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Moment ujęcia w PKPiR koszty ubezpieczenia OC samochodu 

osobowego - podatnik prowadzi ewidencję metodą uproszczoną 
 
 

Zakładamy, że wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodu (będziemy mówić o           
tym na przykładach podczas bezpłatnego mini kursu samodzielnego Księgowego w          
Księgowości Uproszczonej).  
 
Dokumentem będącym podstawą do ujęcia kosztów w podatkowej księdze         
przychodów i rozchodów powinna być (co do zasady) faktura, bądź rachunek, o            
których mowa w § 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia             
podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koszty te mogą być także          
udokumentowane innymi dowodami, o których mowa w cyt. § 12 i 13 ww.             
rozporządzenia, o ile zawierają one wszystkie elementy wymienione w § 11 ust. 3             
pkt 2 ww. rozporządzenia. 
 
 
Oznacza to, że dokument polisy ubezpieczeniowej, stanowi w świetle ww.          
przepisów rozporządzenia dowód księgowy, na podstawie którego możliwe        
jest dokonanie zapisu w prowadzonej dla celów ewidencyjnych podatkowej         
księdze przychodów i rozchodów. 
 

w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów według          
metody określonej w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT koszty powinny być księgowane              
w księdze w momencie ich poniesienia. Przy czym dniem poniesienia kosztu jest            
dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do          
zaksięgowania kosztu. Datą księgowania będzie data wystawienia dokumentu,        
na podstawie którego koszt ujmowany będzie w podatkowej księdze         
przychodów i rozchodów. 
 
W przypadku jednak gdy na dokumencie polisy ubezpieczeniowej widnieje jedynie          
data zawarcia tej polisy, a polisa zawiera wszystkie elementy wymienione w § 11             
ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia            
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można uznać, że data wystawienia          
polisy jest tożsama z datą jej zawarcia. W tej sytuacji dopuszczalne jest więc             
zaksięgowanie wydatku na polisę ubezpieczeniową na dzień zawarcia tej polisy. 
 
Zatem można rozpoznać koszt uzyskania przychodów w podatkowej księdze         
przychodów i rozchodów w dacie wystawienia polisy lub w dacie zawarcia           
polisy (w przypadku gdy polisa ubezpieczeniowa nie zawiera daty wystawienia          
polisy) oraz może do jednorazowego rozpoznania kosztów uzyskania        
przychodów zaliczyć w całości roczną składkę ubezpieczeniową w dacie         
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wystawienia (zawarcia) polisy, niezależnie od tego, że płatność za polisę          
ubezpieczeniową nastąpi w ratach. 
 
Takie stanowisko również znajdziesz w interpretacji indywidualnej numer:        
3063-ILPB1-1.4511.296.2016.2.AN.  
 
 
Czy ubezpieczenie samochodu podlega limitom? Czy musimy ustalać proporcje? O          
tym również będziemy mówić podczas mini kursu - start już 01-03-2021 roku - mam              
nadzieję, że będziesz tam razem z nami :)  
 
Pozdrawiam serdecznie,  
Ewelina Dulęba  
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