niż 
6000 zł.
8. W przypadku usługobiorców 
użytkujących samochody osobo-
we oraz inne pojazdy samocho-
dowe, o których mowa w ust. 1, 
na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innej 
umowy o podobnym charakte-
rze, kwotę podatku naliczonego 
stanowi 60% kwoty podatku na-
liczonego od czynszu (raty) lub 
innych płatności wynikających 
z zawartej umowy, udokumento-
wanych fakturą. Suma kwot 
w całym okresie użytkowania sa-
mochodów i pojazdów, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, do-
tycząca jednego samochodu lub 
pojazdu, nie może jednak prze-
kroczyć kwoty 6000 zł.
9. Przepisy ust. 1–3 stosuje się 
odpowiednio do nabytych lub 
importowanych części składo-
wych zużytych do wytworzenia 
przez podatnika samochodów 
osobowych oraz innych pojaz-
dów samochodowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, z uwzględ-
nieniem przepisów ust. 4–6, 
jeżeli te samochody i pojazdy 
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zostały zaliczone przez tego podatni-
ka do środków trwałych w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym.
10. Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych może, w drodze rozporzą-
dzenia, określić inne niż wymienione w:
1)  ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podsta-

wie których można stwierdzić, że 
pojazd jest pojazdem specjalnym,

2)  ust. 4 dokumenty, na podstawie któ-
rych można określić dopuszczalną 
ładowność pojazdu oraz liczbę 
miejsc (siedzeń) 

– uwzględniając konieczność prawidło-
wej identyfikacji pojazdu na potrzeby 
skorzystania z prawa do odliczenia po-
datku naliczonego oraz przepisy prawa 
Unii Europejskiej.

VAT od samochodów i paliwa 
w 2014 roku

Rodzaj samochodu W jakiej wysokości odliczymy 
VAT naliczony

Dokumenty potwierdzające 
prawo do odliczenia VAT

1 2 3

1)  samochody osobowe,
2)  samochody inne niż oso-

bowe, których dopusz-
czalna masa całkowita 
jest mniejsza niż 3,5 tony 
i które nie są pojazdami 
wymienionymi w pkt 2–8.

W przypadku tych samocho-
dów:
■  odliczymy 60% podatku 

naliczonego, nie więcej niż 
6000 zł, od nabycia, leasingu 
lub najmu tych samochodów,

■  nie odliczymy VAT od paliw 
silnikowych, oleju napędo-
wego oraz gazu do nich,

■  odliczymy pełny VAT od to-
warów i usług związanych 
z eksploatacją.

Jeśli odprzedaż lub oddanie 
w odpłatne używanie tych sa-
mochodów (pojazdów) na pod-
stawie umowy najmu, dzierża-
wy, leasingu lub innych umów 
o podobnym charakterze sta-
nowi przedmiot działalności 
podatnika, wówczas od ich na-
bycia odliczymy pełny VAT.

■  faktura – w przypadku na-
bycia, leasingu, najmu,

■  dokument celny, z uwzględ-
nieniem kwot wynikających 
z decyzji celnych – w przy-
padku importu samochodu,

■  faktura – w przypadku po-
zostałych wydatków.

1)  pojazdy inne niż osobo-
we, których dopuszczalna 
masa całkowita wynosi co 
najmniej 3,5 tony;

2)  pojazdy samochodowe ma-
jące jeden rząd siedzeń, 
który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do 
przewozu ładunków ścianą 
lub trwałą przegrodą, kla-
syfikowane na podstawie 
przepisów prawa o ruchu 
drogowym do podrodzaju: 
wielozadaniowy, van;

Odliczymy pełny VAT od:
■  nabycia, importu, leasingu, 

najmu tych samochodów,
■  paliw silnikowych, oleju 

napędowego oraz gazu do 
nich,

■  towarów i usług związa-
nych z ich eksploatacją.

Spełnienie wymagań dla 
po jazdów samochodowych 
wy mie nionych w pkt 2–5 
stwierdza się na podstawie 
dodatkowego badania tech-
nicznego przeprowadzonego 
przez okręgową stację kontro-
li pojazdów, potwierdzonego 
zaświadczeniem wydanym 
przez tę stację oraz dowodu 
rejestracyjnego pojazdu, za-
wierającego właściwą adno-
tację o spełnieniu tych wy - 
magań.



21–27 stycznia 2014

Samochód w firmie w 2014 r.

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  3  (817) 13

1 2 3

3)  pojazdy samochodowe ma-
jące więcej niż jeden rząd 
siedzeń, które oddzielone 
są od części przeznaczonej 
do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą 
i u których długość części 
przeznaczonej do przewo-
zu ładunków, mierzona po 
podłodze od najdalej wy-
suniętego punktu podłogi 
pozwalającego postawić 
pionową ścianę lub trwałą 
przegrodę między pod-
łogą a sufitem do tylnej 
krawędzi podłogi, przekra-
cza 50% długości pojazdu; 
dla obliczenia tej proporcji 
długość pojazdu stanowi 
odległość między dolną 
krawędzią przedniej szyby 
pojazdu a tylną krawędzią 
podłogi części pojazdu 
przeznaczonej do przewo-
zu ładunków, mierzona 
w linii poziomej wzdłuż 
pojazdu między dolną 
krawędzią przedniej szyby 
pojazdu a punktem wypro-
wadzonym w pionie od tyl-
nej krawędzi podłogi czę-
ści pojazdu przeznaczonej 
do przewozu ładunków;

4)  pojazdy samochodowe, 
które mają otwartą część 
przeznaczoną do przewo-
zu ładunków;

5)  pojazdy samochodowe, któ-
re posiadają kabinę kierow-
cy i nadwozie przeznaczone 
do przewozu ładunków jako 
konstrukcyjnie oddzielne 
elementy pojazdu;

6)  pojazdy specjalne – jeżeli 
z dokumentów wydanych 
zgodnie z przepisami prawa 
o ruchu drogowym wynika, 
że jest to pojazd specjalny;

7)  pojazdy samochodowe inne 
niż wymienione w pkt 2–6, 
w których liczba miejsc (sie-
dzeń) łącznie z miejscem 
dla kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna 

ładowność jest równa 
lub większa niż 425 kg,

Dopuszczalna ładowność po-
jazdu oraz liczba miejsc (sie-
dzeń) w przypadku pojazdów 
wymienionych w pkt 7 okre-
ślona jest na podstawie doku-
mentów wydanych zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. 
Pojazdy, które w dokumen-
tach nie mają określonej do-
puszczalnej ładowności lub 
liczby miejsc, również uznaje 
się za samochody osobowe.
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b)  2 – jeżeli dopuszczalna 
ładowność jest równa 
lub większa niż 493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli do-
puszczalna ładowność 
jest równa lub większa 
niż 500 kg;

8)  pojazdy samochodowe kon-
strukcyjnie przeznaczone 
do przewozu co najmniej 
10 osób łącznie z kierow-
cą – jeżeli z dokumentów 
wydanych na podstawie 
przepisów prawa o ruchu 
drogowym wynika takie 
przeznaczenie.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 88a ustawy o podatku od towa-
rów i usług
Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy po-
datku należnego nie stosuje się do naby-

wanych przez podatnika paliw silniko-
wych, oleju napędowego oraz gazu, 
wykorzystywanych do napędu samo-
chodów osobowych oraz innych pojaz-
dów samochodowych, o których mowa 
w art. 86a ust. 1.

Prywatny samochód osobowy 
właściciela w ewidencji 
środków trwałych
Wykorzystywany w prowadzonej działal-
ności gospodarczej prywatny samochód 
osobowy właściciela może zostać przez 
niego wprowadzony do ewidencji środ-
ków trwałych firmy. Działanie to umożli-
wi podatnikowi dokonywanie odpisów 
amortyzacyjnych oraz rozliczanie innych 
kosztów związanych z eksploatacją po-
jazdu jako środka trwałego bez koniecz-
ności sporządzania ewidencji przebiegu 
pojazdu.

Ustalenie wartości 
początkowej

Ustalenie wartości początkowej nabytych 
środków trwałych dla celów podatkowych 
i bilansowych następuje na podstawie uregu-
lowań art. 28 ust. 2 ustawy z 29 września 
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 330 z późn. zm.) , art. 22g ust. 1 pkt 1 
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.; dalej jako ustawa o PIT) 
oraz art. 16g ust. 1 pkt 1 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.; dalej jako ustawa o CIT), czyli 
według ceny nabycia.

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie ceny 
nabycia do wyceny środka trwałego, ustale-
nie wartości początkowej może nastąpić we 
własnym zakresie, według ceny sprzedaży ta-
kiego samego lub podobnego przedmiotu, 
czyli według ceny rynkowej. Przepisy podat-
kowe wskazują, że należy uwzględnić cenę 
rynkową podobnego środka z grudnia roku 
poprzedzającego rok wprowadzenia go do 
ewidencji oraz stan i stopień jego zużycia 
(art. 22g ust. 8 ustawy o PIT). W przypadku 
więc samochodu do samodzielnej wyceny 

cena 
nabycia

środki
 trwałe
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można użyć cenników z komisów samocho-
dowych lub wycenę tę zlecić rzeczoznawcy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ceną nabycia jest kwota należna zbywcy, 
powiększona o koszty związane z zaku-
pem, naliczone do dnia przekazania środ-
ka trwałego do używania. Wartość począt-
kową samochodu należy pomniejszyć 
o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem 
przypadku, gdy zgodnie z ustawą o VAT po-
datek od towarów i usług nie stanowi po-
datku naliczonego albo podatnikowi nie 
przysługuje obniżenie kwoty należnego 
podatku o podatek naliczony lub zwrot 
różnicy tego podatku.

Należy podkreślić, że niemożność zastoso-
wania ceny nabycia do wyceny wprowadza-
nego do firmy pojazdu nie powinna wynikać 
z faktu utraty dowodu jego zakupu – w szcze-
gólności gdy od jego zakupu nie minął długi 
czas. W tej kwestii warto przytoczyć odpo-
wiedź udzieloną przez Krajową Informację 
Podatkową w Biuletynie Skarbowym Mini-
sterstwa Finansów nr 3/2007, w którym czy-
tamy:

(...) podatnik powinien przede wszystkim 
podjąć próbę uzyskania kopii zagubionego do-
kumentu od kontrahenta lub zwrócić się ze 
stosowną prośbą o wydanie kserokopii dowo-
du zakupu do organów administracji rządo-
wej (celnej – dokumenty przedłożone przy za-
płacie podatku akcyzowego) lub samorządowej 
(dokumenty przedłożone do rejestracji pojaz-
du). Dopiero w sytuacji gdyby podjęte czynno-
ści nie przyniosły skutku (podatnik powinien 
posiadać dowody potwierdzające podjęte kro-
ki, np. kopie stosownych wystąpień), możliwe 
jest ustalenie wartości początkowej na zasa-
dach określonych w art. 22g ust. 8 ustawy 
o PIT (podatnik może w tym celu skorzystać 
m.in. z pomocy osób posiadających wiedzę fa-
chową w tym zakresie). W takim przypadku 
podatnik uwzględnia cenę rynkową środków 
trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku 
poprzedzającego rok założenia ewidencji dla 
tego środka trwałego (tzn. roku poprzedzają-
cego ujęcie tego środka w ewidencji środków 
trwałych).

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku wprowadzenia prywatnego 
samochodu właściciela do działalności go-
spodarczej podstawą wyceny jest dowód 
zakupu pojazdu – faktura zakupu bądź 
umowa kupna-sprzedaży, zawierające 
cenę nabycia pojazdu. W praktyce jednak 

właściciel nie zawsze dysponuje takim do-
kumentem.

Ustalenia wartości początkowej samochodu 
prywatnego wprowadzanego do ewidencji 
środków trwałych w firmie we własnym za-
kresie można dokonać wyłącznie w przypad-
ku faktycznego braku możliwości zastosowa-
nia ceny jego nabycia.

Dokumentami potwierdzającymi wprowa-
dzenie samochodu do ewidencji środków 
trwałych są: faktura zakupu, inny dowód za-
kupu lub oświadczenie przedsiębiorcy. Wła-
ściwy dokument należy dołączyć do sporzą-
dzonego w związku z tym dowodu OT 
„Przyjęcie środka trwałego”.

Ewidencja księgowa

Wprowadzenie samochodu właściciela do 
ksiąg rachunkowych jednostki polega na zwięk-
szeniu wartości środków trwałych z jednej stro-
ny oraz kapitału podstawowego z drugiej.

Po przyjęciu samochodu do użytkowania 
jednostka powinna rozpocząć dokonywanie 
odpisów amortyzacyjnych na zasadach prze-
widzianych dla samochodów osobowych. Je-
żeli więc podatnik wprowadzi do ewidencji 
środków trwałych samochód o wartości rów-
nej lub niższej niż 3500 zł, to może amortyzo-
wać go na zasadach ogólnych albo zamortyzo-
wać jednorazowo – w miesiącu oddania go do 
używania lub w miesiącu następnym (art. 16f 
ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 22f ust. 3 ustawy 
o PIT). W przypadku pojazdów o wartości 
przekraczającej 3500 zł pozostaje amortyzacja 
liniowa, amortyzacja według stawki pod-
wyższonej lub indywidualnej uregulowana 
w art. 22j ustawy o PIT oraz art. 16j ustawy 
o CIT. Zgodnie z Wykazem stawek amortyza-
cyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do usta-
wy o PIT i ustawy o CIT, podstawowa stawka 
amortyzacji dla samochodów osobowych wy-
nosi 20%. Z kolei indywidualna stawka amor-
tyzacyjna ustalana jest m.in. dla używanych 
środków trwałych będących środkami trans-
portu, po raz pierwszy wprowadzonych do 
ewidencji danego podatnika.

W związku z amortyzacją samochodów 
osobowych warto również pamiętać, że nie 
uważa się za koszty uzyskania przychodów 
odpisów z tytułu zużycia samochodu osobo-
wego w części ustalonej od wartości samo-
chodu przewyższającej równowartość 20 000 
euro przeliczonej na złote według kursu śred-
niego Narodowego Banku Polskiego z dnia 
przekazania samochodu do używania.

faktura 
zakupu

cena
 rynkowa
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Dla celów bilansowych, zgodnie z art. 32 
ustawy o rachunkowości, należy uwzględnić:
■ liczbę zmian, na których pracuje środek 

trwały,
■ tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
■ wydajność środka trwałego mierzoną licz-

bą godzin jego pracy lub liczbą wytworzo-
nych produktów albo innym właściwym 
miernikiem,

■ prawne lub inne ograniczenia czasu uży-
wania środka trwałego,

■ przewidywaną przy likwidacji cenę sprze-
daży netto istotnej pozostałości środka 
trwałego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Samochód można uznać za używany, jeżeli 
podatnik udowodni, iż przed nabyciem był 
on wykorzystywany co najmniej przez 
sześć miesięcy. W takim przypadku okres 
amortyzacji samochodu nie może być krót-
szy niż 30 miesięcy, tj. stawka amortyza-
cyjna jest ustalana w wysokości 40%.

JOANNA SZYSZKOWSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 22j ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych
1. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, 
mogą indywidualnie ustalić stawki 
amortyzacyjne dla używanych lub ulep-
szonych środków trwałych, po raz 
pierwszy wprowadzonych do ewidencji 
danego podatnika, z tym że okres amor-
tyzacji nie może być krótszy niż:
1)  dla środków trwałych zaliczonych 

do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji:
a)  24 miesiące – gdy ich wartość po-

czątkowa nie przekracza 25 000 zł,
b)  36 miesięcy – gdy ich wartość 

początkowa jest wyższa od 
25 000 zł i nie przekracza 
50 000 zł,

c)  60 miesięcy – w pozostałych 
przypadkach;

2)  dla środków transportu, w tym samo-
chodów osobowych – 30 miesięcy;

3)  dla budynków (lokali) i budowli, 
innych niż wymienione w pkt 4 
– 10 lat, z wyjątkiem:
a)  trwale związanych z gruntem 

budynków handlowo-usługo-
wych wymienionych w rodzaju 
103 Klasyfikacji i innych budyn-

ków niemieszkalnych wymienio-
nych w rodzaju 109 Klasyfikacji, 
trwale związanych z gruntem,

b)  kiosków towarowych o kubatu-
rze poniżej 500 m3, domków 
kempingowych i budynków za-
stępczych

– dla których okres amortyzacji – nie 
może być krótszy niż 3 lata;

4)  dla budynków (lokali) niemieszkal-
nych, dla których stawka amortyza-
cyjna z Wykazu stawek amorty-
zacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat 
pomniejszone o pełną liczbę lat, któ-
re upłynęły od dnia ich oddania po 
raz pierwszy do używania do dnia 
wprowadzenia do ewidencji środ-
ków trwałych oraz wartości niema-
terialnych i prawnych prowadzonej 
przez podatnika, z tym że okres 
amortyzacji nie może być krótszy 
niż 10 lat.

