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1. Czy lista płac dla 2600 zł, była wyliczona dla starych danych 18% próg podatkowy? 
Pracuje na Gratyfikancie i próbuje ustalić jakie powinny być prawidłowe składniki           
wynagrodzenia. 
 
 

Dzień dobry, 17% próg podatkowy: 
Tak powinna wyglądać zakładka Umowa o pracę: Dodatkowe: 
 

 
 
 

2. Pytanie do zadania 3 z modułu III. 

Ustal cenę nabycia składników podlegających pod spis z natury u podatnika prowadzącego            
jednoosobową działalność gospodarczą, mając następujące dane z 2019 roku: 

● koszty uboczne zakupu: 2 000,00 zł 

● wartość zakupionych towarów handlowych i materiałów podstawowych: 59 000,00 zł. 

Wskaż pozycję w pkpir w których powinny być zaewidencjonowane powyższe wartości. 

 

Odpowiedź kursanta:  

Moje rozwiązanie: 2000x100/59000 = 3,39% 
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18x3,39% = 0,61 

Pani w rozwiązaniu napisała 18 + (18x3,39%) = 18,61 

Pytanie: Skąd wzięło się to 18, które jest dodane do 0,61?  

Moim zdaniem dodane 18 jest ilością zakupionych sztuk, a w treści zadania nie ma nic o ich                 
ilości. Być może się mylę. Jednakże proszę o wyjaśnienie i rozwianie moich wątpliwości.  

 

Odpowiedź: 

Tak zgadza się, bardzo dobra analiza, umieściłam pełną treść w pliku Odpowiedzi :) 

3. Mam takie zapytanie jeżeli chodzi o środki trwałe. Co w sytuacji kiedy podatnik             
zamyka swoją działalność w ewidencji ŚT są wykazane środki lecz są już nie             
używane i nieprzekazane na potrzeby własne ani nie zlikwidowane? 

Wiem, że w remanencie likwidacyjnym należy wykazać te środki od których           
przysługiwało odliczenie VAT,ale mi chodzi od majątek który jest \"stary\" a w            
ewidencji widnieje? 

Odpowiedź: 

Możemy rozpatrywać kilka wariantów w tym przypadku, m.in. likwidacja takiego składnika           
majątku. Omawiam różne warianty w module X. 

4. Amortyzacja. Przedsiębiorca zakupił 09.09.2020 r.od innego przedsiębiorcy        
samochód ciężarowy na kwotę 16 500 zł. Wprowadził go do ewidencji środków            
trwałych.Stawka amortyzacji 20%, KŚT 742.Posiada status małego podatnika.Jak go         
może zamortyzować? 

Odpowiedź kursanta 

WARIANT 1 

Jednorazowo może amortyzować samochód ciężarowy w ramach pomocy de minimis w           
wysokości 16 500 zł ponieważ ma status małego podatnika. 

 

Mój komentarz: Zgadza się pod warunkiem, że podatnik nie przekroczył limitu w ramach             
pomocy de minimis.  
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Prawo do jednorazowej amortyzacji, co do zasady, mają mali podatnicy*) oraz podatnicy            
rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych         
zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku           
podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz            
wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym          
równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.  

Limit 2020: 219 000,00 PLN 

Limit 2021:  226 000,00 PLN. 

*) Małym podatnikiem w 2020 r. jest podatnik, u którego w 2019 r. wartość przychodu ze                
sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 8.747.000 zł, a w przypadku             
przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy (art.           
5a pkt 20 ustawy o PDOF i odpowiednio art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP). 

Podstawa prawna: Art. 22k ust. 7-13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

WARIANT 2 

METODA LINIOWA 

● wartość początkowa 16500 zł 
● miesiąc rozpoczęcia amortyzacji październik 
● stawka 20% 
● roczny odpis amortyzacji 3300 zł 
● miesięczny odpis amortyzacji 275 zł 
● Amortyzacja będzie trwała 60 miesięcy 

Mój komentarz: Zgadza się. 

WARIANT 3 

METODA DEGRESYWNA 

można zastosować stawkę amortyzacji 40% gdy samochód przed nabyciem był używany           
przez co najmniej 6 miesięcy art.22j ust 2 pkt 1 

● stawka 40% 
● roczny odpis amortyzacji 6600 zł 
● miesięczny odpis amortyzacji 550 zł 
● Amortyzacja będzie trwała 30 miesięcy. 

