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PAN ZENON - ROZTERKI NR 4 
 
Dzień dobry, w kwietniu byłem na wyjeździe związanym z negocjacjami i podpisaniem umowy z              
naszymi nowymi klientami. Na przejeździe przez autostradę otrzymałem taki dokument. Czy           
stanowi koszt w mojej działalności? Czy muszę coś jeszcze dołączyć do tego? 
 
Pozdrawiam , Zenon  
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Odpowiedź:  
 
Panie Zenonie, tak paragon fiskalny dokumentujący przejazd autostradą (podróż związana z           
prowadzoną działalnością gospodarczą) może stanowić koszt działalności, pod warunkiem, że          
zostanie uzupełniony o dane Pana firmy.  
 
 
W przepisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia PKPiR nie wymieniono           
wprost paragonów za przejazdy autostradami jako dowodu mogący stanowić podstawę zapisów           
w księdze. Jednak § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia wskazuje, że dowodami księgowymi mogą               
być także inne dowody opłat i dokumenty stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej            
zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.  
 
W myśl § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, dowody te muszą zawierać co najmniej: 
 
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron uczestniczących w operacji          
gospodarczej, 
 
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, 
 
c) przedmiot operacji i jego wartość oraz ilościowe określenie, 
 
d) podpisy uprawnionych osób, 
 
e) oznaczenie numerem lub inne umożliwiające powiązanie dowodu z zapisami księgowymi. 
 
Zatem jeśli podatnik paragony za przejazdy autostradami uzupełni o dane nabywcy usługi,            
to mogą one stanowić podstawę ujęcia wydatków w księdze - kolumna 13 "Pozostałe             
wydatki".  
 
W kosztach może rozliczyć: 
- 100% poniesionych wydatków jeżeli samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów           
związanych z działalnością gospodarczą  
- 75% poniesionych wydatków jeżeli wykorzystywany jest do celów mieszanych  
- 20% poniesionych wydatków jeżeli podatnik prywatny samochód wykorzystał do celów           
związanych z prowadzą działalnością gospodarczą.  
 
(P.S. Moja uwaga temat ten będzie szczegółowo omawiany przy okazji samochodów           
wykorzystywanych w działalności gospodarczej) 
 
 
 
 
Zwracam uwagę na pozostałe przepisy niezbędne przy analizowaniu: Czy dany dokument może            
stanowić podstawę do ujęcia w pkpir:   
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Podstawą ujęcia w księdze podatkowej wydatków stanowiący koszty działalności są dowody, o            
których mowa w § 11-15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej            
księgi przychodów i rozchodów.  
 
 
Wydatki, które można wpisać do księgi w oparciu o odpowiednio uzupełniony paragon, zostały             
wskazane w § 13 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami paragonami mogą zostać                
udokumentowane zakupy w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i          
bhp, materiałów biurowych oraz wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i            
olejów.UWAGA: W takiej sytuacji paragon za takie zakupy powinien być zaopatrzony w datę i              
stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon oraz zawierać ilość, cenę jednostkową oraz           
wartość, za jaką dokonano zakupu. Podatnik jest zobowiązany na odwrocie takiego paragonu            
uzupełnić jego treść poprzez wpisanie swojego nazwiska (nazwy zakładu), adresu oraz rodzaju            
(nazwy) zakupionego towaru. 
 
 
UWAGA DODATKOWA INFORMACJA (rozszerzona o moduł VAT) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur - § 3 pkt 4: faktura             
dokumentująca przejazd płatną autostradą, wystawiona w formie biletu jednorazowego, powinna          
zawierać: 
 

● numer i datę wystawienia, 
● nazwę podatnika, 
● numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 
● informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, 
● kwotę podatku, 
● kwotę należności ogółem. 

 
W związku z tym dla celów VAT taki paragon traktowany jest jak "zwykła faktura". 
 
 
 
 