2. Środki trwałe, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za:
1)  używane – jeżeli podatnik udowod-

ni, że przed ich nabyciem były wyko-
rzystywane co najmniej przez okres 
6 miesięcy, lub

2)  ulepszone – jeżeli przed wprowa-
dzeniem do ewidencji wydatki po-
niesione przez podatnika na ich 
ulepszenie stanowiły co najmniej 
20% wartości początkowej.

3. Środki trwałe, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3, uznaje się za:
1)  używane – jeżeli podatnik wykaże, 

że przed ich nabyciem były wykorzy-
stywane co najmniej przez okres 
60 miesięcy, lub

2)  ulepszone – jeżeli przed wprowa-
dzeniem do ewidencji wydatki po-
niesione przez podatnika na ulep-
szenie stanowiły co najmniej 30% 
wartości początkowej.

4. Podatnicy mogą indywidualnie usta-
lić stawki amortyzacyjne dla przyjętych 
do używania inwestycji w obcych środ-
kach trwałych, z tym że dla:
1)  inwestycji w obcych budynkach (loka-

lach) lub budowlach – okres amorty-
zacji nie może być krótszy niż 10 lat;

2)  inwestycji w obcych środkach trwa-
łych innych niż wymienione w pkt 1 
– okres amortyzacji ustala się według 
zasad określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. (uchylony).

likwidacja
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Rozliczanie używania 
prywatnych samochodów 
pracowników 
do celów służbowych
Wielu pracodawców zapewnia swoim 
pracownikom możliwość korzystania z sa-
mochodów służbowych. Czasami jednak 
sytuacja jest odwrotna – do celów służbo-
wych pracownik wykorzystuje własny po-
jazd. Warto wiedzieć, jakie obowiązują 
zasady rozliczeń z tego tytułu. 

Kwestie rozliczania używania prywatnych 
pojazdów pracowników do celów służbo-
wych reguluje rozporządzenie 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 własno-

ścią pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. 
nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

W przypadku gdy pracownik 
wykorzystuje do celów służbowych 
własny pojazd, pracodawca ma obo-
wiązek zwrócić mu koszty jego wy-
korzystania. W razie wykorzystywa-
nia przez pracownika pojazdu do 
tzw. jazd lokalnych konieczne jest 
podpisanie między pracownikiem 
i pracodawcą umowy o użytko wanie 
takiego auta. Pracownik musi być 
właścicielem lub współwłaścicielem 
samochodu bądź posiadać inny tytuł 
prawny upoważniający go do rozpo-
rządzania nim.

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, zwanego dalej samochodem prywatnym.

§ 2
Pracownik zobowiązuje się do używania samochodu prywatnego do celów służbo-
wych.

§ 3
Samochód do celów służbowych, na mocy niniejszej umowy, może być używany do 
jazd lokalnych.

zwrot
 kosztów
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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 odręb-
nych przepisach.
Wysokość ryczałtu będzie obliczona po złożeniu przez niego oświadczenia o używaniu pojaz-
du prywatnego do celów służbowych w danym miesiącu.
Kwota ryczałtu zostaje zmniejszona o 1/22 za każdy dzień roboczy nieobecności Pracownika 
w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności oraz podróży służbowej 
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 wysoko-
ści należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 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 samo-
chodu.

§ 7
1. Umowę zawiera się na okres .........................................................................................
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić z zachowaniem ……..-tygodniowego okresu wypowie-
dzenia. 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

Z kolei w przypadku jazd miejscowych 
zwrot kosztów pracownikowi może być doko-
nany na dwa sposoby:
■ w formie ryczałtu,
■ na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, 

tzw. kilometrówki.

Zwrot kosztów 
w formie ryczałtu

Pracodawca może przyznać pracownikowi 
limit kilometrów. Limit ten pracodawca usta-
la w zależności od liczby mieszkańców 
w gminie lub mieście, w których pracownik 
jest zatrudniony, i nie może przekroczyć:

■ 300 km – w miejscowości do 100 tys. 
mieszkańców,

■ 500 km – w miejscowości ponad 100 tys. 
do 500 tys. mieszkańców,

■ 700 km – w miejscowości ponad 500 tys. 
mieszkańców.
W wyjątkowych sytuacjach limit ten ulega 

podwyższeniu:
■ dla pojazdów do celów służbowych 

w służbie leśnej może zostać podwyższo-
ny, przy czym nie może on przekroczyć 
1500 km,

■ dla pojazdów do celów służbowych w służ-
bach ratowniczych i w innych właściwych 
instytucjach w sytuacji zagrożenia klęską 
żywiołową lub usuwania jej skutków albo 

jazdy 
miejscowe

służby 
ratownicze
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skutków katastrofy ekologicznej może zo-
stać podwyższony, przy czym nie może on 
przekroczyć 3000 km.

Przyznane limity przelicza się, wykorzystu-
jąc stawki obowiązujące za 1 km w zależności 
od pojemności skokowej silnika.

Tabela 2. Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem maksymalnego limitu kilometrów

Pracownik zatrudniony

Samochód osobowy

Motocykl Motorowero poj. skok. 
do 900 cm3

o poj. skok. 
pow. 900 cm3

w miejscowości do 100 tys. miesz-
kańców (limit kilometrów 300)

156,42 250,74 69,06 41,46

w miejscowości ponad 100 tys. 
do 500 tys. mieszkańców (limit 
kilometrów 500)

260,70 417,90 115,10 69,10

w miejscowości ponad 500 tys. 
mieszkańców (limit kilometrów 
700)

364,98 585,06 161,14 96,74

w służbie leśnej oraz w służbie 
parków narodowych (limit kilo-
metrów 1500)

782,10 1253,70 345,30 207,30

w służbie ratowniczej i innych 
właściwych instytucjach w sytu-
acji zagrożenia klęską żywiołową 
lub usuwania jej skutków albo 
skutków katastrofy ekologicznej 
(limit kilometrów 3000)

1564,20 2507,40 690,60 414,60

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownik ma obowiązek złożyć pisemne 
oświadczenie o używaniu pojazdu do celów 
służbowych w danym miesiącu. Oświadcze-
nie to powinno zawierać dane dotyczące po-
jazdu (pojemność silnika, marka, numer 
rejestracyjny) oraz określać liczbę dni nie-
obecności pracownika w miejscu pracy 
w danym miesiącu z powodu choroby, urlo-
pu, podróży służbowej lub innej nieobecno-
ści, a także liczbę dni, w których pracownik 

nie dysponował pojazdem do celów służbo-
wych.

Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się 
o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy 
dzień nieobecności pracownika w miejscu 
pracy z powodu choroby, urlopu, podróży 
służbowej trwającej co najmniej osiem godzin 
lub innej nieobecności oraz za każdy dzień 
roboczy, w którym pracownik nie dyspono-
wał pojazdem do celów służbowych.

Tabela 3. Limit miesięczny w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej 
silnika do 900 cm3

Limit miesięczny (w km) Wysokość ryczałtu (w zł) Kwota zmniejszenia 
za każdy dzień (w zł)

1 2 3
100 52,14 2,37
150 78,21 3,56
200 104,28 4,74
250 130,35 5,93
300 156,42 7,11
350 182,49 8,30
400 208,56 9,48
450 234,63 10,67
500 260,70 11,85
550 286,77 13,04

nieobecność 
pracownika

pojemność 
skokowa



Samochód w firmie w 2014 r.

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  3  (817)20 www.pgp.infor.pl

1 2 3
600 312,84 14,22
650 338,91 15,41
700 364,98 16,59

1500 782,10 35,55

Tabela 4. Limit miesięczny w przypadku samochodu osobowego o pojemności skokowej 
silnika powyżej 900 cm3

Limit miesięczny (w km) Wysokość ryczałtu (w zł) Kwota zmniejszenia 
za każdy dzień (w zł)

100 83,58 3,80
150 125,37 5,70
200 167,16 7,60
250 208,95 9,50
300 250,74 11,40
350 292,53 13,30
400 334,32 15,20
450 376,11 17,10
500 417,90 19,00
550 459,69 20,90
600 501,48 22,79
650 543,27 24,69
700 585,06 26,59

1500 1253,70 56,99

Tabela 5. Limit miesięczny w przypadku motocykla

Limit miesięczny (w km) Wysokość ryczałtu (w zł) Kwota zmniejszenia 
za każdy dzień (w zł)

100 23,02 1,05
150 34,53 1,57
200 46,04 2,09
250 57,55 2,62
300 69,06 3,14
350 80,57 3,66
400 92,08 4,19
450 103,59 4,71
500 115,10 5,23
550 126,61 5,76
600 138,12 6,28
650 149,63 6,80
700 161,14 7,32

1500 345,30 15,70

Tabela 6. Limit miesięczny w przypadku motoroweru

Limit miesięczny (w km) Wysokość ryczałtu (w zł) Kwota zmniejszenia
za każdy dzień (w zł)

1 2 3
100 13,82 0,63
150 20,73 0,94
200 27,64 1,26
250 34,55 1,57
300 41,46 1,88
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1 2 3
350 48,37 2,20
400 55,28 2,51
450 62,19 2,83
500 69,10 3,14
550 76,01 3,46
600 82,92 3,77
650 89,83 4,08
700 96,74 4,40

1500 207,30 9,42

PRZYKŁAD

Pracodawca zawarł z pracownikiem 
umowę, na podstawie której przyznał 
pracownikowi limit 700 km na jazdy lo-
kalne odbywane prywatnym samocho-
dem osobowym o pojemności silnika 
1,6 cm3. W danym miesiącu pracownik 
przebywał pięć dni na zwolnieniu choro-
bowym. Rozliczenie, które powinien 
przedstawić pracownik w oświadczeniu:
■  ryczałt pieniężny przyznany na jazdy 

lokalne:
700 km × 0,8358 zł = 585,06 zł,

■  potrącenia z kwoty ryczałtu z tytułu 
pięciu dni chorobowego:
5 dni × 1/22 × 585,06 zł = 132,97 zł,

■  należność przysługująca do wypłaty 
z tytułu ryczałtu pieniężnego:
585,06 zł – 132,97 zł = 452,09 zł.

Kilometrówka

Obowiązek prowadzenia wśród zatrud-
nionych kilometrówki ma pracodawca, któ-
ry w swej działalności korzysta z aut wynaj-
mowanych lub którego pracownicy używają 
do pracy swoich prywatnych samochodów 
o nośności nieprzekraczającej 3,5 tony 
(z wyjątkami). W wymieniony sposób nie 
można traktować pojazdów stanowiących 
własność firmy, które rozliczane są jako 
środki trwałe, oraz pojazdów nabytych 
w drodze leasingu.

Rozliczanie pracownika korzystającego 
z prywatnego samochodu do celów służbo-
wych według tzw. kilometrówki polega na 
tym, że przebieg pojazdu ustala się na pod-
stawie prowadzonej ewidencji przebiegu 
tego pojazdu. W przypadku rozliczenia na 
podstawie kilometrówki pracodawca powi-
nien więc zwrócić pracownikowi należność 

za liczbę faktycznie przejechanych kilome-
trów.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ewidencję przebiegu pojazdu należy pro-
wadzić odrębnie dla każdego pojazdu. Po-
winna ją prowadzić osoba faktycznie 
używająca pojazdu (np. pracownik). Ewi-
dencja przebiegu pojazdu powinna być po-
twierdzona przez podatnika na koniec każ-
dego miesiąca.

Informacje, jakie powinna zawierać ewi-
dencja przebiegu pojazdu, są określone 
w obu ustawach podatkowych – w art. 23 
ust. 5 i 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361 z późn.zm.) oraz w art. 16 
ust. 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.). Kilome-
trówka powinna być rozliczana zarówno wte-
dy, gdy auta są używane cały czas, jak i wte-
dy, gdy są używane sporadycznie. Ewidencja 
powinna zawierać:
■ imię i nazwisko osoby użytkującej auto,
■ liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
■ dzień i cel wyjazdu,
■ następny numer wpisu,
■ charakterystykę trasy,
■ kwotę za kilometr przebiegu,
■ pojemność silnika,
■ sygnaturę zatrudniającego i jego dane,
■ numer rejestracyjny pojazdu.

Koszty używania pojazdów do celów służ-
bowych pokrywa pracodawca według stawek 
za 1 km przebiegu pojazdu, które nie mogą 
być wyższe niż:
■ dla samochodu osobowego o pojemności 

skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
■ dla samochodu osobowego o pojemności 

skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
■ dla motocykla – 0,2302 zł,
■ dla motoroweru – 0,1382 zł.

rozliczanie 
pracownika

ewidencja 
przebiegu
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Wzór oświadczenia pracownika

......................................................... ....................................................
               imię i na zwi sko pra cow ni ka                                                                                        miej sco wość i da ta

 ......................................................... 
 ad res

Oświad cze nie pra cow ni ka

Oświad czam, że w mie sią cu ......................................... uży wa łam(em) sa mo cho du 
mar ki ............................................., o po jem no ści sko ko wej sil ni ka ........................., nu mer 
re je stra cyj ny ................................, do ce lów służ bo wych, w prze jaz dach lo kal nych w ra-
mach przy zna ne go li mi tu prze bie gu ki lo me trów ..................................................................

Jed no cze śnie po wia da miam, że w ww. mie sią cu: ................................. nie uży wa łam(em) 
sa mo cho du z po wo du: 

– cho ro by ............................................. dni,
– urlo pu wy po czyn ko we go, oko licz no ścio we go, bez płat ne go ...................................... dni,
– po by tu w de le ga cji służ bo wej .................................... dni. 
Uprze dzo na(y) o od po wie dzial no ści kar nej z art. 233 k.k., stwier dzam, że po wyż sze da ne 

są zgod ne ze sta nem fak tycz nym. 

 .............................................. 
 pod pis pra cow ni ka 

Po twier dzam .......................................... 
                                              wy peł nia prze ło żo ny 

............................................................... 
                             imię i na zwi sko

Wy li cze nie na leż no ści w mie sią cu ........................................ – przy zna ne go ry czał tu mie sięcz-
ne go w wy so ko ści .................. – po trą ce nia na leż no ści wy ni ka ją ce z oświad cze nia pra cow ni ka
...................................................... ............................................................ 
 licz ba dni staw ka dzien na

Na leż ność za wy ko rzy sta nie po jaz du wy no si ................................................................... zł
słow nie ..............................................................................................................................
Spraw dził pod wzglę dem me ry to rycz nym dnia.................................... 20... r. 
 ........................................ 
 pod pis

Spraw dzo no pod wzglę dem for mal nym i ra chun ko wym dnia ................................. 20... r.

Wzór ewidencji przebiegu pojazdu

Ewi den cja prze bie gu po jaz du ...............................................................................................  
                                                                                                                        miej sco wość, da ta 

Da ne pra co daw cy  ................................................................................................................  
                                                                               na zwi sko, imię/na zwa, ad res pro wa dzo nej dzia łal no ści, NIP

Na zwi sko, imię, ad res za miesz ka nia oso by uży wa ją cej po jazd (pra cow ni ka, wła ści cie la)
 ............................................................................................................................................  
Nu mer re je stra cyj ny po jaz du:  ..............................................................................................
Po jem ność sil ni ka:  ...............................................................................................................
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EWI DEN CJA PRZE BIE GU PO JAZ DU

Nr kolejny 
wpisu

Data 
wyjazdu

Opis trasy 
wyjazdu
(skąd– 

–dokąd)

Cel 
wyjazdu

Liczba 
faktycznie 

przeje-
chanych 
kilomet-

rów

Stawka za 
1 km 
prze-
biegu

Wartość 
(5) × (6)

Podpis 
pracow-

nika 
(praco-
dawcy)

Uwagi

zł gr zł gr

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Podsumo-
wanie 

miesiąca:
  ……………………………………..
                                                                                                                                                                      pod pis pra cow ni ka

PRZYKŁAD

Kierowca rozwożący pizzę prywatnym 
motorowerem wykazał w ewidencji 
przebiegu pojazdu przejechane 850 km. 
Po zaakceptowaniu ewidencji przez pra-
codawcę należy mu się zwrot:
850 km × 0,1382 zł/km =117,47 zł.
Dla pojazdów używanych w służbie leś-
nej oraz w służbie parków narodowych 
poza drogami twardymi stawki kwot, 
o których mowa powyżej, podwyższa 
się, stosując mnożnik 1,2.

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK

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.

Ujęcie w księgach 
rachunkowych kosztów 
podróży służbowej 
wykonywanej samochodem 
prywatnym pracownika
Koszty podróży służbowych (w tym też wy-
nikające z podróży prywatnym samocho-
dem pracownika) są ewidencjonowane na 
koncie zespołu 4 w ramach pozostałych 

kosztów rodzajowych lub na wyodrębnio-
nym specjalnie w tym celu koncie „Podróże 
służbowe”. Koszty przejazdu autostradą 
(pomimo wymienienia ich w nowym roz-
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porządzeniu w sprawie podróży służbowej 
jako „innych niezbędnych wydatków zwią-
zanych z podróżą służbową”) nie mogą być 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodu 
poza limitem kilometrówki. 

