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Moduł 8. Rozliczenie samochodu w działalności gospodarczej 

 
8.1. Rozliczenie samochodu osobowego wykorzystywanego w      

działalności gospodarczej (VAT i PIT) 
8.2. Rozliczenie samochodu wprowadzonego na środki trwałe       

wykorzystywanego do celów mieszanych (VAT i PIT) 
8.3. Kiedy podatnik odliczy 100% VAT i 100% PIT od wydatków           

związanych z samochodem osobowym. 
8.4. Samochody specjalne a rozliczenie PIT i VAT w 100%. 

8.5. Samochód osobowy w leasingu operacyjnym - rozliczenie w         
różnych wariantach.  
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8.1. Rozliczenie samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności       
gospodarczej (VAT i PIT) 
 
Samochód w działalności gospodarczej bardzo często jest przedmiotem rozważań         

przez przedsiębiorców. W pierwszej kolejności zajmę się samochodem nie będącym          

środkiem trwałym w działalności gospodarczej a wykorzystywanym w tej         
działalności, np.: na podstawie umowy dzierżawy, czynszu najmu lub po prostu           

wykorzystywanym w działalności gospodarczej przez podatnika swojego prywatnego        
samochodu (ale nadal nie wprowadzonego na stan środków trwałych). Poruszę          

również tematykę związaną z eksploatacją takiego samochodu.  

 
Rozważania każdego podatnika przed kwalifikowaniem poniesionego wydatku do        

kosztów uzyskania przychodów powinny rozpocząć się od jego analizy:  
Czy dany wydatek spełnia wszystkie wymogi zgodnie z ustawą o PIT by mógł             
być uznany za koszt uzyskania przychodu? Przypominam, że każda sytuacja jest           

indywidualna i ostatecznie to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia         
zakwalifikowania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.  

 
Zacznijmy jednak od definicji samochodu osobowego w ustawie o PIT art 5a pkt             

19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu          

przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej         

3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z             

kierowcą, z wyjątkiem: 

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od           

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 

- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:          

wielozadaniowy, van lub 

- z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem          

siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie         

oddzielne elementy pojazdu, 

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o           

ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli           
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spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla          

następujących przeznaczeń: 

- agregat elektryczny/spawalniczy, 

- do prac wiertniczych, 

- koparka, koparko-spycharka, 

- ładowarka, 

- podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 

- żuraw samochodowy, 

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art.          

86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;. 

 

Zacytowałam definicję samochodu osobowego zgodnie z ustawą o pit, ponieważ          

będzie miała ona znaczenie w dalszym analizowaniu różnych przypadków w          
działalności gospodarczej.  

Jeszcze jedna ważna kwestia, ponieważ w trakcie tego modułu będę często używała            

słów: “używany do celów mieszanych”, to wyjaśnię od razu co one oznaczają w             
świetle zastosowania naszych przepisów podatkowych: 

 
- samochód osobowy używany do celów mieszanych (samo: “do celów         

mieszanych oznacza, że przedsiębiorca wykorzystuje ten samochód również        

do celów niezwiązanych z działalnością, np. cele prywatne). Jeżeli         
przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi         

ewidencji przebiegu pojazdu świadczącej o tym, że samochód taki osobowy          
wykorzystywany jest tylko do celów związanych z prowadzoną działalnością         

to będzie wtedy uznany za samochód używany do celów mieszanych.  

 
Zwróć uwagę na art. 86a ust. 4. ustawy o VAT zgodnie z którym: pojazdy              

samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności        

gospodarczej podatnika, jeżeli: 

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w          

ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony        

prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu,         

wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 
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2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z           

działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z           

działalnością gospodarczą jest nieistotne. 

 

Szerzej opiszę w rozdziale dotyczącym rozliczania podatku VAT w 100%..  

