
 Sesja Q&A  I  Ewelina Dulęba - Samodzielny Księgowy  Księgowość Uproszczona 

 Pytanie 1 

 Dochód  z  odpłatnego  zbycia  środków  trwałych  nie  będzie  powiększany  o  odpisy 

 amortyzacyjne  zaliczone  do  kosztów  uzyskania  przychodów  przed  1  stycznia  2022  r.  Jak  to 

 będzie  w  przypadku  sprzedaży  środka  trwałego,  który  jest  już  zamortyzowany?  Proszę  o 

 wyjaśnienie  na  przykładzie.  Czy  ma  znaczenie,  że  zamortyzowano  go  w  całości  przed  2022 

 r.? Co jeśli w całości zamortyzowano go w 2022 r. i potem sprzedano? 

 Odpowiedź: 

 Domyślam  się  że  chodzi  Pani  o  nowe  rozwiązania  w  zakresie  ustalania  dochodu  na  potrzeby 

 składki  zdrowotnej,  związane  z  ustawą  z  dnia  9  lutego  2022  r.,  które  weszły  w  życie  13 

 kwietnia  br.  W  związku  z  nowelizacją  w  ustawie  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach 

 opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  w  art.  81  ust.  2  i  2c  dodany 
 został  zapis  o  uwzględnieniu  w  podstawie  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie 
 zdrowotne art. 24 ust. 1-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  . 

 Przepisy  art.  24  ust.  2  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  wskazują  definicję 

 dochodu  z  odpłatnego  zbycia  składników  majątku,  o  których  mowa  w  art.  14  ust.  2  pkt  1, 

 wykorzystywanych  na  potrzeby  działalności  gospodarczej  lub  działów  specjalnych  produkcji 

 rolnej.  Jest  to  różnica  między  przychodem  ze  zbycia  składnika  majątku,  a  jego  wartością 

 początkową, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 

 Po  zmianach  zatem  dochód  ten  zostaje  zrównany  z  dochodem  ustalanym  na  potrzeby 

 składki zdrowotnej. 

 Jednak  w  tym  zakresie  przewidziano  przepis  przejściowy.  Dotyczy  on  środków  trwałych  i 

 wartości  niematerialnych  i  prawnych  nabytych  i  amortyzowanych  przed  2022  r.  Zgodnie  z 

 nowelizacją  dochód  dla  celów  składki  zdrowotnej  nie  jest  powiększany  o  odpisy 

 amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. 
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 Przykład 1 

 Przedsiębiorca  zakupił  w  2022  roku  środek  trwały  za  50.000  zł.  Jego  sprzedaż  nastąpi  w 

 przyszłym  roku.  Przychód  ze  sprzedaży  wyniesie  45.000  zł.  Do  momentu  sprzedaży  odpisy 

 amortyzacyjne wyniosą 7.000 zł. Jak sprzedaż wpłynie na podstawę do składki zdrowotnej? 

 (przychód ze zbycia - wartość początkowa) + dokonane odpisy amortyzacyjne 

 (45.000 – 50.000) + 7.000 = 2.000 zł. 

 Ponieważ  dochód  dla  celów  składki  zdrowotnej  w  tym  zakresie  ustalany  będzie  tak  samo  jak 

 dochód  podatkowy,  w  wyniku  sprzedaży  podstawa  do  składki  zdrowotnej  zostanie 

 zwiększona o 2.000 zł. 

 Przykład 2 

 Podatnik  zakupił  w  2021  roku  środek  trwały  za  50.000  zł.  Jego  sprzedaż  nastąpi  w  roku 

 2022.  Przychód  ze  sprzedaży  wyniesie  45.000  zł.  Do  momentu  sprzedaży  odpisy 

 amortyzacyjne  wyniosą  7.000  zł.  z  czego  4.000  zł.  to  odpisy  amortyzacyjne  z  roku  2021,  a 

 3.000  zł.  to  odpisy  amortyzacyjne  z  roku  2022.  Jak  sprzedaż  wpłynie  na  podstawę  składki 

 zdrowotnej? 

 (45.000 – 50.000) + 3.000 = - 2.000 zł. 

 W  obliczeniach  nie  uwzględniono  odpisów  amortyzacyjnych  dokonanych  przed  1  stycznia 

 2022 r – zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacji (art. 35). 