Od 1 marca 2013 r. (podobnie jak to miało 
miejsce wcześniej) na wniosek pracownika 
pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie 
podróży służbowej samochodem osobowym 
niebędącym własnością pracodawcy (§ 3 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce budżetowej z tytułu podró-
ży służbowej – Dz.U. z 2013 r. poz. 167). 
W tym przypadku zwrot kosztów przejazdu 
należnych pracownikowi należy ustalić 
w wysokości stanowiącej iloczyn przejecha-
nych kilometrów i stawki ustalonej za jeden 
kilometr przebiegu (tzw. kilometrówka). 
Stawkę za jeden kilometr przebiegu ustala 
pracodawca, jednak dla celów podatkowych 
nie może być ona wyższa niż określona 
w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych sa-
mochodów osobowych, motocykli i motoro-
werów niebędących własnością pracodawcy 
(Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.), tj.:
■ 0,5214 zł – w przypadku samochodów 

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
■ 0,8358 zł – w przypadku samochodów 

o pojemności skokowej silnika powyżej 
900 cm3.
Jeśli pracodawca do zwrotu kosztów stosu-

je stawki wyższe niż określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury, to „nadwyż-
ka” nie jest kosztem podatkowym. Należy 
także zwrócić uwagę, że przepisy podatkowe 
(art. 23 ust. 1 pkt 36 ustawy z 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. oraz 
art. 16 ust. 1 pkt 30 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.) uzależniają możliwość zaliczenia kilo-
metrówki do kosztów uzyskania przychodu 
od spełnienia warunku udokumentowania 
przebiegu takiego pojazdu w postaci ewiden-
cji jego przebiegu potwierdzonej przez podat-
nika na koniec każdego miesiąca. A zatem, by 
wydatki te stały się dla pracodawcy kosztem 
uzyskania przychodu, pracownik musi pro-
wadzić ewidencję przebiegu pojazdu i dodat-
kowo pracodawca musi ją zatwierdzić na ko-

niec każdego miesiąca. Przypomnijmy, że 
ewidencja taka musi zawierać co najmniej 
dane zawarte w art. 23 ust. 7 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych.

Fakt, że pracownik (za zgodą pracodawcy) 
odbywa podróż służbową samochodem służ-
bowym, nie oznacza, że przysługuje mu tylko 
zwrot kilometrówki. Ma prawo do zwrotu 
także innych właściwie udokumentowanych 
wydatków poniesionych w ramach podróży 
służbowej, w tym wspomnianych opłat za 
przejazdy autostradami.

Wydatki na przejazd drogami 
płatnymi i autostradami

Obowiązujące od 1 marca 2013 r. rozporzą-
dzenie w sprawie podróży służbowych wy-
mienia (§ 4) wśród wydatków, które powinny 
być zwrócone pracownikowi, także opłaty za 
przejazd drogami płatnymi i autostradami. 
W związku z tym, że wydatki te zostały 
wprost wy mienione w kategorii „innych nie-
zbędnych wydatków związanych z podróżą 
służbową”, pojawiły się opinie sugerujące, iż 
mogą one stanowić koszt uzyskania przycho-
du niezależnie od kilometrówki (innymi sło-
wy, że nie wchodzą do limitu kilometrówki).

Należy jednak podkreślić, że w ślad za 
zmianami w przepisach o podróżach służbo-
wych nie zmieniły się regulacje podatkowe. 
Z nich nadal wynika (art. 23 ust. 1 pkt 36 
lit. a, ust. 5 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 30 
lit. a, ust. 5 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych), że nie należy uznawać 
za koszty uzyskania przychodów wydatków 
ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu 
używania przez nich samochodów w podró-
ży służbowej na potrzeby wykonywanej 
przez podatnika działalności, w wysokości 
przekraczającej limit kilometrówki. Oznacza 
to, że wydatki na przejazd drogami płatnymi 
i autostradami należy nadal „podatkowo” 
rozliczać w ramach kilometrówki. Potwier-
dzają to wydawane już po 1 marca interpre-
tacje indywidualne. Przykładem jest inter-
pretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 26 czerwca 
2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-374/13/CzP). 
Wskazuje się w niej bezpośrednio, że:

Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów zwrócone pracownikom odbywa-
jącym podróż służbową prywatnym samo-
chodem osobowym wydatki związane z ich 
używaniem obejmujące w szczególności kosz-
ty przejazdu autostradą i opłaty za parkingi 

wniosek 
pracownika

koszt uzyskania 
przychodu
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pod warunkiem prowadzenia ewidencji prze-
biegu pojazdu oraz właściwego ich udoku-
mentowania, jednak do wysokości nie wyż-
szej niż kwota wynikająca z pomnożenia 
liczby kilometrów faktycznego przebiegu po-
jazdu dla celów podatnika oraz stawki za je-
den kilometr przebiegu, określonej w odręb-
nych przepisach wydanych przez właściwego 
ministra.

Stanowisko, że opłaty za parkingi i auto-
strady są kosztami podatkowymi tylko do 
wysokości kilometrówki, jest również po-
twierdzane przez orzeczenia sądowe. Przy-
kładem są wyroki NSA z 7 czerwca 2013 r. 
(sygn. akt II FSK 1945/11 oraz II FSK 
1946/11), w których podkreśla się, że brak 
jest podstaw do zaliczenia omawianych 
opłat do kosztów podatkowych na zasadach 
ogólnych.

Ewidencja w księgach 
rachunkowych kosztów 
podróży służbowej 
pracownika wykonywanej 
własnym samochodem, 
z uwzględnieniem wydatków 
na przejazd autostradą

Koszty podróży służbowych (w tym też wy-
nikające z podróży prywatnym samochodem 
pracownika) są ewidencjonowane na koncie 
zespołu 4 jako „Pozostałe koszty” lub na wy-
odrębnionym specjalnie w tym celu koncie 
„Podróże służbowe” (także w ramach zespołu 
kont 4). Brak możliwości zaliczenia kosztów 
opłat za przejazd autostradą powinien być 
uwzględniony w prowadzonej pozabilanso-
wej ewidencji.

PRZYKŁAD

Pracodawca zlecił pracownikowi wyjazd służbowy. Podróż odbyła się prywatnym samo-
chodem osobowym pracownika o pojemności silnika 1800 cm3. Do rozliczenia delegacji 
pracownik dołączył paragony za przejazd autostradami w wysokości 73,80 zł (60 zł + 
+ 23% VAT). Z ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika wynika, że 
w trakcie podróży przejechał 500 km. Ewidencja przebiegu stanowi załącznik do rozlicze-
nia kosztów podróży służbowej.
Rozwiązanie:
■  z tytułu podróży służbowej pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi kwotę 

491,70 zł, na którą składa się kilometrówka (500 km × × 0,8358 zł = 417,90 zł) oraz 
koszt przejazdu autostradą (73,80 zł),

■  koszt podróży służbowej wynosi 477,90 zł (kilometrówka, tj. 417,90 zł + opłata za 
przejazd autostradą w wartości netto, tj. 60 zł), przy czym:
– kilometrówka (417,90 zł) jest kosztem uzyskania przychodu,
– opłata za przejazd autostradą (60 zł) nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Ewidencja
1. Rozliczenie kosztów podróży służbowej
Wn konto 409 „Pozostałe koszty”, w analityce „Podróże służbowe”  477,90 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  13,80 zł
Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”  491,70 zł
Przy czym w ewidencji pozabilansowej kwota 60 zł będzie wykazana jako koszt niestano-
wiący kosztu uzyskania przychodu, tj.:
Wn konto pozabilansowe „Pozostałe koszty – niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów”  60,00 zł
2. Wypłacenie z kasy pracownikowi kwoty kilometrówki i wydatków poniesionych za 
przejazd płatnymi autostradami
Wn konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”  491,70 zł
Ma konto 100 „Kasa”  491,70 zł

234 – Pozostałe rozrachunki 
z pracownikami

223 – Rozliczenie podatku 
VAT naliczonego 409 – Pozostałe koszty

2) 491,70 491,70 (1 1) 13,80 1) 477,90

opłaty 
za parkingi

przejazd 
autostradą
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100 – Kasa

konto pozabilansowe 
– Pozostałe koszty – niesta-
nowiące kosztów uzyskania 

przychodów

Sp.) xxx 491,70 (2 1)  60,00

Należy przy tym wspomnieć, że zwrot 
pracownikowi kosztów za przejazdy auto-
stradami podlega zwolnieniu z opodatko-
wania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 
lit. a ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (por. np. interpretację in-
dywidualną Dyrektora Izby Skarbowej 

w Bydgoszczy z 15 października 2012 r., 
sygn. ITPB2/415-676/12/IL). W konse-
kwencji pracodawca nie jest zobowiązany 
do poboru od tych opłat zaliczek na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych, jak też 
zwrócone opłaty nie stanowią podstawy 
wymiaru składek ZUS.

IRENA PAZIO

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 23 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych
1. Nie uważa się za koszty uzyskania 
przychodów:
1)  wydatków na:

a)  nabycie gruntów lub prawa wie-
czystego użytkowania gruntów, 
z wyjątkiem opłat za wieczyste 
użytkowanie gruntów,

b)  nabycie lub wytworzenie we włas-
nym zakresie innych niż wymienio-
ne w lit. a środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i praw-
nych, w tym również wchodzących 
w skład nabytego przedsiębiorstwa 
lub jego zorganizowanych części,

c)  ulepszenie środków trwałych, które 
zgodnie z art. 22g ust. 17 powięk-
szają wartość środków trwałych, 
stanowiącą podstawę naliczania od-
pisów amortyzacyjnych

– wydatki te, zaktualizowane zgodnie 
z odrębnymi przepisami, pomniejszone 
o sumę odpisów amortyzacyjnych, o któ-
rych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jed-
nak kosztem uzyskania przychodów przy 
określaniu dochodu z odpłatnego zbycia 
rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 
lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy 
i praw jest przedmiotem działalności go-
spodarczej, a także w przypadku odpłat-
nego zbycia składników majątku zwią-
zanych z działalnością gospodarczą, 
o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 
bez względu na czas ich poniesienia;

2)  (uchylony);
3)  (uchylony);
4)  odpisów z tytułu zużycia samochodu 

osobowego, dokonywanych według 
zasad określonych w art. 22a–22o, 
w części ustalonej od wartości samo-
chodu przewyższającej równowartość 
20 000 euro przeliczonej na złote we-
dług kursu średniego euro ogłaszane-
go przez Narodowy Bank Polski z dnia 
przekazania samochodu do używania;

5)  strat w środkach trwałych oraz war-
tościach niematerialnych i prawnych 
w części pokrytej sumą odpisów 
amortyzacyjnych, o których mowa 
w art. 22h ust. 1 pkt 1;

6)  strat powstałych w wyniku likwida-
cji nie w pełni umorzonych środków 
trwałych, jeżeli środki te utraciły 
przydatność gospodarczą na skutek 
zmiany rodzaju działalności;

7)  odpisów i wpłat na różnego rodzaju 
fundusze tworzone przez podatnika; 
kosztem uzyskania przychodów są 
jednak:
a)  podstawowe odpisy i wpłaty na te 

fundusze, jeżeli obowiązek lub 
możliwość ich tworzenia w ciężar 
kosztów określają odrębne ustawy,

b)  odpisy i zwiększenia, które w ro-
zumieniu przepisów o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjal-
nych obciążają koszty działalności 
pracodawcy, jeżeli środki pienięż-
ne stanowiące równowartość tych 
odpisów i zwiększeń zostały wpła-
cone na rachunek Funduszu;

zwrot
kosztów

podatek 
dochodowy
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8)  wydatków na:
a)  spłatę pożyczek (kredytów), 

z wyjątkiem skapitalizowanych 
odsetek od tych pożyczek (kredy-
tów), z tym że kosztem uzyska-
nia przychodów są wydatki na 
spłatę pożyczki (kredytu) w przy-
padku, gdy pożyczka (kredyt) 
była waloryzowana kursem wa-
luty obcej, jeżeli:
–  pożyczkobiorca (kredytobiorca) 

w związku ze spłatą pożyczki 
(kredytu) zwraca kwotę kapita-
łu większą niż kwota otrzyma-
nej pożyczki (kredytu) – w wy-
sokości różnicy pomiędzy kwotą 
zwrotu kapitału a kwotą otrzy-
manej pożyczki (kredytu),

–  pożyczkodawca (kredytodaw-
ca) otrzymuje środki pienięż-
ne stanowiące spłatę kapitału 
w wysokości niższej od kwoty 
udzielonej pożyczki (kredytu) 
– w wysokości różnicy pomię-
dzy kwotą udzielonej pożyczki 
(kredytu) a kwotą zwrócone-
go kapitału,

b)  spłatę innych zobowiązań, w tym 
z tytułu udzielonych gwarancji 
i poręczeń,

c)  umorzenie kapitałów pozostają-
cych w związku z utworzeniem 
(nabyciem), powiększeniem lub 
ulepszeniem źródła przychodów;

 9)  odsetek od własnego kapitału wło-
żonego przez podatnika w źródło 
przychodów;

9a)  odsetek od udziału kapitałowego 
wspólnika spółki niebędącej osobą 
prawną;

10)  wartości własnej pracy podatnika, 
jego małżonka i małoletnich dzieci, 
a w przypadku prowadzenia działal-
ności w formie spółki niebędącej oso-
bą prawną – także małżonków i mało-
letnich dzieci wspólników tej spółki;

11)  darowizn i ofiar wszelkiego rodza-
ju, z tym że kosztem uzyskania 
przychodów są koszty wytworze-
nia lub cena nabycia produktów 
spożywczych, o których mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o po-
datku od towarów i usług, prze-
kazanych na rzecz organizacji 
pożytku publicznego w rozumie-
niu przepisów ustawy o działal-

ności pożytku publicznego, 
z przeznaczeniem wyłącznie 
na cele działalności charyta-
tywnej prowadzonej przez te 
organizacje;

 12)  podatku dochodowego, po-
datku od spadków i daro-
wizn;

 13)  jednorazowych odszkodo-
wań z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodo-
wych w wysokości określo-
nej przez właściwego mini-
stra oraz dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej w przy-
padku stwierdzenia pogor-
szenia warunków pracy;

 14)  kosztów egzekucyjnych zwią- 
zanych z niewykonaniem zo-
bowiązań;

 15)  grzywien i kar pieniężnych 
orzeczonych w postępowa-
niu karnym, karnym skar-
bowym, administracyjnym 
i w sprawach o wykrocze-
nia oraz odsetek od tych 
grzywien i kar;

 16)  kar, opłat i odszkodowań 
oraz odsetek od tych zobo-
wiązań z tytułu:
a)  nieprzestrzegania prze-

pisów w zakresie ochro-
ny środowiska,

b)  niewykonania nakazów 
właściwych organów 
nadzoru i kontroli doty-
czących uchybień w dzie-
dzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

16a)  dodatkowej opłaty produk-
towej, o której mowa 
w art. 17 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 90, 
poz. 607, z 2009 r. Nr 79, 
poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622), z tym że kosztem 
uzyskania przychodów jest 
poniesiona opłata produkto-
wa, o której mowa w art. 12 
ust. 2 tej ustawy;
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16b)  dodatkowej opłaty za brak sieci 
zbierania pojazdów, o której mowa 
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploata-
cji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. 
zm.), z tym że kosztem uzyskania 
przychodów są poniesione opłaty, 
o których mowa w art. 12 ust. 2 
i art. 14 tej ustawy;

16c)  dodatkowej opłaty produktowej, 
o której mowa w art. 69 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495, z późn. zm.), z tym że 
kosztem uzyskania przychodów są 
poniesione opłaty, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 
tej ustawy;

16d)  dodatkowej opłaty produktowej, 
o której mowa w art. 42 ust. 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 
o bateriach i akumulatorach 
(Dz. U. Nr 79, poz. 666 oraz 
z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, 
poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060), 
z tym że kosztem uzyskania przy-
chodów są poniesione wydatki, 
o których mowa w art. 37 ust. 4, 
oraz poniesione opłaty, o których 
mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy;

16e)  dodatkowej opłaty produktowej, 
o której mowa w art. 37 ust. 2 
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i od-
padami opakowaniowymi (Dz. U. 
poz. 888), z tym że kosztem uzy-
skania przychodów jest poniesio-
na opłata produktowa, o której 
mowa w art. 34 ust. 2 tej ustawy;

 17)  wierzytelności odpisanych jako 
przedawnione;

 18)  odsetek za zwłokę z tytułu nieter-
minowych wpłat należności bud-
żetowych i innych należności, do 
których stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa;

 19)  kar umownych i odszkodowań 
z tytułu wad dostarczonych towa-
rów, wykonanych robót i usług 
oraz zwłoki w dostarczeniu towa-
ru wolnego od wad lub zwłoki 
w usunięciu wad towarów albo 
wykonanych robót i usług;

20)  wierzytelności odpisanych jako 
nieściągalne, z wyjątkiem takich 
wierzytelności nieściągalnych, któ-
re uprzednio na podstawie art. 14 
zostały zarachowane jako przycho-
dy należne i których nieściągalność 
została uprawdopodobniona;