 
Jednocześnie podatnik, który jest podatnikiem zwolnionym z VAT nie jest objęty tymi            

przepisami, które obligują do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w sytuacji,          
gdy samochód osobowy ma nie być uznany za wykorzystywany do celów           

mieszanych. Zatem podatnik taki ma możliwość zaliczenia 100% wydatków na          

używanie samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów stanowiących        
środki trwałe w działalności. Potwierdził takie stanowisko Dyrektor Krajowej         

Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych, np.: 
 

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie       

usług rachunkowych. Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym, i            

korzysta ze zwolnienia z tego podatku, ponieważ Jej obroty nie przekraczają 200            

000 zł rocznie. Wnioskodawczyni zamierza odbierać dokumenty do księgowania od          

klientów i w związku z tym wykorzystywać samochód osobowy użyczony od           

rodziców do tych celów. 

 

W piśmie z dnia 18 marca 2019 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku,           

Wnioskodawczyni wskazała, że indywidualną działalność gospodarczą prowadzi od        

dnia 4 czerwca 2018 r. i korzysta z ogólnych zasad opodatkowania, wg skali             

podatkowej. Podatek dochodowy rozlicza w oparciu o prowadzoną podatkową         

księgę przychodów i rozchodów. Umowa użyczenia samochodu od rodziców będzie          

zawarta na okres jednego roku (do momentu, w którym Wnioskodawczyni kupi           

samochód na własność). Jest to zdarzenie przyszłe, a do użyczenia pojazdu           

Wnioskodawczyni niejako została zmuszona przez klientów, którzy proszą o odbiór          

dokumentów u nich. Zatem, umowa zostanie zawarta od dnia 1 kwietnia 2019 r. do              

dnia 31 marca 2020 r. Przedmiotem użyczenia będzie samochód osobowy, będący           

własnością rodziców. Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać samochód      

wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej (nie będzie wykorzystywany do         

celów prywatnych). Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła ewidencji przebiegu        
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pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.                

Zgodnie bowiem z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. b tej ustawy, przepisu o prowadzeniu                

ewidencji nie stosuje się w przypadku, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do            

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z           

nimi związanych. Wydatki związane z używaniem pojazdu stanowić będą głównie          

koszty paliwa i parkowania pojazdu w strefie płatnego postoju. Mogą pojawić się            

koszty naprawy lub przeglądu. Przedmiotowy samochód nie będzie stanowił         

majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od                

osób fizycznych, ponieważ nie jest on własnością Wnioskodawczyni (jest         

samochodem użyczonym od 1 kwietnia 2019 r.). 

 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: 

 

Czy koszty używania przedmiotowego pojazdu, w szczególności nabywane paliwo,         

Wnioskodawczyni może rozliczać w 100% w kosztach podatkowych bez         

prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji przebiegu pojazdu? 

 

Wnioskodawczyni zamierza używać ww. pojazd jedynie do działalności        

gospodarczej. Nie chciałaby prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, ponieważ        

żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług, ani ustawy o podatku             

dochodowym od osób fizycznych Jej do tego nie zobowiązuje 

 

Tak więc, skoro Wnioskodawczyni zamierza wykorzystywać samochód osobowy        

tylko do działalności gospodarczej, może ujmować koszty używania w 100% w           

kosztach podatkowych i nie prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. 

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie         

oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. 

 

Interretacja numer: 0113-KDIPT2-1.4011.72.2019.2.AP 

 
 

Pamiętasz co jest kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z              
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Kosztami            
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uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów         
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów         
wymienionych w art. 23. 
 

Podatnik zakwalifikuje dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu jeśli spełni          

łącznie następujące przesłanki: 
● zostanie poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo         

zabezpieczenia źródła przychodu, 
● nie jest wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących            

kosztów uzyskania przychodów, 

● zostanie należycie udokumentowany. 
 

Niejednokrotnie wspominałam już, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie         
racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną        

działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów,       

zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów           
ustawy o PIT nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 23 ustawy o PIT.  

 
Czy w związku z powyższym koszty eksploatacji związane z samochodem          

wykorzystywanym w działalności gospodarczej i do celów prywatnych na podstawie          

np. umowy dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze mogą stanowić           
koszt uzyskania przychodu? 

 
Odpowiedź: 

Tak, ale w wysokości 75% wartości. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy               

o PIT.  
 