 Strata  powstała  przy  sprzedaży  środka  trwałego  pomniejszy  dochód  podatnika  stanowiący 

 podstawę do obliczania składki zdrowotnej. 

 © Copyright by Ewelina Dulęba 2022 
 Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione. 

 www.ewelinaduleba.pl 



 Sesja Q&A  I  Ewelina Dulęba - Samodzielny Księgowy  Księgowość Uproszczona 

 Pytanie 2 

 Piszę  z  zapytaniem  dotyczącym  modułu  8.  Jeżeli  mamy  małżeństwo  oboje  prowadzą 

 działalność  gospodarczą  na  zasadach  ogólnych  z  VAT.  Żona  kupiła  kilka  lat  wstecz  w  leasing 

 auto  które  ma  wbity  w  dowód  VAT-1  czyli  to  specjalne  badanie  techniczne  i  spełnia  warunki 

 do  odliczeń  100%.  Od  tego  roku  podpisała  z  mężem  umowę  użyczenia  pojazdu  (bezpłatne 

 użyczenie  pojazdu,  w  którym  to  użyczający  będzie  ponosił  koszty  związane  z  używaniem 

 tego pojazdu). 

 Jeżeli  dobrze  rozumiem  to  teraz  mąż  ma  prawo  do  odliczeń  100%  kosztów  związanych  z 

 użytkowaniem pojazdu? 

 Drugie  pytanie  odnośnie  raty  leasingowej  ponieważ  żona  już  nie  korzysta  z  tego  pojazdu 

 (ale  płaci  cały  czas  raty  z  własnego  konta)  to  mimo  wszystko  nie  może  już  wrzucać  zarówno 

 do  VAT  jak  i  kosztów  faktury  za  raty  a  czy  w  takim  układzie  może  to  zrobić  mąż?  Czy  istnieje 

 jakaś  możliwość  aby  któreś  z  nich  mogło  dalej  ewidencjonować  fakturę  dotyczącą  leasingu 

 pojazdu? 

 Odpowiedź: 

 Przedsiębiorca  (mąż)  ma  prawo  zakwalifikować  do  kosztów  uzyskania  przychodów  wydatki 

 związane z samochodem użytkowanym na podstawie umowy użyczenia. 

 Jednak  w  sytuacji  użyczenia  samochodu  od  współmałżonka  istotne  jest  kiedy  została 

 zawarta  umowa  leasingu.  Z  chwilą  zawarcia  małżeństwa  powstaje  między  małżonkami  z 

 mocy  ustawy  wspólność  majątkowa  obejmująca  przedmioty  majątkowe  i  prawa  do 

 korzystania  wynikające  z  zawartych  umów/nabyte  w  czasie  jej  trwania  przez  oboje 

 małżonków  lub  przez  jednego  z  nich.  Zatem  umowa  leasingu  została  zawarta  w  trakcie 

 małżeństwa,  to  wynikające  z  tej  umowy  prawo  do  korzystania  z  przedmiotu  umowy  (w  tym 

 wypadku  samochodu)  oraz  ewentualne  roszczenie  o  jego  wykup  wchodzą  do  majątku 

 wspólnego małżonków, a nie do majątku osobistego leasingobiorcy. 
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 Wariant I - Umowa leasingu została podpisana przed  zawarciem małżeństwa. 

 Jeśli  chodzi  o  koszty  eksploatacyjne  typu  paliwo  czy  wymiana  opon,  do  kosztów  uzyskania 

 przychodów  przedsiębiorca  (mąż)  zakwalifikować  może  100%  poniesionych  wydatków  -  z 

 uwagi na wpis VAT-1 w dowodzie. 

 Jeśli  natomiast  chodzi  o  AC,  należy  odnieść  się  do  art.  23  ust.  1  pkt  47:  Nie  uważa  się  za 

 koszty  uzyskania  przychodów  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; 

 Jeśli  więc  wartość  samochodu  nie  przekracza  wartości  150.000  zł.  ubezpieczenie  AC  będzie 

 w  całości  stanowiło  koszt  uzyskania  przychodu.  W  przypadku  wyższej  wartości  samochodu 

 należy zastosować proporcję, 

 Limit 150 tys. zł nie dotyczy składek na OC i NNW, ponieważ ich wysokość nie zależy od 

 wartości auta. Podatnicy mogą je więc odliczać od przychodu w całości. 