Mój komentarz:W tym wariancie 3 została zastosowana indywidualna metoda amortyzacji.          
Jeżeli podatnik po raz pierwszy wprowadza do majątku taki samochód ciężarowy, który jest             
używany - i ma na to dowody np. książka serwisowa to może zastosować stawkę              
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amortyzacji 40%. Obliczenia się zgadzają.  

Podatnik będzie mógł zastosować jeszcze metodę degresywną i współczynnik 2,0. 

● wartość początkowa środka trwałego:16.500,00 zł  
● miesiąc rozpoczęcia amortyzacji: październik 2020 r. 
● podstawowa stawka amortyzacyjna 20 % 
● wskaźnik podwyższający: 2  
● stawka amortyzacyjna metody degresywnej:40 % 
● roczny odpis amortyzacyjny przy metodzie liniowej: 3.300,00 zł 
● liczba miesięcy amortyzacji: 47 
● W roku 2023 nastąpi zmiana metody amortyzacji na liniową. 

 

5.  MODUŁ IV. 

OBLICZANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO. 

● zakup samochodu ciężarowego cena brutto 20 295 zł 
● cena netto 16 500 zł 
● VAT 3 795 zł 

Odpowiedź kursanta 

-Odliczam VAT w całości, jeśli spełniam warunki trwałego środka trwałego ( moja uwaga:jeśli             
spełnia warunki do uznania za samochód ciężarowy: konstrukcja + dodatkowe badanie           
techniczne na okręgowej stacji kontroli pojazdów + adnotacja w dowodzie rejestracyjnym) i            
przyjmuje że wartość początkowa wynosi 16500 zł. 

-Co jeśli nie mogę w całości VAT odliczyć ponieważ nie spełniam pełnych wymagań             
dotyczących środka trwałego i mogę odliczyć wówczas 50%VAT.To wartość początkowa          
samochodu ile wyniesie? 

odp. 18 3975,50 zł ponieważ 

16 500 z cena netto + 1897,50 zł nieodliczony VAT=18 397,50 zł-Wartość początkowa             
samochodu. 

Mój komentarz: Zgadza się.  

6. Moduł 6 
 
Wystawienie paragonu do faktury 
W przypadku wystawienia faktury do paragonu osobie fizycznej i ta osoba chce nam             
zapłacić przelewem, jak wystawiam i księguję fakturę? 
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Odpowiedź kursanta : Wystawiam fakturę w dniu przelewu i księguję z raportu miesięcznego             
kasy fiskalnej podaną kwotę. 

 
Mój komentarz: Pytanie zbyt ogólnie zadane, proszę o doprecyzowanie pytania po przejściu            
modułu IX :) 

 
 

7. Kiedy stosujemy PK? 
 
Mój komentarz: PK - domyślam się, że chodzi o polecenie księgowania. Nie stosujemy w              
uproszczonej księgowości.  

 
 

8. MODUŁ 5 AMORTYZACJA  
 

Co dzieje się z śT w momencie zawieszania działalności np.na pół roku.-a po tym czasie               
następuje odwieszenie i np.gdy mamy odczynienia z maszyną-wiadomo, może być ona           
nieużywana. A jeśli jest to np.samochód? To od momentu odwieszenia działalności ,            
amortyzacja jest naliczana w ten sam sposób jak przed zawieszeniem (czyli w danym             
miesiącu-stawka amortyzacji miesięczna) czy jakoś ten okres użytkowania z tych 6 miesięcy            
zawieszenia też jest wliczany? 
 
Mój komentarz: Amortyzacja na czas zawieszenia nie jest dokonywana. W momencie           
kontynuowania działalności przez podatnika, odpisy amortyzacyjne są wznawiane na takich          
samych zasadach, które były stosowane przed zawieszeniem działalności.  

Podstawa prawna: Ustawa o pit: Art. 22c. Amortyzacji nie podlegają: 

(...) 

5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności            
gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności        
gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym            
przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w            
którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności 

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. 
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9. MODUŁ 5 AMORTYZACJA 

Co dzieje się z częścią niezamortyzowaną gdy przedsiębiorca zamyka działalność? Wrzuca           
się ją tylko w koszta firmy ? 

