
Rozliczenie samochodu osobowego będącego ŚT w
działalności - przykłady

1. Samochód do celów mieszanych będący ŚT w firmie u czynnego
podatnika podatku VAT: Jak rozliczyć zakup paliwa?
2. Jak rozliczyć ubezpieczenie AC samochodu, gdy wartość samochodu
dla celów ubezpieczenia wynosi: a. 80 000,00 zł b. 170 000,00 zł

Warsztat 1.

Czynny podatnik podatku VAT prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą - usługi marketingowe. W ewidencji środków trwałych
prowadzonej działalności gospodarczej wpisany jest samochód
osobowy podatnika. Samochód ten podatnik wykorzystuje do celów
mieszanych. Do księgowej dostarczył dokumenty za luty, wśród nich była
również faktura za zakup paliwa do tego samochodu osobowego.
Kwota netto: 220,00 zł
VAT: 50,60 zł
Brutto: 270,60 zł.
Numer faktury: 25X202
Data wystawienia: 22.02.2021

W jaki sposób ewidencjonować to zdarzenie gospodarcze w pkpir?

1. Podatnik w przypadku gdy samochód osobowy wprowadzony na
stan ŚT używany jest do celów mieszanych, wydatki na
eksploatację rozliczy w:

A. 75%
B. 20%
C. 100%

2. Jaką kwotę podatnik zaliczy w koszty uzyskania przychodu w
przypadku, gdy:
Czynny podatnik podatku VAT prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą - usługi marketingowe. W ewidencji środków trwałych
prowadzonej działalności gospodarczej wpisany jest samochód
osobowy podatnika. Samochód ten podatnik wykorzystuje do celów
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mieszanych. Do księgowej dostarczył dokumenty za luty, wśród nich była
również faktura za zakup paliwa do tego samochodu osobowego.
Kwota netto: 220,00 zł
VAT: 50,60 zł
Brutto: 270,60 zł.

A. 165,00 zł
B. 183,98 zł
C. Inna: …….

Odpowiedź na transmisji na żywo :)

Warsztat 2 Jak rozliczyć ubezpieczenie AC samochodu, gdy
wartość samochodu dla celów ubezpieczenia wynosi:
a. 80 000,00 zł
b. 170 000,00 zł
Podatnik, samochód osobowy dla którego wykupił ubezpieczenie AC
wprowadził na stan ŚT firmy. Koszt ubezpieczenia AC wynosi: 4 500,00 zł.
Prowadzi PKPiR metodą uproszczoną.

Ustal jaką wartość zaliczy do PKPiR ubezpieczenia AC w wariancie a, a
jaką w wariancie b.

Rozwiązanie (rozwiązanie na żywo)

Wariant A
Wartość samochodu dla celów ubezpieczenia wynosi 80 000,00 zł.

Wariant B
Wartość samochodu dla celów ubezpieczenia wynosi 170 000,00 zł.
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Podstawy prawne:
Ustawa o PIT:
art. 23 ust. 1 pkt
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;
47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż
określony w pkt 46*, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w
takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości
samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;

*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% stanowią jednak koszty
uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest
wykorzystywany również do celów związanych z działalnością
gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

**36) wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania
przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości
przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za
jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość
miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości
przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego
ministra;
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Uwaga:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW nie podlegają limitowaniu w
przypadku, gdy samochód osobowy, podatnik wprowadził na stan
środków trwałych, niezależnie od tego czy samochód używany jest tylko
do działalności gospodarczej czy do celów mieszanych.

WYJĄTEK: Samochód prywatny wykorzystywany w działalności, nie
stanowiący ŚT w firmie. W takiej sytuacji do kosztów zaliczymy jedynie
20% takich wydatków:
art. 23 ust. 1 pkt 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%
stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że
samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z
działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.
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