W pierwszej kolejności zwracam uwagę na:  
 

ustawę o PIT: Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 46)              

poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność        

podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego      

niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz              

składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20%            
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stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten          

jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą         

prowadzoną przez podatnika. 

 

46a) 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów           

używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby           

prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy         

jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą         

prowadzoną przez podatnika; 

 

Wyżej cytowany przepis oznacza, że podatnik wydatki w związku z          
wykorzystywaniem prywatnego samochodu na cele działalności gospodarczej, który        

nie stanowi majątku firmy, może zaliczyć w wysokości nie większej niż 20% ich             
wartości.  

 

 
Rodzaje samochodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:  

 
– samochody osobowe (służbowe będące środkami trwałymi w działalności         

gospodarczej lub użyczone lub wynajęte) – limit amortyzacji 150 000 zł - samochody             

spalinowe (225 000 zł – samochody elektryczne); 
 

– samochody osobowe (służbowe będące środkami trwałymi w działalności         
gospodarczej) wykorzystywane również do celów prywatnych (cele mieszane)– limit         

amortyzacji 150 000 zł (225 000 zł – samochody elektryczne), limit 75% kosztów             

eksploatacji; 
 

– samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych (te które nie stanowią           
majątku firmowego)– limit 20% kosztów eksploatacji; 

 

– samochody prywatne pracowników (samochody prywatne wykorzystywane przez        
pracowników)– limit kosztów eksploatacji według kilometrówki. 
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Przykład  

Przedsiębiorca wykorzystuje również na cele działalności gospodarczej swój        

prywatny samochód, które nie stanowi środka trwałego w jego firmie. W maju            

wyjechał w podróż służbową. Poniósł koszty paliwa w wysokości 200 zł brutto            

(162,60 netto), koszty parkingu 50 zł brutto (40,65 netto) .  

W jakiej wysokości wydatki te będą stanowiły koszt jego działalności?  

Co jest podstawą do ujęcia w księdze tych wydatków? 

W której kolumnie je ewidencjonujemy?  

Odpowiedź:  

 
Przedsiębiorca zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 do kosztów może zaliczyć jedynie 20%               

wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu prywatnego na cele swojej         

działalności.  

1. Koszty paliwa: 200,00*20% = 40,00 zł  

2. Koszty parkingu: 50,00 * 20% = 10,00 zł.  

Podstawą zapisów będą dowody potwierdzające poniesione wydatki, podlegają pod         

ewidencję z księdze w kolumnie 13 Pozostałe wydatki.  
 
Przyjrzeć się należy pojęciom: wydatki z tytułu używania, ponieważ to kolejne           

kwestie nieuregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w           
związku z tym odwołujemy się do definicji słownika języka polskiego, w którym to,             

przez : 
● „wydatek” rozumie się „sumę, która ma być wydana” lub „sumę wydaną na            

coś”,  

● „używać” rozumie się „stosować coś, użytkować, posługiwać się czymś, robić          
z czegoś użytek”.  
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Przykłady wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w        
działalności gospodarczej:  

 
● naprawa 

● wymiana opon 

● wydatki na eksploatację, takie jak m.in. oleje, płyny, części, wycieraczki 
● koszty parkingu 

● koszty przejazdu przez autostradę 
● przeglądy techniczne 

● ubezpieczenie OC, AC.  

 
 

 

Samochód osobowy w działalności gospodarczej - analiza różnych        

wariantów 

 
 

Koszty ubezpieczeń samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów 
 

Przykład  
W maju 2020 pan Jakub kupił samochód osobowy, który wprowadził do środków            

trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód będzie używany do         

celów mieszanych. Cena nabycia samochodu tj.: 200 000 zł netto przyjęta została do             
celów ubezpieczenia AC jako wartość tego środka trwałego. Składka na          

ubezpieczenie AC wyniosła:  4 500 zł. 
Jaką kwotę do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć pan Jakub ? 