 Wariant II -Umowa leasingu została zawarta w trakcie małżeństwa: 

 Do  kosztów  eksploatacyjnych  i  polisy  będzie  miał  zastosowanie  art.  23  ust.  1  pkt  46  ustawy 

 o  pdof:  Nie  uważa  się  za  koszty  uzyskania  przychodów  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; 

 W konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów podatnik (mąż), może zaliczyć jedynie 

 20 proc. kosztów jego używania oraz składek na ubezpieczenie. 
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 Wydatki  te  muszą  zostać  prawidłowo  udokumentowane.  Dowodami  księgowymi  będą 

 zarówno  faktury,  rachunki  czy  też  polisa.  Na  fakturach  powinny  znajdować  się  dane 

 przedsiębiorcy jako nabywcy (męża). 

 Jeśli  chodzi  o  raty  opłacane  przez  żonę  w  ramach  zawartej  przez  nią  umowy  leasingu  nie 

 ma  możliwości,  aby  zostały  zakwalifikowane  w  koszty  działalności  męża.  Jedynym 

 rozwiązaniem może być tutaj cesja umowy leasingu. 

 Pytanie 3 

 Działalność  jednoosobowa,  zatrudniony  1  pracownik.  Firma  na  zasadach  ogólnych- 

 vatowiec.  Firma  zajmuje  się  produkcją  palet  z  drewna,  ma  umowę  z  jedną  lokalna-Firmą  dla 

 której  produkuje  palety.  Firma  nie  prowadzi  stanu  magazynowego.  Towar  (drewno)  kupuje 

 od  firm  że  stawką  vat  23%,  zw  lub  kupuję  od  ludzi  ścinających  drzewa  z  własnego  lasu  na 

 podstawie  umowy  kupna  sprzedaży,  tylko  takich  ktorzy  przedstawia  pozwolenie  na  scinke 

 drzewa.  Mam  pytanie  co  z  odpadem  drewna  z  produkcji  palet?  Czy  można  takie  drewno 

 (odpad)  wykorzystać  na  własne  potrzeby  opalania  domu?  Czy  trzeba  to  ewidencjonować  w 

 KPiR?  A  co  w  przypadku  odsprzedaży  drewna?  Czy  prawidłowym  jest  wystawienie  faktury 

 ze stawką "np" i adnotacja " odwrotne obciążenie " ? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie  z  par.  24  ust.  1  Rozporządzenia  w  sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi 

 przychodów  i  rozchodów:  Podatnicy  są  obowiązani  do  sporządzenia  i  wpisania  do  księgi 

 spisu  z  natury  towarów  handlowych,  materiałów  (surowców)  podstawowych  i  pomocniczych, 

 półwyrobów,  produkcji  w  toku,  wyrobów  gotowych,  braków  i  odpadów,  zwanego  dalej 

 "spisem z natury" (...) 

 W  par.  26  ust.  1  Rozporządzenia  wskazano  natomiast,  że  odpady  użytkowe,  które  w  toku 

 działalności  utraciły  swoją  pierwotną  wartość  użytkową,  wycenia  się  według  wartości 

 wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. 
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 Jeśli  zatem  drewno  pozostałe  z  produkcji  ma  wartość  (można  je  zużyć  lub  sprzedać) 

 podlega ujęciu w remanencie i właściwej wycenie. 

 W  momencie  sprzedaży  drewna  konieczne  jest  zatem  wystawienie  faktury  dokumentującej 

 transakcję i rozpoznanie przychodu z działalności gospodarczej. 

 Ustalenie właściwej stawki VAT nie obejmuje zakresu kursu. 

 Jeśli  natomiast  drewno  to  przekazane  zostaje  na  potrzeby  podatnika  należy  sporządzić 

 dokument  wewnętrzny  przekazania  na  cele  prywatne.  Wartość  przekazanych  odpadów 

 wykazać  należy  w  kolumnie  10  ze  znakiem  minus.  Konieczne  jest  także  wykazanie  podatku 

 VAT należnego, z uwagi na przysługujące prawo do odliczenia przy zakupie. 

 Pytanie 4 

 Proszę o sprawdzenie czy prawidłowo liczę składkę zdrowotną za miesiące luty-kwiecień. 