21)  odpisów aktualizujących, z tym 
że kosztem uzyskania przycho-
dów są odpisy aktualizujące war-
tość należności, określone w usta-
wie o rachunkowości, od tej 
części należności, która była 
uprzednio zaliczona na podsta-
wie art. 14 do przychodów należ-
nych, a ich nieściągalność została 
uprawdopodobniona na podsta-
wie ust. 3;

22)  rezerw, jeżeli obowiązek ich two-
rzenia w ciężar kosztów nie wynika 
z odrębnych ustaw; nie są jednak 
kosztem uzyskania przychodów re-
zerwy utworzone zgodnie z ustawą 
o rachunkowości;

23)  kosztów reprezentacji, w szczegól-
ności poniesionych na usługi gastro-
nomiczne, zakup żywności oraz na-
pojów, w tym alkoholowych;

24)  (uchylony);
25)  kwot dodatkowych, które, zgodnie 

z przepisami o cenach, podlegają 
wpłaceniu do budżetu państwa;

26)  kwot dodatkowych opłat rocznych za 
niezabudowanie bądź niezagospoda-
rowanie gruntów w określonym ter-
minie, wynikającym z przepisów 
o gospodarce nieruchomościami;

27)  udzielonych pożyczek, w tym stra-
conych pożyczek;

28)  (uchylony);
29)  wpłat, o których mowa w art. 21 

ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabili-
tacji zawodowej;

30)  składek na rzecz organizacji, do któ-
rych przynależność podatnika nie 
jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

a)  wpłat podatników prowadzących 
działalność gospodarczą w dzie-
dzinie turystyki, wypoczynku, 
sportu i rekreacji na rzecz Pol-
skiej Organizacji Turystycznej,

b)  składek na rzecz organizacji zrze-
szających przedsiębiorców i pra-
codawców, działających na pod-
stawie odrębnych ustaw – do 
wysokości łącznie nieprzekracza-
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jącej w roku podatkowym kwoty 
odpowiadającej 0,15% kwoty wy-
nagrodzeń wypłaconych w po-
przednim roku podatkowym, sta-
nowiących podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie społecz-
ne; jeżeli przedsiębiorca nie wy-
płacał tych wynagrodzeń, kwota 
składek zaliczana do kosztów 
uzyskania przychodów w roku 
podatkowym nie może przekro-
czyć kwoty odpowiadającej kwo-
cie 114 zł;

31)  kosztów uzyskania przychodów ze 
źródeł przychodów znajdujących 
się na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej lub za granicą, jeżeli do-
chody z tych źródeł w ogóle nie 
podlegają opodatkowaniu albo są 
zwolnione od podatku dochodo-
wego;

32)  naliczonych, lecz niezapłaconych 
albo umorzonych odsetek od zobo-
wiązań, w tym również od poży-
czek (kredytów);

33)  odsetek, prowizji i różnic kurso-
wych od pożyczek (kredytów) 
zwiększających koszty inwestycji 

w okresie realizacji tych inwes-
tycji;

34)  strat z odpłatnego zbycia wierzy-
telności, chyba że wierzytelność ta 
uprzednio na podstawie art. 14 zo-
stała zarachowana jako przychód 
należny;

35)  (uchylony);
36)  wydatków ponoszonych na rzecz 

pracowników z tytułu używania 
przez nich samochodów na potrze-
by wykonywanej działalności:
a)  w celu odbycia podróży służbo-

wej (jazdy zamiejscowe) w wy-
sokości przekraczającej kwotę 
ustaloną przy zastosowaniu sta-
wek za jeden kilometr przebie-
gu pojazdu,

b)  w jazdach lokalnych – w wyso-
kości przekraczającej wysokość 
miesięcznego ryczałtu pienięż-
nego albo w wysokości przekra-
czającej stawki za jeden kilo-
metr przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepi-
sach wydanych przez właściwego 
ministra;

(...)

Orzecznictwo i interpretacje

Czynsz za najem samochodu 
nie musi być rozliczany 
w ramach kilometrówki
Czynsz za wynajem samochodów jest 
zaliczany do kosztów uzyskania przy-
chodów bez ograniczeń określonych 
w art. 16 ust. 1 pkt 51 updop. Przepis 
ten ogranicza zaliczanie do kosztów po-
datkowych wydatków z tytułu używania 
na potrzeby działalności gospodarczej 
samochodów osobowych niestanowią-
cych majątku podatnika. Są to ograni-
czenia dotyczące kosztów posługiwania 
się tym samochodem, wykorzystywania 

go. Przepis ten nie obejmuje natomiast 
swoim zakresem wydatków ponoszo-
nych na uzyskanie samego tytułu praw-
nego umożliwiającego używanie sa-
mochodu – wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gdańsku 
z 17 września 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 
779/13.

Pracownicy spółki odbywają krajowe i za-
graniczne podróże służbowe związane z kon-
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traktami zawieranymi przez spółkę, a także 
świadczonymi przez nią usługami na rzecz 
zagranicznych podmiotów należących do 
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi 
spółka, oraz podróże służbowe w celu odby-
cia szkolenia.

W trakcie podróży pracownicy korzystają 
z samochodów osobowych wynajmowanych od 
międzynarodowych sieci wypożyczalni samo-
chodów. Spółka zwróciła się z pytaniem, czy po-
noszone przez nią wydatki z tytułu czynszu naj-
mu samochodów, którymi przemieszczają się 
jej pracownicy podczas odbywanych podróży 
służbowych, mogą być zaliczane do kosztów 
podatkowych w całości, bez uwzględnienia li-
mitu wynikającego z pomnożenia liczby kilo-
metrów faktycznego przebiegu pojazdu dla ce-
lów podróży służbowej oraz stawki za jeden 
kilometr przebiegu określonej w odrębnych 
przepisach. Jej zdaniem z brzmienia art. 16 
ust. 1 pkt 51 updop wynika, że zaliczeniu do 
kosztów podatkowych tylko do wysokości limi-
tu wynikającego z pomnożenia liczby kilome-
trów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów 
podatnika oraz stawki za jeden kilometr prze-
biegu podlegają koszty używania na potrzeby 
działalności gospodarczej podatnika samocho-
dów niestanowiących składników jego majątku. 
Zatem dla określenia zakresu kosztów podlega-
jących przedmiotowemu limitowi kluczowa jest 
ocena, które z wydatków ponoszonych w związ-
ku z korzystaniem z samochodów osobowych 
mogą być kwalifikowane jako koszty używania 
samochodów osobowych. Spółka twierdziła, że 
czynsz najmu samochodów nie mieści się w po-
jęciu kosztów używania samochodów osobo-
wych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 
updop. Opłaty czyn szowe nie stanowią bowiem 
kosztów o charakterze eksploatacyjnym.

Minister Finansów uznał to stanowisko za 
nieprawidłowe. Stwierdził, że wydatki z ty-
tułu używania samochodu to wszelkie sumy 

wydane przez podatnika w związku z posłu-
giwaniem się tym samochodem, korzysta-
niem z niego. Z tego względu wydatki z tytu-
łu czynszu najmu samochodów osobowych 
jako opłata za możliwość korzystania z rze-
czy mieszczą się w tym pojęciu. Organ 
stwierdził, iż ograniczenie wynikające 
z art. 16 ust. 1 pkt 51 updop ma zastosowa-
nie do wszystkich wydatków z tytułu kosz-
tów używania samochodu osobowego, także 
wydatków związanych z czynszem najmu sa-
mochodów.

WSA w Gdańsku uznał skargę spółki za za-
sadną, a stanowisko Ministra Finansów za 
błędne. Sąd stwierdził, że koszty eksploatacji 
są kosztami związanymi z faktycznym używa-
niem samochodu, dlatego należy zaliczyć do 
nich m.in. wydatki na zakup paliwa. Zdaniem 
WSA organ podatkowy błędnie przyjął, że 
opłaty wynikające z wynajmu samochodów są 
zaliczane do kosztów uzyskania przychodów 
w ograniczonej wysokości i traktowane na 
równi z kosztami eksploatacyjnymi podlegają-
cymi ograniczeniu z art. 16 ust. 1 pkt 51 
updop.

Od redakcji: Wyrok jest korzystny. Prze-
pis stanowiący podstawę rozstrzygnięcia 
nie dotyczy kosztów związanych z uzyska-
niem możliwości używania takiego samo-
chodu, a taką możliwość daje najem skut-
kujący koniecznością zapłaty czynszu. 
Warto dodać, że sądy administracyjne nie 
zajmują w tej sprawie jednolitego stanowi-
ska. W ostatnim czasie zaczyna jednak 
przeważać pogląd, według którego czynsz 
za najem auta, jako opłata za udostępnie-
nie pojazdu, a nie jego używanie, powi-
nien być rozliczany w kosztach podatko-
wych poza tym limitem, to jest w pełnej 
wysokości.

WIESŁAWA MOCZYDŁOWSKA

Wydatki na czynsz za najem 
samochodu nie są ograniczone 
limitem kilometrówki
Wydatki ponoszone przez podatników na 
czynsz za najem samochodu osobowego 
używanego w prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej nie są ograni-
czone limitem kilometrówki. Takie stano-

wisko potwierdził Minister Finansów 
w interpretacji ogólnej, której fragment 
przytaczamy. Minister Finansów zmienił 
dotychczasowe stanowisko prezentowa-
ne w tej kwestii przez organy podatkowe.

grupa 
kapitałowa

czynsz
najmu
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Interpretacja ogólna Ministra Finansów 
z 8 listopada 2013 r., sygn. DD2/033/55/ 
/MWJ/13/RD-111005):

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy 
PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przy-
chodów poniesionych wydatków zaliczonych 
do kosztów uzyskania przychodów, (...) z ty-
tułu używania niewprowadzonego do ewi-
dencji środków trwałych samochodu osobo-
wego, w tym także stanowiącego własność 
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, 
dla potrzeb działalności gospodarczej podat-
nika – w części przekraczającej kwotę wyni-
kającą z pomnożenia liczby kilometrów fak-
tycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 
1 km przebiegu, określonej w odrębnych prze-
pisach wydanych przez właściwego ministra; 
w celu ustalenia faktycznego przebiegu samo-
chodu podatnik jest obowiązany do prowa-
dzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W analogiczny sposób wydatki z tytułu 
kosztów używania, dla potrzeb działalności 
gospodarczej, samochodów osobowych nie-
stanowiących składników majątku podatni-
ka, regulują – w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 
pkt 51 – przepisy ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, 
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą CIT”.

Dokonując interpretacji przepisów prawa 
podatkowego w przedmiotowym zakresie, or-
gany podatkowe uznają, że czynsz najmu sa-
mochodu osobowego używanego dla potrzeb 
prowadzonej działalności gospodarczej sta-
nowi koszty uzyskania przychodów do wyso-
kości limitu określonego przepisami art. 23 
ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 
ustawy CIT. W celu ustalenia, które wydatki 
mieszczą się w wyznaczonym limicie, podat-
nicy obowiązani są prowadzić ewidencję 
przebiegu pojazdu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych 
stanowisko w sprawie zaliczania do kosztów 
uzyskania przychodów czynszu najmu samo-
chodu osobowego używanego dla potrzeb 
prowadzonej działalności gospodarczej jest 
niejednolite. Wśród wyroków sądów admini-
stracyjnych, które podzielają stanowisko or-
ganów podatkowych, wskazać należy wyrok 
NSA z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. akt II FSK 
189/06, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 
15 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Gl 377/06, 
wyrok NSA z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt  
II FSK 1890/08.

W ostatnim czasie zaczyna jednak domino-
wać w orzecznictwie sądów administracyj-
nych stanowisko, zgodnie z którym wydatki 
z tytułu czynszu najmu samochodu osobowe-

go używanego dla potrzeb prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej nie są ograniczone li-
mitem wynikającym z pomnożenia liczby 
kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu 
i stawki za jeden kilometr określonej w od-
rębnych przepisach. Przedmiotowe wydatki 
powinny być zaliczane do kosztów uzyskania 
przychodów na ogólnych zasadach określo-
nych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i odpowied-
nio art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Stanowisko ta-
kie prezentowane jest w wyroku WSA 
w Warszawie z dnia 5 lutego 2010 r., sygn. 
akt III SA/Wa 1502/09, wyroku NSA z dnia 
16 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 2030/10, 
wyroku NSA z dnia 17 października 2012 r., 
sygn. akt II FSK 467/11, wyrokach NSA 
z dnia 20 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 
2446/11 i sygn. akt II FSK 2447/11.

Mając na uwadze powyższe oraz kierując 
się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 
ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT, 
uznać należy, że wydatki z tytułu czynszu 
najmu samochodu osobowego używanego dla 
potrzeb działalności gospodarczej nie są 
ograniczone limitem określonym w tych prze-
pisach. Przedmiotowe wydatki nie mieszczą 
się bowiem w kategorii wydatków, o których 
mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT 
i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. Koszty 
związane z używaniem samochodu osobowe-
go to koszty posługiwania się tym samocho-
dem, wykorzystywania go. Koszty te nie obej-
mują kosztów związanych z uzyskaniem 
możliwości używania takiego samochodu. 
Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania 
wynajętego samochodu osobowego dla po-
trzeb działalności gospodarczej zaliczane są 
wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. 
Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym 
nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samo-
chodu osobowego dla potrzeb prowadzonej 
działalności gospodarczej. Są to wydatki na 
uzyskanie samego tytułu prawnego umożli-
wiającego używanie samochodu, a zatem są 
kategorią odrębną od kosztów eksploatacji 
samochodu.

Za przyjęciem takiej interpretacji przema-
wia także treść art. 23 ust. 7 ustawy PIT 
i art. 16 ust. 5 ustawy CIT w zakresie, w ja-
kim wskazuje, że ewidencja przebiegu pojaz-
du powinna zawierać co najmniej następują-
ce dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania 
osoby używającej pojazdu, numer rejestracyj-
ny pojazdu i pojemność silnika, kolejny nu-
mer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy 
(skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejecha-
nych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, 
kwotę wynikającą z przemnożenia liczby fak-

składniki 
majątku

przebieg 
pojazdu
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tycznie przejechanych kilometrów i stawki za 
1 km przebiegu oraz podpis podatnika (praco-
dawcy) i jego dane. Z przepisów tych wynika, 
że wydatki związane z używaniem samochodu 
osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 
pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 usta-
wy CIT, odnoszą się wyłącznie do wydatków 
dotyczących eksploatacji samochodów osobo-
wych związanych z ilością przejechanych kilo-
metrów i pojemnością silnika. To w odniesie-
niu do tych danych następuje określenie 
„stawki za jeden kilometr przebiegu”. Skoro 
suma wydatków limitowanych nie może prze-
kroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia licz-
by kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu 
oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okre-
ślonej w odrębnych przepisach, to tego rodzaju 
statystyczna kalkulacja nie może być w jaki-
kolwiek sposób utożsamiana z opłatami, które 
jej nie podlegają.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki z ty-
tułu czynszu najmu samochodu osobowego 
używanego dla potrzeb działalności gospo-
darczej należy kwalifikować do kosztów uzy-
skania przychodów na zasadach określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 
ustawy CIT. 

Od redakcji: Minister Finansów w wyda-
nej interpretacji ogólnej potwierdził, że 
czynsz za najem samochodu osobowego 
wykorzystywanego w prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie powinien być rozli-
czany w ramach limitu kilometrówki. Tym 
samym Minister Finansów zmienił dotych-
czasowe – niekorzystne dla podatników 
– stanowisko w tej kwestii prezentowane 
przez organy podatkowe w wydawanych 
interpretacjach indywidualnych. Jeszcze 
w październiku ub.r. organy podatkowe od-
mawiały podatnikom prawa do rozliczania 
czynszu za najem samochodów wykorzy-
stywanych w prowadzonej działalności go-
spodarczej poza limitem kilometrówki. 
Przykładowo: w interpretacji indywi du-
alnej z 2 października 2013 r., sygn. 
IPPB3/423-498/13-2/EŻ, Dyrektor Izby Skar-
bowej w Warszawie stwierdził, że:

Wobec tego nie ma podstaw, aby opłaty za 
korzystanie z samochodów osobowych niesta-
nowiących własności podatnika – czynsz naj-
mu – nie były objęte limitem przewidzianym 
w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych.

Takie samo stanowisko zaprezentowali: 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 23 sierpnia 
2013 r., sygn. IPPB3/423-414/13-2/EŻ, Dy-
rektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w in-
terpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 
2013 r., sygn. ITP-B3/423-212a/13/PST, 
oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
w interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia 
2013 r., sygn. ILPB3/423-38/13-4/KS.