Odpowiedź: 

Podatnik do kosztów podatkowych może zaliczyć kwotę: 3 375 zł, co wynika z             
następujących obliczeń: 

 
(150 000 zł : 200 000 zł) x 100 % = 75 % 

4 500 zł x 75% = 3 375 zł 
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Do kosztu podatkowego pan Jakub nie będzie mógł zaliczyć składki ubezpieczenia           
AC w kwocie wynoszącej: 1125 zł 

 
Wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów 

prywatnych na potrzeby działalności pracodawcy 
 

Przykład  

 
Pracownik odbył swoim prywatnym samochodem o pojemności skokowej silnika         

1598 cm3 podróż służbową o długości 350 km.  

 
Czy z tytułu tej podróży służbowej pracownika podatnik może poniesione wydatki           

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ? Jeżeli nie dlaczego ? Jeżeli tak w jakiej              
kwocie ? 

Odpowiedź: 

Pracodawca może zaliczyć wydatek ponoszony na rzecz pracownika z tytułu          
wykorzystania prywatnego samochodu na potrzeby działalności gospodarczej do        

kosztów uzyskania przychodów do kwoty: 292,53 zł, co wynika z obliczeń:  
350 km x 0,8358 zł (stawka za 1 km przebiegu pojazdu) = 292,53 zł 

 

Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych niezaliczanych do 
środków trwałych lub niestanowiących składników majątku podatników  

 
Przykład  

 

Pan Marian wykorzystuje swój samochód osobowy w działalności gospodarczej         
(samochód nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych). W marcu 2020 r.            

pan Marian kupił paliwo do samochodu za które zapłacił: 300 zł netto + 69 zł VAT.                
Podatnik dla celów VAT nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, dlatego może           

odliczyć wyłącznie 50% wartości VAT naliczonego.  

Jaką kwotę pan Marian może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ? 
Odpowiedź: 
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Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie 20%          
poniesionych wydatków tj.: 60 zł oraz nieodliczoną część podatku VAT tj.: 34,50 zł;             

razem: 94,50 zł. Wynika to z następujących obliczeń: 
300 zł x 20% = 60 zł 

69 zł x 50% = 34,50 zł (nieodliczona część VAT) 

60 zł + 34,50 zł = 94,50 zł 
 

 
 

 

 
 

 
Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych zaliczanych do środków 

trwałych wykorzystywanych także do celów prywatnych 
 
Przykład  

Pan Janusz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której wykorzystuje         
swój samochód osobowy wprowadzony na stan ewidencji środków trwałych.         

Podatnik w kwietniu 2020 r. wymienił amortyzatory za które zapłacił: 620 zł netto +              

VAT: 142,60 zł. Podatnik dla celów VAT nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu            
dlatego może odliczyć jedynie 50% wartości podatku VAT naliczonego. 

Jaką kwotę pan Janusz może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?  
Odpowiedź: 

Do kosztów podatkowych podatnik zaliczy 75% wydatków poniesionych na naprawę          

auta. W tym przypadku kosztem podatkowym jest kwota:  
 

620,00 zł + (142,60 *50%) = 691,30 zł  
691,30 zł *75% = 518,48 zł. 
 

 
 

Samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie na cele prowadzonej 
działalności gospodarczej 
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Przykład  

 
Pan Artur prowadzi działalność gospodarczą w zakresie montowania rolet         

przeciwsłonecznych dla klientów indywidualnych. Bardzo często dojeżdża       

samochodem osobowym do klientów w związku z czym wprowadził samochód do           
ewidencji środków trwałych. Podatnik złożył VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu          

pojazdu, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W maju 2020 r. pan Artur zakupił             
paliwo do samochodu na kwotę 400 zł netto + 92 zł VAT, jak również wymienił olej,                

co wyniosło go 120 zł netto + 27,60 zł VAT.  

Jaką kwotę pan Artur zaliczy do kosztów uzyskania przychodów ? 
 

 
Odpowiedź: 

Podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT jak również zaliczenie całej          

kwoty netto wynikającej z faktur do kosztów uzyskania przychodów. Spełnia bowiem           
wszystkie warunki aby rozliczyć całość poniesionych wydatków. 

400 zł + 120 zł = 520 zł (koszty uzyskania przychodu) 
92 zł + 27,60 zł = 119,60 zł (VAT).  

 

 
Wnioski: 
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