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● 9 lutego uchwalono ustawę o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw.

zmiany m.in. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie:

- ustalania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą

- różnic remanentowych i ustalania miesięcznego dochodu dla celów składki zdrowotnej 

LIVE GODZ. 20.00 - 22.02.2022

Bądź na bieżąco ze zmianami w składce zdrowotnej: ebook Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022 
roku

https://ewelinaduleba.pl/product/ebook-jak-ustalic-skladke-zdrowotna-w-2022-roku/
https://ewelinaduleba.pl/product/ebook-jak-ustalic-skladke-zdrowotna-w-2022-roku/


Samochód osobowy wprowadzony do 
działalności - zasady wyceny od 

01-01-2022 roku.
Jan Kowalski w 2018 roku zakupił samochód osobowy o wartości 45 000,00 zł netto na podstawie umowy sprzedaży.

14 lutego 2022 roku zarejestrował działalność gospodarczą, i zdecydował się przeznaczyć ten samochód na cele związane z 
prowadzoną działalnością i wprowadzić go do ŚT.

Jak ustalić wartość początkową tego samochodu?

a. wartość z umowy, tj. 45 000,00 zł + koszty związane z nabyciem
b. cena rynkowa
c. wartość z umowy o ile nie jest wyższa od ceny rynkowej



Samochód osobowy wprowadzony do działalności - 
zasady wyceny od 01-01-2022 roku.

Art. 22g. 1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:

1) w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez 
podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane - cenę ich nabycia, 
nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej;

art. 22g ust. 3. Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego 
lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i 
uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów 
i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie 
przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W 
przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.



PREMIERA Webinaru IV EDYCJI kursu Samodzielny Księgowy księgowość uproszczona 
https://ewelinaduleba.pl/skku4/

Zapisz się aby:

zarezerwować BEZPŁATNE miejsce,

otrzymać przypomnienie o Webinarze,

otrzymać dostęp do zapisanego wideo z Webinaru,

otrzymać specjalne warunki uczestnictwa w IV edycji kursu.

Podczas Webinaru, wystartuje sprzedaż dostępów do 4 edycji kursu, który rusza już 1-03-2022r.

DATA I CZAS

Webinar odbędzie się w środę 16-02-2022r. o godzinie 20-00.

Zapisz się już teraz: https://ewelinaduleba.pl/skku4/

Pozdrawiam Serdecznie i do zobaczenia

Ewelina Dulęba

https://ewelinaduleba.pl/skku4/?fbclid=IwAR2hauOV2IGMejS9TbSVukQsOuaGwL8wxOvrG5uG5SzYQLKO27hHiyA7THI
https://ewelinaduleba.pl/skku4/?fbclid=IwAR2hauOV2IGMejS9TbSVukQsOuaGwL8wxOvrG5uG5SzYQLKO27hHiyA7THI
https://ewelinaduleba.pl/skku4/?fbclid=IwAR0Lao7w5dGSRMuHbFYmqMP07wThH5prZmul_30lfrfEYzzZiF9oN41wUXk


Dziękuję za uwagę 

Ewelina Dulęba