Należy zwrócić uwagę, że organy podatko-
we odmawiały podatnikom prawa do rozli-
czania czynszu najmu poza limitem kilome-
trówki, mimo odmiennego stanowiska sądów 
administracyjnych w tej sprawie. Zdaniem są-
dów limit kilometrówki, o którym mowa 
w przepisach ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, dotyczy tyl-
ko i wyłącznie kosztów związanych z faktycz-
nym używaniem samochodu. Należy do nich 
zaliczyć m.in. wydatki na zakup paliwa. Zda-
niem sądów czynsz za najem samochodów 
nie mieści się w pojęciu kosztów ich używa-
nia. Opłaty czynszowe nie stanowią bowiem 
kosztów o charakterze eksploatacyjnym. 
Są to wydatki ponoszone na uzyskanie sa-
mego tytułu prawnego umożliwiającego uży-
wanie samochodu (patrz wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 
z 17 września 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 
779/13). Kwestia rozliczania w kosztach 
czynszu za najem samochodów osobowych 
wykorzystywanych w prowadzonej działalno-
ści gospodarczej była również przedmiotem 
rozważań samego Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. Przykładowo w wyroku z 17 paź-
dziernika 2012 r., sygn. akt II FSK 467/11, 
NSA stwierdził, że:

Ograniczenie wynikające z cytowanego 
przepisu (art. 16 ust. 1 pkt 51 updop – przyp. 
redakcji) obowiązuje, ale dotyczy tylko wy-
datków ponoszonych z tytułu używania sa-
mochodu, a więc wydatków o charakterze 
eksploatacyjnym. Ograniczenie to nie odnosi 
się natomiast do wydatków innego typu, po-
niesionych na uzyskanie możliwości używa-
nia samochodu w postaci nabycia określone-
go tytułu, uprawniającego do jego używania; 
takim wydatkiem może być, między innymi, 
czynsz najmu samochodu.

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA

kilometrówka

Informacje i zamówienia – Biuro Obsługi Klienta: 
tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail: bok@infor.pl          www.sklep.infor.pl
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Samochód w firmie w 2014 r.
Czy osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
które korzystają w pracy z samochodów, 
należy kierować na badania lekarskie
PYTANIE
Mamy podpisane umowy o współ-
pracy z handlowcami, którzy pro-
wadzą własną działalność gospo-
darczą. W ramach tych umów 
korzystają oni z naszych samo-
chodów służbowych, a niektórzy 
z samochodów prywatnych, któ-
rych koszt użytkowania pokrywa 
nasza firma. Czy takie osoby po-
winny być przez nas kierowane na 
profilaktyczne badania lekarskie 
(w tym na specjalistyczne bada-
nia dla kierowców)? Jeśli tak, to 
kto pokrywa koszt tych badań?

ODPOWIEDŹ
Od Państwa decyzji zależy, czy 

osoby prowadzące działalność go-
spodarczą zostaną skierowane na 
badania lekarskie. Ze względu jed-
nak na duży stopień zagrożenia 
zdrowia, jaki występuje w przypad-
ku prowadzenia samochodów, zale-
cane będzie skierowanie tych osób 
na badania lekarskie. Przepisy nie 
nakładają na pracodawcę obowiąz-
ku pokrywania kosztów badań osób 
niebędących pracownikami. Kwe-
stia ta powinna zostać uregulowa-
na w umowie cywilnoprawnej za-
wartej między stronami.

WYJAŚNIENIE
Obowiązkiem pracodawcy lub 

przedsiębiorcy niebędącego praco-
dawcą organizującego pracę osób 
prowadzących działalność gospo-
darczą na własny rachunek jest za-
pewnienie im bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy (art. 304 
§ 1 Kodeksu pracy). Nie ma nato-
miast bezpośredniego obowiązku 
kierowania na badania lekarskie ta-
kich osób przez pracodawcę bądź 
przez inny podmiot organizujący 
pracę.

Jeżeli jednak rodzaj wykonywanej 
pracy, stopień zagrożeń związanych 
z warunkami pracy lub przebiegiem 
procesów jest tak znaczny, że wska-
zane jest, aby nawet do doraźnego 
wykonywania tych prac były dopusz-
czane wyłącznie osoby mające odpo-
wiedni stan zdrowia, to pracodawca 
lub inny podmiot organizujący pracę 
może wymagać od osoby, z którą za-
wiera umowę cywilnoprawną, pod-
dania się badaniu lekarskiemu. Wów-
czas ta osoba ma obowiązek odbyć 
badania lekarskie. Praca Państwa 
handlowców jest związana z częstym 
prowadzeniem pojazdów, dlatego ze 
względu na duże zagrożenie zdrowia 
najbezpieczniej dla Państwa będzie 
skierować handlowców na badania 
lekarskie.

Dodatkowe badania, którym pod-
legają osoby korzystające z samo-
chodu służbowego lub samochodu 
prywatnego do celów służbowych, 
są jednym z elementów profilak-
tycznych badań lekarskich. Jeśli 
więc pracodawca uzna, że osoby 
prowadzące działalność gospodar-
czą na własny rachunek w jego za-
kładzie pracy powinny posiadać 
orzeczenia lekarskie stwierdzające 
brak przeciwwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku, w skiero-
waniu na badania powinien zamie-
ścić informację o korzystaniu z sa-
mochodu w celach służbowych.

Takie samo stanowisko w zakresie 
badań lekarskich dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą 
prezentuje Państwowa Inspekcja 
Pracy.

Pracodawca nie ma również obo-
wiązku pokrywania kosztów zwią-
zanych z przeprowadzeniem badań 
lekarskich osób prowadzących na 
własny rachunek działalność gospo-
darczą. Koszty te może pokrywać 

zarówno pracodawca, jak i sam za-
trudniany. Kwestia ta powinna być 
uzgodniona przez strony w zawiera-
nej umowie cywilnoprawnej.

Stanowisko PIP w zakresie ba-
dań lekarskich dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą:

Nie ma (...) podstaw do traktowania 
osób prowadzących na własny rachu-
nek działalność gospodarczą w zakła-
dzie pracy lub w miejscu wyznaczo-
nym przez pracodawcę bądź inny 
podmiot organizujący pracę tak jak 
pracowników, w tym nie ma bezwa-
runkowego obowiązku kierowania ich 
na wstępne badania lekarskie i organi-
zowania wstępnych szkoleń bhp.

Trzeba jednak zaznaczyć, że umo-
wa łącząca podmioty może (i powin-
na) określić wszystkie kwestie doty-
czące bhp, jeśli bowiem obowiązek 
zapewnienia bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy nie będzie 
realizowany właściwie, to podmiotem 
odpowiedzialnym będzie pracodawca 
(lub przedsiębiorca niebędący praco-
dawcą – w przypadku przedsiębior-
ców niezatrudniąjących pracowni-
ków).

(Departament Prawny Głównego In-
spektoratu Pracy, pismo nr GNP/426/ 
/4560–364/07/PE)

Ewa Łukasik

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 211, art. 304 § 1–3 

w zw. z art. 207 § 2, art. 3041 usta-
wy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.),

■ § 4 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z 7 stycznia 2004 r. 
w sprawie badań lekarskich kie-
rowców i osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania po-
jazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 133).
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Jak rozliczyć w pkpir ubezpieczenie samochodu 
płacone na raty

PYTANIE
W listopadzie 2013 r. kupiłem 
ubezpieczenie samochodu osobo-
wego o wartości 45 000 zł. Okres 
ubezpieczeniowy obowiązuje od 
15 listopada 2013 r. do 14 listopa-
da 2014 r. Ubezpieczenie płatne 
jest w dwóch ratach. Pierwszą 
ratę zapłaciłem w listopadzie 
2013 r., drugą zapłacę w maju 
2014 r. Prowadzę książkę przycho-
dów i rozchodów metodą kasową. 
Jak rozliczyć to ubezpieczenie 
w kosztach podatkowych?

ODPOWIEDŹ
Kwotę należnej składki z tytułu 

polisy ubezpieczeniowej samo-
chodu Czytelnik zaliczy w całości 
do kosztów w listopadzie 2013 r. 
Następnie – ze względu na ko-
nieczność korekty kosztów – w lu-
tym 2014 r. wystornuje z kosztów 
niezapłaconą drugą ratę składki. 
Do kosztów zaliczy ją z powrotem 
w dacie jej zapłaty.

WYJAŚNIENIE
Księga przychodów i rozchodów 

może być prowadzona metodą kaso-
wą albo memoriałową. Ubezpiecze-
nia majątkowe środków trwałych to 
przykład wydatków, których ujęcie 
w pkpir różni się w zależności od 
metody prowadzenia księgi. Ubez-
pieczenie samochodu obejmuje naj-
częściej okres kolejnych 12 miesię-
cy, przy czym okres ten wyjątkowo 
pokrywa się z rokiem kalendarzo-
wym. Najczęściej te 12 kolejnych 
miesięcy zachodzi na 2 lata kalen-
darzowe.

Przy metodzie kasowej prowadze-
nia pkpir wydatek na ubezpieczenie 
majątkowe podatnik może zaliczyć 
do kosztów jednorazowo w całości 
w dacie zawarcia umowy polisy 
ubezpieczeniowej (art. 22 ust. 4, 
ust. 6b updof).

Przy metodzie memoriałowej pro-
wadzenia pkpir tzw. koszty pośred-
nie (koszty inne niż bezpośrednio 
związane z przychodem) są potrąca-

ne w dacie ich poniesienia. Jeżeli 
jednak koszty te dotyczą okresu 
przekraczającego rok podatkowy, 
a nie jest możliwe określenie, jaka 
ich część dotyczy danego roku po-
datkowego, to stanowią koszty uzy-
skania przychodów proporcjonalnie 
do długości okresu, którego dotyczą 
(art. 22 ust. 5c updof). Jeżeli więc 
ubezpieczenie samochodu obejmuje 
swoim okresem dwa lata, to składkę 
należy rozliczyć w kosztach propor-
cjonalnie na te dwa lata.

PRZYKŁAD

Ubezpieczenie samochodu zo-
stało zawarte na okres od 15 li-
stopada 2013 r. do 14 listopada 
2014 r. Umowa została zawarta 
12 listopada 2013 r. Wartość 
zapłaconej składki wyniosła 
2400 zł. Podatnik zapłacił całą 
składkę w listopadzie 2013 r.
Metoda kasowa
Przy metodzie kasowej podat-
nik ujmie całą składkę w dniu 
zawarcia umowy, tj. 12 listopa-
da 2013 r., w kolumnie 13 
pkpir.
Metoda memoriałowa
Przy metodzie memoriałowej 
podatnik zapłaconą składkę 
powinien podzielić proporcjo-
nalnie na dwa lata, których do-
tyczy składka ubezpieczenio-
wa:
■  w 2013 r. do kosztów może 

zaliczyć kwotę 309,04 zł 
[(2400 zł : 365) × 47] – uję-
cie w kolumnie 13 pkpir 
w dacie zawarcia umowy po-
lisy,

■  w 2014 r. do kosztów może 
zaliczyć kwotę 2090,96 zł 
[(2400 zł : 365) × 318] 
– ujęcie w kolumnie 13 pkpir 
1 stycznia 2014 r.

W przypadku płacenia polisy na 
raty należy brać pod uwagę, że od 

1 stycznia 2013 r. w podatku docho-
dowym istnieje obowiązek korekty 
kosztów uzyskania przychodów 
w razie niezapłacenia kosztu w okre-
ślonym terminie. W przypadku ter-
minu płatności wynoszącego nie 
więcej niż 60 dni korekty należy do-
konać w ciągu 30 dni od daty upły-
wu terminu płatności ustalonego 
przez strony. W przypadku terminu 
płatności dłuższego niż 60 dni 
zmniejszenia kosztów uzyskania 
przychodów dokonuje się z upły-
wem 90 dni od daty ujęcia wydatku 
w kosztach. Jeżeli w miesiącu, 
w którym podatnik ma obowiązek 
dokonania korekty, kwota poniesio-
nych kosztów jest mniejsza od kwoty 
korekty, podatnik powinien zwięk-
szyć przychody o kwotę, która nie 
może pomniejszyć kosztów.

PRZYKŁAD

Ubezpieczenie samochodu zo-
stało zawarte na okres od 15 li-
stopada 2013 r. do 14 listopada 
2014 r. Umowa została zawarta 
12 listopada 2013 r. Wartość 
zapłaconej składki wyniosła 
2400 zł. Podatnik zapłacił po-
łowę składki w listopadzie 
2013 r. Drugą połowę podatnik 
zapłaci w maju 2014 r. Załóż-
my, że zrobi to w terminie.
Metoda kasowa
Przy metodzie kasowej podat-
nik powinien ująć całą składkę 
w dniu zawarcia umowy, 
tj. 12 listopada 2013 r., w ko-
lumnie 13 pkpir. Następnie 
w lutym podatnik będzie mu-
siał wystornować z kosztów 
kwotę 1200 zł. 10 lutego 2014 r. 
upływa bowiem 90 dni od dnia 
zaliczenia polisy do kosztów 
(12 listopada). Z powrotem 
kwotę 1200 zł może zaliczyć 
do kosztów w maju 2014 r., 
w dacie zapłaty drugiej raty 
polisy.
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Zapis w pkpir

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Pozostałe 
wydatki

Razem wydatki 
(12+13)

zł gr zł gr

1 2 3 6 13 14

 Listopad 2013       

421 12.11.2013 Polisa 
nr 12234/11/13

Ubezpieczenie samo-
chodu

2400 00 2400 00

 Luty 2014       

80 11.02.2014 DZK 1/02/2014 Zmniejszenie kosztów – 1200 00 – 1200 00

 Maj 2014       

160 12.05.2014 DZK 1/05/2014 Zwiększenie kosztów 1200 00 1200 00

Metoda memoriałowa
Przy metodzie memoriałowej podatnik zapłaconą składkę powinien podzielić proporcjonalnie na dwa lata, których 
dotyczy składka ubezpieczeniowa:
■  w 2013 r. do kosztów może zaliczyć kwotę 309,04 zł [(2400 zł : 365) × 47] – ujęcie w kolumnie 13 pkpir w dacie 

zawarcia umowy polisy,
■  w 2014 r. do kosztów może zaliczyć kwotę 2090,96 zł [(2400 zł : 365) × 318] – ujęcie w kolumnie 13 pkpir 

1 stycznia 2014 r.
Następnie w lutym 2014 r. podatnik powinien wystornować z kosztów niezapłaconą jeszcze drugą ratę polisy w kwo-
cie 1200 zł. Z powrotem może ująć ją w kosztach w maju 2014 r., w dacie zapłaty.

Zapis w pkpir

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Pozostałe 
wydatki

Razem wydatki 
(12+13)

zł gr zł gr

1 2 3 6 13 14

 Listopad 2013       

421 12.11.2013 Polisa 
nr 12234/11/13

Ubezpieczenie samo-
chodu

309 04 309 04

 Styczeń 2014       

1 01.01.2014 Polisa 
nr 12234/11/13

Ubezpieczenie samo-
chodu

2090 96 2090 96

 Luty 2014       

80 11.02.2014 DZK 1/02/2014 Zmniejszenie kosztów – 1200 00 – 1200 00

 Maj 2014       

160 12.05.2014 DZK 1/05/2014 Zwiększenie kosztów 1200 00 1200 00

GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 22 ust. 4, 5c, 6b, art. 24d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 

z późn. zm.).
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Czy przeprowadzać badania lekarskie 
pracowników wykorzystujących w pracy 
samochody służbowe

PYTANIE
Mamy pracowników administra-
cyjnych, którzy, zgodnie z zakre-
sem czynności, wykonują pracę 
biuro wą i kontrole w terenie. Uży-
wają w związku z tym samocho-
dów służbowych. Mamy też pra-
cowników administracyjnych, 
którzy, zgodnie z zakresem czyn-
ności, wykonują pracę w biurze 
(poza sporadycznymi wyjazdami 
samochodem służbowym na szko-
lenia, zakupy, spotkania itp.). Czy 
tacy pracownicy powinni wykony-
wać dodatkowe badania – np. takie 
jak dla kierowców zawodowych?

ODPOWIEDŹ
Pracownicy administracyjni ko-

rzystający z samochodów służbo-
wych w celu odbywania jazd lokal-
nych lub podróży służbowych nie 
muszą wykonywać dodatkowych, 
szczegółowych badań lekarskich, 
jak w przypadku pracowników za-
trudnionych na stanowiskach kie-
rowców. Zakres badań okresowych 
takich pracowników wynika z ro-
dzaju powierzonych im obowiąz-
ków służbowych i zależy od decyzji 
lekarza przeprowadzającego bada-
nia profilaktyczne.

WYJAŚNIENIE
Badania lekarskie, które wykonują 

pracownicy zatrudnieni na stanowi-
skach kierowców, mają na celu 
stwierdzenie istnienia lub braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na takim stano-
wisku. W związku z tym są znacznie 
bardziej szczegółowe niż np. bada-
nia pracowników administracyj-
nych. Pracownicy, którzy w ramach 
obowiązków służbowych korzystają 
z firmowego lub prywatnego samo-
chodu osobowego, nie są kierowca-
mi w rozumieniu przepisów o czasie 
pracy kierowców – jeśli strony nie 
ustaliły takiego rodzaju zatrudnie-
nia w umowie o pracę. Pracownicy 

tacy nie są również kierowcami 
w rozumieniu przepisów o transpor-
cie drogowym.