 Dane: 

 Przychody styczeń: 2275,20 

 Przychody luty: 4380,81 

 Przychody marzec: 5694,21 

 Koszty styczeń: 4145,32 

 Koszty luty: 3902,16 

 Koszty marzec: 3407,55 

 (do  pytania  załączony  pdf  z  wyliczeniami,  z  którego  wynika,  że  składki  ujmowane  są  w 

 kosztach, nie są bowiem uwzględnione w obliczeniach) 

 Odpowiedź: 
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 Zgodnie  z  art.  81  ust  2c.  ustawy  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze 

 środków publicznych: 

 Za  każdy  miesiąc  podlegania  ubezpieczeniu  osoba,  o  której  mowa  w  ust.  2,  wpłaca  składkę 

 na  ubezpieczenie  zdrowotne  od  miesięcznej  podstawy  wymiaru  składki  na  ubezpieczenie 

 zdrowotne  stanowiącej  dochód  z  działalności  gospodarczej  uzyskany  w  miesiącu 

 poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób: 

 1)  dochód  za  pierwszy  miesiąc  podlegania  ubezpieczeniu  w  roku  składkowym  jest  ustalany 

 jako  różnica  między  osiągniętymi  przychodami  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  lipca 

 1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  a  poniesionymi  kosztami  uzyskania 

 tych  przychodów  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym 

 od osób fizycznych; 

 2)  dochód  ustalony  w  sposób,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  jest  pomniejszany  o  kwotę  składek 

 na  ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe,  chorobowe  i  wypadkowe  opłaconych  w  tym 

 miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 

 3)  dochód  za  kolejne  miesiące  ustala  się  jako  różnicę  między  sumą  przychodów  w 

 rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych, 

 osiągniętych  od  początku  roku,  i  sumą  kosztów  uzyskania  tych  przychodów  w 

 rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych, 

 poniesionych od początku roku 

 4)  dochód  ustalony  w  sposób,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  jest  pomniejszany  o  sumę 

 dochodów  ustalonych  za  miesiące  poprzedzające  i  o  różnicę  między  sumą  składek  na 

 ubezpieczenia  emerytalne,  rentowe,  chorobowe  i  wypadkowe,  zapłaconych  od  początku 

 roku,  a  sumą  składek  odliczonych  w  poprzednich  miesiącach;  dochód  nie  jest 

 pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; 

 5)  przy  obliczaniu  dochodów,  o  których  mowa  w  pkt  1  i  3,  stosuje  się  art.  24  ust.  1-2b  i  nie 

 uwzględnia  się  przychodów  niepodlegających  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym 

 innych  niż  określone  w  art.  21  ust.  1  pkt  63a,  63b,  152-154  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991 

 r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych;  w  przypadku  osób  prowadzących 

 podatkową  księgę  przychodów  i  rozchodów  dochód,  o  którym  mowa  w  pkt  1  i  3,  ustala 

 się  z  uwzględnieniem  art.  44  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o 

 podatku dochodowym od osób fizycznych. 
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 Składka zdrowotna za luty 2022: 

 Podstawę  składki  zdrowotnej  za  luty  stanowić  będzie  różnica  między  sumą  przychodów  ze 

 stycznia  a  sumą  kosztów  ze  stycznia  oraz  kwotą  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne, 

 rentowe,  chorobowe  i  wypadkowe  opłaconych  w  styczniu,  jeżeli  nie  zostały  zaliczone  do 

 kosztów  uzyskania  przychodów  (tak  jak  wskazałam  z  pytania  wynika,  że  składki  były 

 księgowane w kup) 

 2275,20  -  4145,32  =  -1870,12  (strata)  zatem  podstawa  do  składki  zdrowotnej  wynosi  3010 

 zł. (minimalne wynagrodzenie) 

 Składka zdrowotna za marzec 2022: 

 Podstawę  do  składki  zdrowotnej  za  marzec  stanowić  będzie  różnica  między  sumą 

 przychodów  ze  stycznia  i  lutego  a  sumą  kosztów  ze  stycznia  i  lutego  pomniejszana 

 dodatkowo o ustalony dochód ze stycznia 

 (2275,20+4380,81)  -  (4145,32+3902,16)  -  0  =  -1391,47  (strata)  zatem  podstawa  do  składki 

 zdrowotnej wynosi 3010 zł. (minimalne wynagrodzenie) 

 *  jako  dochód  z  poprzedniego  miesiąca  wskazano  0  (zero)  gdyż  zgodnie  ze  stanowiskiem 

 ZUS  dla  celów  składki  zdrowotnej  nie  występuje  pojęcie  straty.  Kwestie  te  wyjaśniane  były 

 również w poprzednich sesjach. 