Co w przypadku sprzedaży ŚT po zamknięciu działalności? czy przedsiębiorca musi czekać            
5 lat aby nie musiał odprowadzać podatku, czy jako że dane śT zostały już w ramach                
działalności zamortyzowane (zakładając że niezamortyzowana część poszła w koszty) to          
może on przysłowiowo \"zrobić z nimi co chce\" bez dodatkowej dokumentacji i papierologii?  

Mój komentarz: Omawiam szczegółowo ten zakres w module X.  

10.  MODUŁ 6 DOWODY WEWNĘTRZNE 

Czy zwykłe bilety parkingowe lub paragony za przejazd autostradą można \"wrzucać \" w             
koszta mimo że nie widnieje na nich NIP ani dane przedsiębiorcy? 
 
Mój komentarz: Tak, jeśli stanowią koszt uzyskania przychodu w działalności to do biletu             
parkingowego stworzymy dowód wewnętrzny, który będzie podstawą do ujęcia w PKPiR           
wydatku, a paragony za przejazd autostradą stanowią podstawę zapisu w pkpir na odwrocie             
podatnik winien przybić pieczątkę i złożyć podpis.  

 
11. MODUŁ 5 AMORTYZACJA 

 
Co dzieje się w sytuacji gdy jeden z małżonków prowadzi działalność ale z jakiegoś powodu               
postanawia ją zamknąć. Natomiast drugi z małżonków chwilę później otwiera to samo tylko z              
inną nazwą i \"na siebie\". Jak w takim przypadku wygląda \"przekazanie\" ŚT i towaru które               
używał jeden z małżonków w swojej działalności a które z powodu jej zamknięcia chciałby              
przekazać drugiemu małżonkowi? Czy jest to wgl możliwe? Jeśli tak to na jakich zasadach              
się to odbywa i jaką dokumentację należy sporządzić? 
 
Mój komentarz: Jest to możliwe, ale pytanie jest bardzo ogólne i dużo wariantów do              
zrealizowania. Czy między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa? Czy są podatnikami          
podatku VAT? Pytanie czy korzystniej dla podatników będzie przekazanie przedsiębiorstwa.          
Proszę zadać pytanie dokładnie sprecyzowane. Jaki składnik majątku etc.  

 
 

12. Co dzieje się z odpisami amortyzacyjnymi za samochód ŚT który uległ wypadkowi i             
do czasu naprawy jest niezdatny do użytku. Czy przez ten okres normalnie ujmuje             
się w kosztach odpis amortyzacyjny czy \"wstrzymuje\" się go do czasu naprawy i             
zdatności do użytku.  
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Odpisy amortyzacyjne kontynuuje się na takich samych zasadach, jak przed oddaniem ŚT            
do naprawy przepisy wskazują, że odpisów amortyzacyjnych nie dokonujemy przy likwidacji           
ŚT, stwierdzenia niedoboru lub zbycia.  
ustawa o pit: Art. 22h. 1. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 
 
1) od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z            
zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w           
którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzeżeniem art.            
22e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów           
amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji,             
zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również          
odpisy, których, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów; 
 

Odszkodowanie jak wynika z materiałów nie wpływa na podwyższenie jego wartości           
jako ŚT ale czy stanowi Nasz przychód który należy ująć w KPiR? to samo z               
kosztami naprawy -czy można je ująć w KPiR w wydatkach? 

 
Ustawa o pit: Art. 14. ust. 2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:  
(...) 12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z           
prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji         
rolnej;(...) 
Jeżeli samochód ten był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC to odszkodowanie stanowi           
przychód z działalności. W takiej wysokości będą również wydatki na naprawę stanowić            
koszt uzyskania przychodów: 
Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 
48) strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów             
powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym;(..). 
 
 

13. MODUŁ ŚRODKI TRWAŁE 
 
W jaki sposób udokumentować to uzasadnienie o podwyższeniu stawki ŚT? Czy należy w             
związku z tym sporządzić jakieś dokumenty? 
 
Czy chodzi o zastosowanie stawki amortyzacji 40% i skrócenie tym samym amortyzacji do             
2,5 roku w przypadku samochodów używanych? Wystarczy np. karta pojazdu, dowód           
rejestracyjny.  
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