Brak obowiązku wykonywania 
specjalistycznych badań w przypad-
ku pracowników, którzy nie są za-
trudnieni na stanowisku kierowcy, 
ale kierują pojazdem w celach służ-
bowych, nie oznacza zwolnienia 
z przeprowadzania jakichkol-
wiek dodatkowych badań. Zgodnie 
z art. 229 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), 
pracownicy podlegają obowiązko-
wym badaniom wstępnym oraz 
okresowym. Celem takich badań 
jest określenie, czy dany pracownik 
ze względu na swój stan zdrowia 
jest zdolny do pracy na danym sta-
nowisku. Zasady przeprowadzania 
badań profilaktycznych pracowni-
ków określają przepisy rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z 30 maja 1996 r. w spra-
wie przeprowadzania badań lekar-
skich pracowników, zakresu profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekar-
skich wydawanych do celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy (dalej: 
rozporządzenie w sprawie badań le-
karskich).

Decyzję w sprawie zakresu prze-
prowadzanych badań profilaktycz-
nych pracownika (wstępnych i okre-
sowych) podejmuje lekarz, biorąc 
pod uwagę ocenę zagrożeń dla zdro-
wia i życia pracownika, występują-
cych na stanowisku pracy, przy 
uwzględnieniu w szczególności prze-
kazywanej przez pracodawcę infor-
macji o występowaniu czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub warun-
ków uciążliwych. Pracodawca ma 
więc obowiązek przekazania lekarzo-
wi wyczerpującej informacji na te-
mat charakteru pracy wykonywanej 
przez danego pracownika. Na pod-
stawie tej informacji lekarz przepro-
wadzający badanie decyduje o jego 
zakresie (szczegółowości).

Badania okresowe pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach wy-
magających pełnej sprawności psy-
choruchowej przeprowadzane są co 
trzy, cztery lata, a pracowników po-
wyżej 50. roku życia – co dwa lata.

W praktyce ośrodki medycyny 
pracy przeprowadzające badania 
wstępne i okresowe pracowników 
przyjmują, że możliwość prowadze-
nia w ramach obowiązków pracow-
niczych samochodu (który w takiej 
sytuacji staje się narzędziem pracy 
takiego pracownika) powoduje, że 
stanowisko pracy takiego pracowni-
ka wymaga tzw. pełnej sprawności 
psychoruchowej.

Wymóg zachowania pełnej spraw-
ności psychoruchowej dotyczy rów-
nież pracownika, który wykorzystu-
je samochód służbowy (nawet 
okresowo lub incydentalnie) do wy-
konywania swoich obowiązków pra-
cowniczych. Pracownik administra-
cyjny, który korzysta z samochodu 
służbowego w ramach jazd lokal-
nych i podróży służbowych, będzie 
podlegał badaniom przewidzianym 
dla prac wymagających pełnej 
sprawności psychoruchowej, a okre-
ślonych w załączniku nr 1 do rozpo-
rządzenia w sprawie badań lekar-
skich pracowników.

Anna Kos

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

■ rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z 30 maja 
1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, za-
kresu profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych 
do celów przewidzianych w Kodek-
sie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 
z późn. zm.).
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Umowa 
o roboty budowlane
ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Stan prawny na 10 stycznia 2014 r. 

W sektorze budowlanym niekiedy ciężko jest wymu-
sić na wykonawcy zawarcie umowy. Przy większych 
inwestycjach warto jest jednak zadbać o pisemny 
kontrakt, ponieważ ułatwia on dochodzenie rosz-
czeń i wzajemne rozliczenia stron. Umowa o roboty 
budowlane jest uregulowana w Kodeksie cywilnym, 
a jej postanowienia są zbliżone do umowy o dzieło, 
co pozwala rozliczyć wykonawcę za osiągnięty re-
zultat. 

Umowa o generalną 
realizację inwestycji 

W praktyce stosunków inwestycyjnych stosuje się kilka 
rodzajów umów. Znalazła tu wyraz tendencja do rozsze-
rzania obowiązków wykonawcy. Chodziło o to, że często 
inwestor z różnych przyczyn (także pozaprawnych) nie jest 
w stanie lub nie chce sprostać swoim obowiązkom. Może 
tu wchodzić w grę np. brak odpowiedniego zaplecza lub 
doświadczenia. Poleca on wtedy wykonawcy dokonanie 
wszelkich niezbędnych czynności i odbiera gotowy obiekt. 
Rola inwestora jest zatem całkowicie bierna, nie uczestni-
czy on ani nie interesuje się przebiegiem prac i dlatego 
umowa ta jest podobna do sprzedaży. Zasadnicza różnica 
polega na tym, że inwestor inicjuje cały proces, w wyniku 
którego powstanie budynek. Umowa ta znajdzie zastoso-
wanie przy skomplikowanych inwestycjach, gdzie inwestor 
chętnie przerzuca na inny podmiot wiele obowiązków. Ge-
neralny realizator projektuje, dokonuje prac przygotowaw-
czych (zarówno na terenie budowy, jak i poza nią), prowa-
dzi roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe 
(zawierając umowy z podwykonawcami), a także wyposa-
ża i sprawdza funkcjonowanie inwestycji. Generalnym re-
alizatorem może być przedsiębiorstwo budowlano-monta-
żowe, wtedy pełni ono obowiązki generalnego wykonawcy. 
Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby generalną realiza-
cją zajął się podmiot niemający kwalifikacji budowlanych. 
Wtedy zawiera on kilka umów z wykonawcami częściowy-
mi lub podwykonawcami. 

Generalne wykonawstwo
Ten rodzaj umowy ma największe znaczenie i zastoso-

wanie w budownictwie inwestycyjnym. Budowa nowo-
czesnych obiektów, zwłaszcza przemysłowych, stanowi 
wieloetapowy i skomplikowany proces, którego realizacja 
wymaga współpracy wielu przedsiębiorstw na jednym te-
renie. Powstaje zatem konieczność zorganizowania tej 
współpracy i koordynowania jej w ciągu całego procesu. 
Zadania tego może podjąć się sam inwestor. Jeżeli jednak 
nie posiada własnego fachowego aparatu (co w stosun-
kach wolnorynkowych jest regułą), musi funkcje ogólne-
go kierownictwa i koordynacji powierzyć generalnemu 
wykonawcy. Umowa ta znajduje swoją podstawę 
w art. 6471 k.c., który używa wyrażenia „generalny wyko-
nawca” oraz w art. 649 k.c., zgodnie z którym w razie 
wątpliwości poczytuje się, że wykonawca podjął się 
wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część 
umowy. Zobowiązanie generalnego wykonawcy wobec 
inwestora polega na wykonaniu robót budowlanych i ko-
ordynowaniu prac. W odróżnieniu od poprzedniej umo-
wy nie ciąży na nim obowiązek dostarczenia projektu, od-
powiedniej dokumentacji technicznej, maszyn, urządzeń 
itp. Generalny wykonawca jest gospodarzem na terenie 
budowy od chwili jego przejęcia i ponosi odpowiedzial-
ność przed inwestorem za utrzymanie porządku i ochro-
nę mienia przed zniszczeniem. 

Podwykonawstwo 
i wykonawstwo częściowe

Umowa taka zawierana jest przez generalnego wyko-
nawcę ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami, które po-
dejmują się wykonania obiektu, części obiektu lub robót 
związanych z obiektem. Między inwestorem a podwyko-
nawcami nie powstaje przy tym żaden stosunek umowny 
– są oni pomocnikami generalnego wykonawcy, który 
odpowiada za ich działania jak za własne (art. 474 k.c.). 
Podwykonawcy zazwyczaj zajmują się tylko określonym 
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rodzajem robót (np. pracami instalacyjnymi, budową 
częś ci obiektu, pracami wykończeniowymi itp.).

Z kolei wykonawstwo częściowe występuje wtedy, gdy nie 
powołano generalnego wykonawcy i sam inwestor podejmu-
je jego obowiązki. Zawiera on wiele umów z wykonawcami, 
którzy wykonują określone roboty częściowe. Pełni też funk-
cje organizatora, koordynatora i kontrolera robót.

Roboty budowlane

Roboty budowlane to budowa oraz prace polegające na 
montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. Przez pojęcie „budowa” rozumie się wyko-
nywanie obiektu, jego odbudowę, rozbudowę, nadbudo-
wę, wreszcie przebudowę. Przez pojęcie „montaż” – skła-
danie, zespalanie części lub zespołów składających się na 
obiekt. Modernizacja to natomiast unowocześnianie, 
uwspółcześnianie budynku pod względem architekto-
nicznym. Z kolei remont to roboty polegające na odtwo-
rzeniu stanu pierwotnego, w jakim znajdował się budy-
nek, gdy był oddawany do użytku. Wreszcie rozbiórka to 
burzenie oraz rozbieranie starych, zniszczonych bądź nie-
przydatnych obiektów lub ich części. Do podstawowych 
elementów umowy o roboty budowlane należą: 
■ zobowiązanie inwestora do dokonania czynności zwią-

zanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji 
(w tym dostarczenie projektu), 

■ przekazanie terenu budowy przez inwestora, 
■ zobowiązanie inwestora do odebrania obiektu oraz za-

płaty umówionego wynagrodzenia,
■ zobowiązanie wykonawcy do oddania obiektu po za-

kończeniu prac. 
Obiekt budowlany to określony rezultat robót, który 

w dokumentacji projektowej stanowi samoistną całość, 
dającą się wyodrębnić co najmniej pod względem tech-
nicznym lub technologicznym. Definicja ustawowa znaj-
duje się z kolei w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego. Zgod-
nie z tym przepisem przez obiekt należy rozumieć:
■ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicz-

nymi; musi on być trwale związany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomocą przegród oraz posiadać 
fundamenty i dach, 

■ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami; jest to każdy obiekt niebę-
dący budynkiem lub obiektem małej architektury; zasadą 
jest zatem, że przy wątpliwościach, do której grupy zali-
czyć dany obiekt, domniemywa się że jest on budowlą,

■ obiekt małej architektury – są to obiekty niewielkie; 
zasadniczo ich podstawa nie powinna powierzchniowo 
przekraczać 10 m2; należą tu np. kapliczki, obiekty ar-
chitektury ogrodowej, użytkowe. 

Tytuł do nieruchomości

Aby sprawnie zrealizować inwestycję, inwestor musi 
mieć tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. 

Wtedy występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
budowę. Nie trzeba przy tym dysponować prawem włas-
ności nieruchomości, jednak mieć do niej tytuł prawny, 
który pozwala na użycie do celów budowlanych. W wyro-
ku z 2 października 1986 r. (sygn. akt IV SA 400/86, 
ONSA z 1986 r. nr 2, poz. 56) NSA orzekł, że: (...) upraw-
nienie do dysponowania nieruchomością należy oceniać we-
dle przepisów prawa cywilnego. Może ono wynikać z włas-
ności, użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych. 
Inwestorowi wystarcza uprawnienie do nieruchomości wy-
wiedzione ze stosunków zobowiązaniowych, ale o tyle tylko, 
o ile uzyskał zgodę właściciela na dysponowanie nierucho-
mością na cele budowlane. Uprawnienie do dysponowania 
nieruchomością może wywodzić się również ze stosunków 
zobowiązaniowych, jak z najmu, dzierżawy i innych, jeżeli 
zawierają w sobie prawo użycia nieruchomości na cele bu-
dowlane. Przy umowach najmu i dzierżawy z żadnego prze-
pisu nie wynika zakaz wznoszenia budynków o charakterze 
trwałym (...). 

Natomiast w wyroku z 10 lipca 1987 r. (sygn. akt IV SA 
381/87, ONSA z 1988 r. nr 1, poz. 7) NSA stwierdził, że: 
(...) inwestora należy uznać za uprawnionego do dyspono-
wania nieruchomością, jeżeli uzyskał zgodę właściciela 
nieruchomości na budowę obiektu. Przy czym przez wła-
ściciela należy tu rozumieć również użytkownika wieczy-
stego, jak i osobę, która czerpie swe uprawnienie do nieru-
chomości z innych stosunków prawnorzeczowych, o ile 
z ich istoty wynika prawo do dysponowania nieruchomo-
ścią. Oczywiście nie wchodzą tu w grę stosunki zobowiąza-
niowe, gdyż z zasady są one węzłami prawnymi między 
stronami i nie pozwalają na rozporządzenie nieruchomo-
ścią (...).

Z kolei w wyroku z 9 marca 1992 r. (sygn. akt IV SA 
1394/91, ONSA z 1993 r. nr 4, poz. 56) NSA ustalił, że: 
(...) organ administracyjny rozpoznający sprawę o udziele-
nie pozwolenia na budowę nie ma podstaw do wydania de-
cyzji odmownej tylko z tego powodu, że wykazane przez 
inwestora w sposób niewadliwy prawo własności nierucho-
mości jest kwestionowane w postępowaniu przed sądem po-
wszechnym (...).

PRZYKŁAD

Inwestor budował na swojej działce budynek gospo-
darczy. Okazało się, że budowa wykroczyła na są-
siedni teren. Właściciel sąsiedniej działki żąda roz-
biórki. W takiej sytuacji należy przyjąć, że nie ma on 
takiego prawa. Stoi natomiast przed następującą al-
ternatywą: albo ustanowi na swoim gruncie służeb-
ność za stosowną opłatą ,albo po prostu sprzeda za-
jętą część działki. Wskazany problem znalazł swoje 
uregulowanie w art. 151 k.c. Zgodnie z tym przepi-
sem, jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego 
urządzenia przekroczono bez winy umyślnej grani-
ce sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie 
może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, 
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chyba że bez nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się  
przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspół-
miernie wielka szkoda. 

Wynagrodzenie

Najważniejszym obowiązkiem inwestora jest zapłata 
umówionego wynagrodzenia. W tym zakresie należy sto-
sować odpowiednio art. 628–631 k.c. Wprawdzie art. 656 
k.c. nie zawiera w tym względzie postanowień o odesła-
niu do przepisów regulujących umowę o dzieło, ale po-
nieważ umowa o roboty budowlane z niej się wywodzi, 
można posłużyć się w zakresie wynagrodzenia analogią. 

Istota wynagrodzenia ryczałtowego polega na tym, że 
jest ono niezmienne i wiążące, choćby w czasie zawarcia 
umowy nie można było dokładnie ocenić rozmiaru lub 
kosztów prac. Wyjątkowo art. 632 § 2 k.c. stanowi, że je-
żeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było 
przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu 
zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 
lub rozwiązać umowę. Przepis ten ma odpowiednie zasto-
sowanie do umowy o roboty budowlane. Strony mogą po-
nadto na podstawie art. 3581 k.c. wprowadzić do kontrak-
tu umowne klauzule waloryzacyjne. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Błąd w obliczeniu, a nawet nieujęcie w kosztorysie (czy-
li w obliczeniu przewidywanych nakładów) pewnych 
robót nie uprawniają generalnego wykonawcy do pod-
wyższenia wynagrodzenia. 

Wynika stąd konieczność starannego sprawdzenia do-
kumentacji, przedmiotów, cen jednostkowych oraz po-
prawności obliczeń. Zazwyczaj w wynagrodzeniu ryczał-
towym zastrzeżony jest dodatek za pełnienie funkcji 
generalnego wykonawcy w wysokości od jednego do kil-
ku procent wartości wynagrodzenia ustalonego w umo-
wie. Z istoty ryczałtu wynika, że przysługuje on za po-
prawne pod względem jakości i ilości wykonanie prac. 
Dlatego też wykonanie świadczenia z wadami, niezgod-
nie z wymogami bądź zakresem robót przewidzianych 
w umowie i dokumentacji, stanowi prawo inwestora do 
stosownego obniżenia wynagrodzenia.

Identycznie jak w przypadku ryczałtu wynagrodzenie 
kosztorysowe oblicza się na podstawie zestawienia plano-
wanych prac i nakładów na robociznę, materiały i pracę 
sprzętu, na podstawie uzgodnionych cen (a nie na pod-
stawie kosztów własnych, jak to błędnie mogłaby sugero-
wać nazwa). Wynagrodzenie to ma charakter orientacyj-
ny, wskazuje bowiem górną przypuszczalną granicę 
wynagrodzenia generalnego wykonawcy, które ustala się 
ostatecznie po wykonaniu robót na podstawie kosztorysu 
wykonawczego. W myśl art. 629 k.c. w sytuacji zmiany 
ceny lub stawek przyjętych w obliczeniach w toku wyko-
nywania dzieła, w wyniku zarządzenia właściwego orga-
nu państwowego, każda ze stron może żądać odpowied-

niej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to 
jednak należności już uiszczonej za materiały lub roboci-
znę przed zmianą cen lub stawek. W przypadku przekro-
czenia kosztorysu prawo przewiduje dwie sytuacje:
■ jeśli kosztorys sporządził inwestor, a w toku wyko-

nywania robót zajdzie konieczność wykonania nieprze-
widzianych prac – generalny wykonawca może żądać 
odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia, 

■ jeśli kosztorys sporządził generalny wykonawca 
– może on żądać podwyżki tylko wtedy, gdy mimo za-
chowania należytej staranności nie mógł przewidzieć 
konieczności prac dodatkowych.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Generalny wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez 
zgody inwestora.