 Składka zdrowotna za kwiecień 2022: 

 Podstawę  do  składki  zdrowotnej  za  marzec  stanowić  będzie  różnica  między  sumą 

 przychodów  ze  stycznia,  lutego  i  marca  a  sumą  kosztów  ze  stycznia,  lutego  i  marca 

 pomniejszana dodatkowo o ustalony dochód ze stycznia i lutego 

 (2275,20+4380,81+  5694,21)  -  (4145,32+3902,16+  3407,55)  -  0  -  0  =  895,19  podstawa  jest 

 niższa  niż  wynagrodzenie  minimalne  zatem  jako  podstawę  do  składki  zdrowotnej  należy 

 przyjąć kwotę 3010 zł. 
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 Pytanie 5 

 Moduł 8 

 Jak wygląda sytuacja rozliczenia VAT, PIT, jeśli mamy raty leasingu operacyjnego. 

 Raty rozłożone na 3 lata , 

 WARTOŚC AUTA netto 134959,36 , brutto 166000, vat 31040,64 

 RATA netto 2860,99 , vat 658,03, brutto 3519,02 

 SAMOCHÓD OSOBOWY , CELE MIESZANE 

 Rozumiem że VAT, odliczamy w 50% 

 a jeśli chodzi o KPIR czy to jest 75% czyli (2860,99+329,01) *75% 

 Odpowiedź: 

 W  przypadku  samochodów  osobowych  o  wartości  powyżej  150  000  zł,  opłaty,  które  wynikają 

 z  umowy  leasingu  nie  są  kosztem  uzyskania  przychodów  w  wysokości  przekraczającej  ich 

 część  ustaloną  w  takiej  proporcji,  w  jakiej  kwota  150  000  zł  pozostaje  do  wartości 

 samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. 

 Ograniczenie  stosuje  się  do  tej  części  opłaty,  która  stanowi  spłatę  wartości  samochodu 

 osobowego, część odsetkowa raty stanowi koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości. 

 Wartość  samochodu,  to  wartość  netto  wynikająca  z  umowy  powiększona  o  podatek  od 

 towarów  i  usług,  który  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  nie  stanowi  dla 

 korzystającego  podatku  naliczonego  oraz  naliczony  podatek  od  towarów  i  usług,  w  tej 

 części,  w  jakiej  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  podatnikowi 

 korzystającemu  nie  przysługuje  obniżenie  kwoty  lub  zwrot  różnicy  podatku  od  towarów  i 

 usług. 

 Wartość  samochodu  wynikająca  z  umowy  musi  odpowiadać  faktycznej  (aktualnej)  wartości 

 rynkowej takiego samochodu na dzień jej zawarcia. 
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 Jeżeli  wartość  samochodu  osobowego  przekracza  150  000  zł.  raty  leasingowe  należy 

 zaliczać  do  kosztów,  w  proporcji  w  jakiej  150  000  mieści  się  w  całej  wartości  samochodu. 

 Tak ustaloną proporcję należy stosować przez cały okres obowiązywania umowy leasingu. 

 Faktura za leasing - przykład na podstawie danych z pytania 

 Wartość auta= kwota netto samochodu + 50% VAT 

 134959,36 + (50% * 31040,64) = 150479,68 

 Wartość  samochodu  przewyższa  ustalony  limit  150.000  zł.  W  celu  ustalenia  kwoty  raty 

 leasingowej, jaka może zostać ujęta w KPiR dokonuje się przeliczenia na podstawie wzoru: 

 150 000 zł/ wartość pojazdu x wysokość raty leasingowej 

 Z  uwagi  na  możliwość  odliczenia  50%  pod  uwagę  bierzemy  kwotę  netto  +  50%  VAT 

 wykazanego na fakturze: 2860,99+ (50% * 658,03) = 3190,01 zł. 