Zapłata 
Termin zapłaty jest w praktyce ustalany na określony 

czas od dnia odbioru. Jest to podyktowane możliwością 
(zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych inwestycjach) 
przedłużenia prac. Niecelowe byłoby zatem, aby general-
ny wykonawca popadał w zwłokę np. w następstwie sta-
ranniejszego wykonania prac. Jeśli umowa nie stanowi 
inaczej, termin zapłaty jest zastrzeżony na korzyść dłuż-
nika. W związku z tym inwestor może, ale nie musi, 
świadczyć wcześniej. W przypadku braku określenia ter-
minu zapłaty w umowie stosuje się art. 488 k.c. Zgodnie 
z tym przepisem świadczenia będące przedmiotem zobo-
wiązań z umów wzajemnych powinny być spełnione jed-
nocześnie. A zatem zapłata wynagrodzenia powinna na-
stąpić równocześnie z odbiorem. Jeśli jedna ze stron 
opóźnia się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, 
druga może się powstrzymać ze spełnieniem swojego, do-
póki nie zostanie zaoferowane świadczenie wzajemne. 
Uprawnienie to przysługuje zarówno inwestorowi, jak 
i generalnemu wykonawcy. Sytuacja kształtuje się nieco 
odmiennie, gdy z umowy, z ustawy albo z orzeczenia 
sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, że 
jedna ze stron zobowiązana jest do wcześniejszego świad-
czenia. W tym wypadku strona zobowiązana do wcześ-
niejszego świadczenia nie może się wstrzymywać z jego 
spełnieniem do czasu wykonania przez stronę przeciwną. 
Może to zrobić tylko wtedy, gdy spełnienie świadczenia 
przez drugą stronę jest wątpliwe (ze względu na jej stan 
majątkowy), jeśli była w dobrej wierze (tzn. jeżeli w chwi-
li zawarcia umowy nie wiedziała o złym stanie majątko-
wym drugiej strony). 

Naruszenie umowy przez stronę

Dłużnik, który nie wykonuje obowiązków wynikających 
z umowy lub wykonuje je nienależycie, zobowiązany jest 
do naprawienia szkody wyrządzonej z tego tytułu, chyba 
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że szkoda powstała w wyniku okoliczności, za które nie 
ponosi on odpowiedzialności. Aby ukonstytuować odpo-
wiedzialność, muszą zajść następujące okoliczności, ukła-
dające się w chronologiczny ciąg: niewykonanie lub nie-
należyte wykonanie zobowiązania, za które dłużnik 
ponosi odpowiedzialność, szkoda i związek przyczynowy. 
Zasadnicze znaczenie mają dwa rodzaje okoliczności 
określone w  art. 471–474 k.c. Po pierwsze, działania i za-
niechania własne dłużnika noszące znamiona winy, a po 
drugie, zawinione działania i zaniechania osób, z pomocą 
których dłużnik zobowiązanie wykonuje, jak również 
tych, którym wykonanie powierza. Dłużnik odpowiada za 
niezachowanie należytej staranności. Wzorzec należytej 
staranności należy konstruować według kryteriów obiek-
tywnych – jest to po prostu staranność ogólnie wymagana 
w stosunkach danego rodzaju. Wzorzec ten nie opiera się 
więc na uwzględnianiu indywidualnych cech dłużnika 
– w szczególności na zapobiegliwości, jakiej zwykł on sam 
w życiu przestrzegać. Natomiast powinno się go tworzyć 
przez ustalenie, jakie są oczekiwania wobec podmiotów, 
które znalazły się w określonych sytuacjach. W umowie 
o roboty budowlane generalny wykonawca będzie z regu-
ły podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. 
A zatem należytą staranność będzie się określać z dodat-
kowym kryterium zawodowego charakteru działalności 
na podstawie art. 355 § 2 k.c.

Zasadniczo odpowiedzialność będzie się rozciągała na 
wszystkie postacie winy, począwszy od dwu postaci winy 
umyślnej, a na niedbalstwie kończąc. Odpowiedzialność 
może jednak ulec modyfikacji w umowie. Strony mogą 
rozszerzyć zakres okoliczności, za które dłużnik będzie 
odpowiadał w zasadzie bez ograniczeń. Dopuszczalne 
jest zatem ustalenie tych reguł na zasadzie ryzyka (w ode-
rwaniu od winy). Oczywiście będzie to wyjątkowy wypa-
dek w stosunkach inwestycyjnych z uwagi na możliwość 
wystąpienia wielu nieprzewidywalnych przeszkód. Po-
nadto jest to uprzywilejowanie wierzyciela, który ma 
pewność otrzymania świadczenia. Dodatkowo można 
ograniczyć zakres odpowiedzialności dłużnika. Nie jest 
jednak możliwe całkowite jej wyłączenie. Dłużnik zawsze 
odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej 
(art. 473 § 2 k.c.), nie może jednak powoływać się na za-
wężenie granic odpowiedzialności w umowie, jeżeli jest 
ono sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznacze-
niem tego ograniczenia lub z zasadami współżycia spo-
łecznego. 

Niewłaściwe wykonanie obiektu

Wykonywanie robót w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z umową powoduje powstanie uprawnienia inwestora do 
odstąpienia od umowy. Inwestor powinien najpierw we-
zwać generalnego wykonawcę do zmiany sposobu wyko-
nania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin 
(odpowiednio dłuższy, biorąc pod uwagę skomplikowa-
nie prac). Po bezskutecznym upływie tego terminu inwe-
stor może albo od umowy odstąpić, albo powierzyć na-

prawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na 
koszt i niebezpieczeństwo generalnego wykonawcy. 
W wypadku gdy wykonuje on prace niezgodnie z projek-
tem, zachodzą skutki analogiczne do przedstawionych 
(odstąpienie i obowiązek odszkodowawczy). Zależy to 
jednak zawsze od konkretnego przypadku i szczegółowo-
ści projektu. Odstąpienie powoduje konieczność wzajem-
nych rozliczeń – inwestor może żądać przekazania mu te-
renu budowy oraz wydania materiałów i urządzeń 
(powinno to nastąpić protokolarnie). Generalny wyko-
nawca ma natomiast prawo do żądania odpowiedniej 
częś ci wynagrodzenia, gdyż od momentu odstąpienia in-
westor jest jego kosztem bezpodstawnie wzbogacony. 

Inwestor może wreszcie dokonać potrącenia wierzytel-
ności, którą ma z tytułu odszkodowania za nienależyte 
wykonanie zobowiązania, z wierzytelności generalnego 
wykonawcy z tytułu wynagrodzenia. Obie są bowiem jed-
norodzajowe (pieniężne), wymagalne i mogą być docho-
dzone przed sądem. 

Rękojmia za wady

Jest to podstawowy instrument, chroniący inwestora 
przed wykonaniem obiektu złej jakości. Przekazanie bu-
dynku inwestorowi oznacza zapewnienie generalnego 
wykonawcy, że spełnił on swoje świadczenie, zgodnie 
z postanowieniami, i jest ono wolne od wad.  Miarodaj-
ny do oceny wykonania zobowiązania jest moment od-
bioru robót (obiektu), który stanowi jednocześnie cezu-
rę między roszczeniami z tytułu niewykonania 
zobowiązania a roszczeniami z tytułu odpowiedzialno-
ści za wady. Ograniczenie lub wyłączenie rękojmi nie 
jest dopuszczalne w obrocie konsumenckim, jeśli prze-
pis szczególny nie stanowi inaczej. Za konsumenta 
w myśl art. 221 k.c. uważa się natomiast osobę fizyczną, 
która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpo-
średnio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Łącząc te regulacje, należy przyjąć, że niedopuszczalne 
byłoby ograniczenie lub wyłączenie rękojmi w przypad-
ku zawarcia umowy o roboty budowlane z inwestorem, 
który będzie wykorzystywał obiekt do celów niezwiąza-
nych z działalnością gospodarczą i będzie osobą fizycz-
ną. Do ustalenia zakresu odpowiedzialności podstawo-
we znaczenie ma pojęcie wady fizycznej. Istnieje w tym 
zakresie definicja ustawowa, która stanowi, że wada wy-
stępuje, gdy budynek: 
■ ma cechy zmniejszające jego wartość lub użyteczność 

ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikają-
cy z okoliczności lub przeznaczenia,

■ nie ma właściwości, o których istnieniu generalny wy-
konawca zapewnił inwestora, 

■ został inwestorowi przekazany w stanie niezupełnym 
(np. bez koniecznej dokumentacji). 
Przepisy prawa dzielą wady na cztery rodzaje:

■ Wada istotna i nieusuwalna – w tym wypadku inwe-
storowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
(art. 637 § 2 k.c.). Obie strony powinny sobie zwrócić 



21–27 stycznia 2014

Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  3  (817) 41

otrzymane świadczenia, jeśli jest to możliwe (będą tu 
wchodziły w grę np. maszyny i niezużyte materiały).

■ Wada nieistotna i nieusuwalna – w tym wypadku na 
podstawie art. 637 § 2 k.c. inwestor może żądać obni-
żenia wynagrodzenia w stosunku do rzeczywistego po-
mniejszenia wartości obiektu w wyniku jego wadliwe-
go wykonania. Należy tu wziąć pod uwagę planowaną 
wartość inwestycji i jej rzeczywistą wartość w chwili 
przekazania obiektu inwestorowi. Różnica, będąca wy-
nikiem porównania wartości obiektu bez wad i warto-
ści obiektu z wadami, jest właśnie kwotą, o którą nale-
ży obniżyć wynagrodzenie generalnego wykonawcy. 
Dokonuje się tego przez oświadczenie woli wyrażone 
drugiej stronie.

■ Wada istotna i usuwalna – inwestorowi przysługuje 
uprawnienie do żądania usunięcia wad w specjalnie 
przez niego wyznaczonym terminie, z zagrożeniem, że 
po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie na-
prawy. Jeżeli generalny wykonawca nie usunie wady 
w tym terminie, inwestor ma prawo obniżyć wynagro-
dzenie w odpowiednim stosunku. Termin wyznaczony 
powinien być adekwatny do poziomu skomplikowania 
prac i nakładów obciążających generalnego wykonaw-
cę. Ten ostatni może odmówić wykonania naprawy, 
gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów.

■ Wada nieistotna i usuwalna – ten wypadek traktuje-
my tak samo jak wady istotne i usuwalne.

CO NA TO SĄD?
W sytuacji gdy powodowie twierdzili, że prace wykonane 
przez pozwanego miały wady częściowo takie, których 
usunąć się nie da, a które powodują obniżenie wartości 
nieruchomości, a częściowo usuwalne, co wymaga ponie-
sienia dodatkowych kosztów, niewątpliwie stwierdzenie 
wad w wykonanych robotach świadczy o nienależytym wy-
konaniu zobowiązania, co z kolei na gruncie art. 471 k.c. 
daje wierzycielowi podstawę do domagania się naprawie-
nia szkody wynikłej z nienależytego wykonania zobowiąza-
nia. Szkoda w takim przypadku może być ujmowana jako 
koszt usunięcia wad.
Wyrok SA w Krakowie – I Wydział Cywilny z 29 listopa-
da 2012 r., I ACa 1033/12

Gwarancja zapłaty

Gwarancji zapłaty za roboty budowlane inwestor udzie-
la wykonawcy (lub generalnemu wykonawcy) w celu za-
bezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagro-

dzenia za wykonanie robót budowlanych. Może to być 
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akre-
dytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zle-
cenie inwestora. Strony ponoszą w równych częściach 
udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
■  Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani 

ograniczyć prawa wykonawcy (generalnego wyko-
nawcy) do żądania od inwestora gwarancji zapłaty. 

■  Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane 
żądaniem wykonawcy (generalnego wykonawcy) 
przedstawienia gwarancji zapłaty jest bezsku teczne. 

Istotą gwarancji jest możliwość zaspokojenia roszczeń 
wykonawcy od gwaranta, jeśli okaże się, że nie ma on 
środków na zapłatę wynagrodzenia. Jeżeli wykonawca 
nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym 
przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawnio-
ny jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze 
skutkiem na dzień odstąpienia. Brak żądanej gwarancji 
zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowla-
nych z przyczyn dotyczących inwestora. Inwestor nie 
może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykona-
nia robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wy-
konawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody 
z przyczyn dotyczących inwestora. W takim jednak wy-
padku inwestor może odliczyć to, co wykonawca (gene-
ralny wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania ro-
bót budowlanych.

CO NA TO SĄD?
Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej nie wygasa rosz-
czenie z tytułu gwarancji, syndyk nie ma zaś możliwość żą-
dania zwrotu części wynagrodzenia zatrzymanego na po-
czet tzw. kaucji gwarancyjnej. Data ogłoszenia upadłości 
ma znaczenie o tyle, że zobowiązania niepieniężne, które 
powstały przed ogłoszeniem upadłości, zamieniają się 
w zobowiązania pieniężne na podstawie art. 91 ust. 2 pra-
wa upadłościowego i naprawczego. Natomiast ogłoszenie 
upadłości likwidacyjnej nie powoduje wygaśnięcia rosz-
czenia z tytułu gwarancji (usunięcie wad). Konsekwencją 
powyższego jest istnienie obowiązku upadłego do wyko-
nania obowiązków z gwarancji. Jeśli upadły nie mógł sa-
modzielnie usunąć zgłaszanych wad, to zgodnie z umową 
strona pozwana miała prawo zlecić usunięcie wad innym 
podmiotom, a koszt usunięcia wad pokryć z zatrzymanego 
wynagrodzenia.
Wyrok SA w Łodzi z 4 lutego 2013 r., I ACa 1048/12

Pamiętaj o prenumeracie 
na 2014 rok
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WESZŁY W ŻYCIE
1 stycznia 2014 r.
VAT
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 5 listopada 2013 r. 
w sprawie wyznaczenia 
jednostki organizacyjnej 
do celów dokonywania 
potwierdzenia zidentyfikowa-
nia określonego podmiotu 
na potrzeby transakcji 
wewnątrzwspólnotowych 
na terytorium państwa człon-
kowskiego innym niż teryto-
rium kraju oraz informowania 
o braku takiego potwierdzenia

Omawiane rozporządzenie wyzna-
cza Izbę Skarbową w Poznaniu jako 
jednostkę organizacyjną do celów do-
konywania potwierdzenia zidentyfi-
kowania określonego podmiotu na 
potrzeby transakcji wewnątrzwspól-
notowych na terytorium państwa 
członkowskiego innym niż terytorium 
kraju oraz informowania o braku ta-
kiego potwierdzenia.

Rozporządzenie zostało wydane na 
podstawie art. 97 ust. 20 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.) wprowadzone-
go w życie przez ustawę z 7 grudnia 
2012 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35 
z późn. zm.). Przepis ten zawiera de-
legację ustawową do wyznaczenia mi-
nistra właściwego do spraw finansów 
publicznych, w drodze rozporządze-
nia, jednostki organizacyjnej do celów 
dokonywania potwierdzenia zidenty-
fikowania określonego podmiotu na 
potrzeby transakcji wewnątrzwspól-
notowych na terenie państwa człon-
kowskiego innym niż terytorium kraju 
oraz informowania o braku takiego 
potwierdzenia, uwzględniając ko-
nieczność zapewnienia sprawności 
postępowania w tych sprawach.

Do 31 grudnia 2013 r. obowiązywa-
ło rozporządzenie Ministra Finansów 
z 28 listopada 2008 r. w sprawie wy-

znaczenia jednostki organizacyjnej, 
w której funkcjonuje biuro wymiany 
informacji o podatku VAT (Dz.U. 
nr 211, poz. 1330). Utraciło ono moc 
z dniem wejścia w życie ustawy 
z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1299

2 stycznia 2014 r.
NIELETNI
Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. 
o zmianie ustawy 
o postępowaniu w sprawach 
nieletnich oraz niektórych 
innych ustaw

Omawiana ustawa dokonała zmian 
w ustawie z 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nielet-
nich (Dz.U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 
z późn. zm.). Zmieniono treść m.in. 
art. 20. Obecnie w sprawach nielet-
nich stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego 
właściwe dla spraw opiekuńczych, 
a w zakresie zbierania, utrwalania 
i przeprowadzania dowodów przez 
Policję oraz powoływania i działania 
obrońcy stosuje się odpowiednio prze-
pisy Kodeksu postępowania karnego, 
ze zmianami przewidzianymi w usta-
wie o postępowaniu w sprawach nie-
letnich. Czynności dowodowe z udzia-
łem osób małoletnich innych niż 
nieletni przeprowadza się przy odpo-
wiednim zastosowaniu przepisów Ko-
deksu postępowania karnego. 

Zgodnie z nowym art. 21a postępo-
wanie w sprawie nieletniego ma usta-
lić, czy istnieją okoliczności świadczą-
ce o demoralizacji nieletniego lub czy 
nieletni popełnił czyn karalny, a tak-
że, czy zachodzi potrzeba zastosowa-
nia wobec nieletniego środków prze-
widzianych w ustawie.

Ustalenia danych dotyczących nie-
letniego i jego środowiska, a w szcze-
gólności dotyczących zachowania się 
i warunków wychowawczych nielet-
niego, sytuacji bytowej rodziny, prze-
biegu nauki nieletniego i sposobu spę-

dzania czasu wolnego, jego kontaktów 
środowiskowych, stosunku do niego 
rodziców albo opiekuna, podejmowa-
nych oddziaływań wychowawczych, 
stanu zdrowia i znanych w środowi-
sku uzależnień nieletniego sąd ro-
dzinny zleca kuratorowi sądowemu 
przeprowadzenie wywiadu środowi-
skowego.

Nieletniemu  na podstawie art. 18a 
przysługują: prawo do obrony (w tym 
prawo do korzystania z pomocy 
obrońcy) oraz prawo do odmowy 
składania wyjaśnień lub odpowiedzi 
na poszczególne pytania – o czym na-
leży go pouczyć przed przystąpieniem 
do przesłuchania lub wysłuchania.

Znowelizowany § 6 art. 27 ustawy 
o postępowaniu w sprawach nielet-
nich stanowi obecnie, że łączny po-
byt nieletniego w schronisku dla 
nieletnich, do chwili wydania przez 
sąd I instancji postanowienia, o któ-
rym mowa w art. 32r, nie może być 
dłuższy niż rok. Do okresu tego nie 
wlicza się nieusprawiedliwionej nie-
obecności nieletniego w schronisku 
dla nieletnich trwającej dłużej niż 
3 dni oraz okresu obserwacji psy-
chiatrycznej.

Ponadto nowelizacja wprowadziła 
do ustawy z 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nielet-
nich nowe rozdziały:
■  Rozdział 1a – Przebieg postępowa-

nia oraz
■  Rozdział 4a – Udzielanie nagród 

i stosowanie środków dyscyplinar-
nych wobec nieletnich umieszczo-
nych w schroniskach dla nieletnich 
i zakładach poprawczych.
Zmienione zostało także brzmienie 

Rozdziału 7 – Postępowanie odwo-
ławcze.

Ustawa wprowadziła również 
zmiany w ustawie z 27 lipca 2001 r. 
– Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 
z późn. zm.) oraz w ustawie z 24 ma-
ja 2013 r. o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej (Dz.U. 
poz. 628).
Dz.U. z 2013 r. poz. 1165

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 20 STYCZNIA 2014 R.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres Podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne 19,52% Rentowe 8% Chorobowe 2,45%

Od 1.01.2014 r. 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od pozio-
mu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2012 r. od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

 ■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.),
 ■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 

poz. 1322 z późn. zm.).

LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW W 2014 R.

Ograniczenie w odliczeniu VAT Limit odliczenia podatku naliczonego*

Nabycie samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe 
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-
kraczającej 3,5 tony.

60% podatku:
1) wykazanego na fakturze,
2) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
3) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
– nie więcej niż 6000 zł.

Import samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe 
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-
kraczającej 3,5 tony.

60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego
– nie więcej niż 6000 zł.

Najem, dzierżawa, leasing lub inna umowa o podobnym charakterze samo-
chodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samo-
chodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

60% podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynika-
jących z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą.

Suma kwot w okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca 
jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

*  Ograniczenia odliczenia nie dotyczą pojazdów samochodowych o określonej konstrukcji technicznej (patrz art. 86a ust. 2 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:

 ■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

ZWROT WYDATKÓW NA MATERIAŁY BUDOWLANE
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z  27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304) 
1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. 
Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącz-
nie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym terminie nie uprawniają już 
do zwrotu na dotychczasowych zasadach.
Terminy ubiegania się o zwrot zostały ograniczone. Wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, udokumento-
wanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
1)  od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2014 r.,
2)  od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2015 r.,
3)  od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2016 r.,
4)  od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.,
5)  od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – trzeba złożyć nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Dotychczasowe zasady:
Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
– budową budynku mieszkalnego;
– nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszcze-
nia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach;
– remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Zwrot dotyczy materiałów budowlanych, których opodatkowanie w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. wzrosło z 7% 
do 22% (od 1.01.2011 r. – 23%).
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Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypada w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 23%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu Limit zwrotu

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 22%)
albo
65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 23%)

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku przypadło w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 22%, kwota zwrotu wynosi:

Kwota zwrotu Limit zwrotu

Kwota zwrotu dla osób, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych

68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 22%)
albo
65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur (stawka 23%)

Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Kwota zwrotu dla osób, które korzystały z ulg mieszkaniowych

55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę
9,959% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 

1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowaną na potrzeby obliczania premii gwa-
rancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszoną przez Prezesa GUS przed kwartałem, w którym in-
westor złożył wniosek o zwrot.

Nowe zasady zwrotu części wydatków dla osób, które po  1 stycznia 2014 r. dokonały zakupu materiałów budowlanych
Ustawa z  27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wprowadza liczne ograniczenia w możliwości 
ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.
Stosownie do art. 20 o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:
1)  wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

a)  budową domu jednorodzinnego albo
b)  nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub po-

mieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
2)  przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po  1 stycznia 2014 r.;
3)  powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:

a)  75 m2 i 100 m2,
b)  85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej 

troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust.2 ustawy;
4)  osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, 

nie ukończyła 36 lat;
5)  do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

a)  właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b)  osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c)  właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.
Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do  30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane staw-
ką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od  1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wy-
stawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust.3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.
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Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.
Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej 
iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwaran-
cyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.
Ilekroć jest mowa o cenie 1 m2, oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowaną na potrzeby obliczania premii gwa-
rancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszoną przez Prezesa GUS przed kwartałem, w którym 
inwestor złożył wniosek o zwrot.

Podstawa prawna:

 ■ ustawa z  29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, 
poz. 1468 z późn. zm.),

 ■ ustawa z  27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz.U. z 2013 r. poz.1304).

WYSOKOŚĆ OGÓLNEJ KWOTY ODLICZEŃ WYDATKÓW NA CELE MIESZKANIOWE W 2014 R.
W 2014 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 325 990 zł.

Podstawa prawna:

 ■ art. 26b ust. 1 ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.) w brzmieniu obo-
wiązującym przed  1 stycznia 2007 r.,

 ■ obwieszczenie Ministra Finansów z  2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. poz.992).

DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ W 2014 R.
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp. Rodzaje upraw i produkcji
Jednostka powierzchni 

upraw lub rodzajów 
produkcji

Norma szacunkowa 
dochodu rocznego

zł gr

1 2 3 4 5

1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne 1 m2 12 19

b) pozostałe 1 m2 4 53

2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 79

3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

a) rośliny ozdobne 1 m2 9 08

b) pozostałe 1 m2 5 58

4 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 5 23

5 Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

a) kurczęta 1 sztuka 16

b) gęsi 1 sztuka 1 36

c) kaczki 1 sztuka 36

d) indyki 1 sztuka 88

6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 46

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 90

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 91

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 57

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 15 19

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 54

7 Wylęgarnie drobiu:

a) kurczęta 1 sztuka 01

b) gęsi 1 sztuka 09

c) kaczki 1 sztuka 02

d) indyki 1 sztuka 09

8 Zwierzęta futerkowe:

a) lisy i jenoty od 1 samicy stada
podstawowego

48 06

b) norki powyżej 2 szt. samic stada 
podstawowego

21 13
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1 2 3 4 5

c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada 
podstawowego

16 36

d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada 
podstawowego

24 98

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada
podstawowego

5 76

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada
podstawowego

5 76

9 Zwierzęta laboratoryjne:

a) szczury białe 1 sztuka 15

b) myszy białe 1 sztuka 02

10 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 35

11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 48

12 Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2 209 14

13 Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich 1 m2 174 27

14 Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 87 15

15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 348 52

b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 73 21

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 38 31

d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 43 58

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 17 43

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 99

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 45

h) konie rzeźne 1 sztuka 522 83

i) konie hodowlane 1 sztuka stada
 podstawowego

418 26

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według 
wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3 1 57

k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada 
podstawowego

47 07

l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada
podstawowego

17 43

Podstawa prawna:

 ■ rozporządzenie Ministra Finansów z 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 
(Dz.U.  poz. 1171).

MAŁY PODATNIK VAT

W 2014 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik: Kwota przeliczona

– u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej rów-
nowartości 1 200  000 euro,

5 068 000 zł

– prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną 
osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia 
za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowarto-
ści 45 000 euro.

190 000 zł

Małym podatnikiem może być również podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności 
gospodarczej, odpowiednio kwoty 1 200 000 euro lub 45 000 euro.
Podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po kwartale, w którym nastąpiło to 
przekroczenie, oraz w następnym roku podatkowym.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 
poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podstawa prawna: 

 ■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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PROGI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Przy zamówieniach do równowartości 14 000 euro nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Progi unijne w zamówieniach publicznych:

Zamówienia EUR PLN

Dla dostaw lub usług Finanse publiczne 134 000 566 136,60

Samorządowe 207 000 874 554,30

Sektorowe 414 000 1 749 108,60

Obronność i bezpieczeństwo 414 000 1 749 108,60

Dla robót budowlanych Wszyscy 5 186 000 21 910 331,40

Od 1 stycznia 2014 r. średni kurs złotego, stanowiący przelicznik z euro na złote na potrzeby zamówień publicznych, wynosi 4,2249 zł.

Podstawa prawna:

 ■ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obo-
wiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1735),

 ■ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1692).

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH W 2014 R. 
Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłat

1 dla opakowań wymienionych w tabeli nr 1 4,69 zł za 1 kg

4 dla produktów wymienionych w poz. 1 w tabeli nr 2 3,14 zł za 1 kg

5 dla produktów wymienionych w poz. 3 w tabeli nr 2 3,14 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżniko-
wanej) oraz 12,55 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej 
(niebieżnikowanej)

Tabela nr 1
RODZAJE OPAKOWAŃ

Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1 bez względu na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych

2 bez względu na symbol PKWiU opakowania z aluminium

3 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

4 bez względu na symbol PKWiU opakowania z papieru i tektury

5 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

6 bez względu na symbol PKWiU opakowania z drewna

Tabela nr 2
RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

1 2 3

1 23.20.18-50 oleje smarowe

z wyłączeniem: z wyłączeniem:

23.20.18-50.10 oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

23.20.18-50.40 oleje białe, parafina ciekła

23.20.18-50.60 mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

23.20.18.50-80 oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.40 oleje odpadowe

2 (uchylona)

3 25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.11.13-55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężaro-
wych, o współczynniku obciążenia <= 121

25.11.13-57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężaro-
wych, o współczynniku obciążenia > 121
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1 2 3

25.11.14-04 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych 
i leśnych

25.11.14-06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowa-
nych w budownictwie i przemyśle

25.11.14-08.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

25.11.14-10.00 opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.11.20 opony używane pneumatyczne z gumy

25.12.10-30.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.12.10-50.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

25.12.10-90.00 opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

4 (uchylona)

Podstawa prawna:

 ■ ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. 
z 2007 r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.),

 ■ obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013 (M.P.  poz. 673).

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH 
SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWAŃ

Poz. Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)1) Jednostkowa stawka w zł za 1 kg

1 opakowania z tworzyw sztucznych 2,73

2 opakowania z aluminium 1,37

3 opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej 0,82

4 opakowania z papieru i tektury 0,65

5 opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami 0,26

6 opakowania z drewna 0,33

Objaśnienie:
1)  Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy 
z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU1) Rodzaj produktu
Jednostkowa 

stawka 
w zł za 1 kg

1 2 3 4

I. Oleje smarowe
1 23.20.18-50 z wyłącze-

niem: 23.20.18-50.10
oleje smarowe, z wyłączeniem: oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicz-
nych innych niż proces specyficzny

2,07

23.20.18-50.40 oleje białe, parafina ciekła

23.20.18-50.60 mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje 
antykorozyjne

23.20.18-50.80 oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.40 oleje odpadowe

II. Opony

2 25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobo-
wych

2,18

25.11.13-55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samocho-
dach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

2,18

25.11.13-57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samocho-
dach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

1,09

25.11.14-04 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach 
rolniczych i leśnych

0,40

25.11.14-06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w ro-
dzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

0,40

25.11.14-08.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe 0,10
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1 2 3 4

25.11.14-10.00 opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane 0,10

25.11.20 opony używane pneumatyczne z gumy 4,08
25.12.10-30.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 1,12
25.12.10-50.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach 

ciężarowych
0,56

25.12.10-90.00 opony bieżnikowane z gumy, pozostałe 0,10

Objaśnienie:
1)  Symbole PKWiU zgodne z podanymi w załączniku nr 4a do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowa-

nia niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 

 ■ rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. nr 259, poz. 1774).

OPŁATY ZA OGŁOSZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM
Wyszczególnienie Wysokość opłaty

Za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

– za ogłoszenie pierwszego wpisu 100 zł

– za ogłoszenie kolejnych wpisów 250 zł

Za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie 
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

500 zł

Inne ogłoszenia i obwieszczenia za jeden znak 0,70 zł, nie mniej niż 60 zł 
za ogłoszenie

– za podkreślenia, wytłuszczenia opłatę zwiększa się o 30%

Podstawa prawna: 

 ■ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy usta-
lania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 238 z późn. zm.).

GÓRNE STAWKI OPŁAT LOKALNYCH W 2014 R. 

Wyszczególnienie Wysokość opłaty

Opłata targowa 764,62 zł dziennie

Opłata miejscowa 2,19 zł dziennie

Oplata miejscowa w miejscowościach uzdrowis-
kowych

3,11 zł dziennie

Opłata uzdrowiskowa 4,30 zł dziennie

Podstawa prawna: 

 ■ ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.),

 ■ obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie gór-
nych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. 
(M.P. poz. 724).

WYSOKOŚĆ I OKRES PRZYSŁUGIWANIA ZASIŁKU CHOROBOWE-
GO PRZYZNAWANEGO OSOBOM PODLEGAJĄCYM UBEZPIECZE-
NIU CHOROBOWEMU
OKRES ZASIŁKOWY
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pra-
cy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn okre-
ślonych w art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – nie dłużej jednak niż 
przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźli-
cą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.
Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej nie-
zdolności do pracy oraz okresy niemożności wykonywania pracy.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do 
pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa  między usta-

niem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie 
przekraczała 60 dni.
Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przy-
padającego w okresach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, ale 
przed nabyciem prawa do zasiłku.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy, w któ-
rych ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia. W tym czasie 
zasiłek chorobowy nie przysługuje.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU 
Podstawowa wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi 80% 
podstawy wymiaru zasiłku (wyliczanej z przeciętnego wynagrodzenia 
lub przychodu ubezpieczonego).
Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% 
podstawy wymiaru zasiłku. Jednakże miesięczny zasiłek chorobowy za 
okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku 
kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, 
wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, 
jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:
■  przypada w okresie ciąży,
■  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim prze-

widzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów 
oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, 

■  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, 
nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Podstawa prawna: 

 ■ ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. 
nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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Nakład  2215  egz.

W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Czy można anulować fakturę
• Prawo do odliczeń
• Sprzedaż wysyłkowa

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę Poradnik Gazety Prawnej:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



www.inforfk.pl

INFORFK Platforma Nowoczesnych Księgowych – www.inforfk.pl
zawiera porady codziennie aktualizowane, a także bazę artykułów, przepisów prawnych, 
orzeczeń i interpretacji. Platforma została stworzona we współpracy z księgowymi. Klienci 
cenią ją przede wszystkim za aktualność, inteligentną i bardzo precyzyjną wyszukiwarkę, 
narzędziowość i wyjątkową przejrzystość podanych informacji.

Wideoszkolenia
które omawiają aktualne tematy 
 
 
Audio-komentarze 
ekspertów do zmian prawa

Komplet 4 specjalistycznych biuletynów
w wersji PDF 

 
Ponad 20 fachowych 
e-poradników w roku

Platforma to więcej niż serwis, to także: 

Informacje i zamówienia:  

Biuro Obsługi Klienta – 801 626 666, 22 212 07 30;  

e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

Serwis tematyczny 

VAT2014 
na INFORFK!

www.inforfk.pl/vat2014



INFORorganizer
NICZEGO NIE PRZEGAPISZ!

Nowoczesne narzędzie księgowych

INFORorganizer to nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie wyszuka potrzebne 
informacje o prawie, podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych terminach 
i spotkaniach. Na bieżąco poinformuje o zmianach w prawie oraz dostarczy kalkulatory 
niezbędne w pracy.

Można go również wykorzystać prywatnie – nie zrobi kawy, ale przypomni  
o urodzinach cioci .

To wszystko zawsze pod ręką, na pulpicie Twojego komputera.  
Tylko z INFORorganizerem oszczędzisz swój czas.

Pobierz bezp³atnie
www.infororganizer.pl

Terminarz

Aktualności

Wyszukiwarka

Wskaźniki i stawki

Aktywne formularze

Kalkulatory