 Zatem w KUP zaksięgować można: 3179,84 (150.000/150479,68 * 3190,01) 

 Koszty eksploatacji 

 Jeżeli  samochód  osobowy,  który  podatnik  użytkuje  na  podstawie  umowy  leasingu  jest 

 używany  na  potrzeby  prowadzonej  przez  podatnika  działalności  gospodarczej  i  jednocześnie 

 jest  również  wykorzystywany  do  celów  niezwiązanych  z  działalnością  gospodarczą 

 podatnika  (do  celów  mieszanych),  wydatki  eksploatacyjne  zaliczane  są  do  kosztów 

 uzyskania  przychodów  w  75%.  25%  wydatków  poniesionych  z  tego  tytułu  nie  stanowi  dla 

 podatnika  kosztów  uzyskania  przychodu.  Limitem  75%  objęte  są  wydatki  eksploatacyjne, 

 takie  jak  zakup  paliwa,  zakup  części,  serwis,  naprawy,  przegląd,  wymiana  opon,  opłaty  za 

 przejazd autostradą, itp. 

 Polecam  również:  Objaśnienia  podatkowe  z  9  kwietnia  2020  r.  dot.  wykorzystywania 

 samochodu  osobowego  w  prowadzonej  działalności  -  zmiany  w  podatkach  dochodowych  od 

 2019  r. 

 https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-9-kwietnia-2020-r-dot-wykorzystyw 
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 ania-samochodu-osobowego-w-prowadzonej-dzialalnosci---zmiany-w-podatkach-dochodowy 

 ch-od-2019-r 

 Podstawa prawna: 

 art.  23  ust.1  pkt  46a  i  pkt  47a,  art.  23  ust.  5a  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 fizycznych 

 VAT:  niezależnie  od  wartości  pojazdu,  w  przypadku  samochodu  osobowego 

 wykorzystywanego  do  celów  mieszanych  (do  działalności  opodatkowanej  i  do  celów 

 prywatnych)  przysługuje  Państwu  prawo  do  odliczenia  w  wysokości  50%  kwoty  podatku 

 naliczonego wynikającego z faktury (PODSTAWA PRAWNA: art. 86a ustawy o VAT). 

 Pytanie 6 

 Czy  opłatę  koncesyjną  od  sprzedaży  paliw  księguje  się  w  koszty  pod  datą  wypełnienia 

 formularza czy też w dacie zapłaty tej koncesji? 

 Odpowiedź: 

 Koncesja  jest  wydatkiem  niezbędnym  w  niektórych  rodzajach  działalności,  spełnia  zatem 

 główną  przesłankę  umożliwiającą  ujęcie  jej  w  kosztach  uzyskania  przychodu.  Jak  bowiem 

 wskazano  w  art.  22  ust.  1  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych:  Kosztami 

 uzyskania  przychodów  są  koszty  poniesione  w  celu  osiągnięcia  przychodów  lub  zachowania 

 albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. 

 Warto  także  wspomnieć,  że  koncesja  stanowi  koszt  pośredni,  gdyż  nie  ma  możliwości 

 przypisania jej do konkretnego przychodu. 

 Moment  ujęcia  jej  w  kosztach  zależny  będzie  od  wybranej  przez  podatnika  metody 

 ewidencjonowania kosztów. 

 W  metodzie  kasowej  zastosowanie  będzie  miał  art.  22  ust.  6b  ustawy  o  pdof,  zgodnie  z 

 którym,  za  dzień  poniesienia  kosztu  uważa  się  dzień  wystawienia  faktury  (rachunku)  lub 
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 innego  dowodu  stanowiącego  podstawę  do  zaksięgowania  (ujęcia)  kosztu.  W  związku  z  tym, 

 w  przypadku  stosowania  przez  przedsiębiorcę  metody  kasowej  koncesję  ująć  należy 

 jednorazowo w dacie wystawienia dokumentu. 

 W  metodzie  memoriałowej  koszty  pośrednie  również  księguje  się  w  dacie  ich  poniesienia 

 czyli  w  dacie  wystawienia  dokumentu.  Jednak  jeśli  dotyczą  one  okresu  przekraczającego  rok 

 podatkowy,  rozlicza  się  je  proporcjonalnie  do  długości  okresu  którego  dotyczą  (art.  22  ust.  5c 

 ustawy  o  pdof).  Tak  więc,  jeśli  przedsiębiorca  stosuje  metodę  memoriałową,  a  opłata 

 koncesyjna  dotyczy  okresu  przekraczającego  rok  podatkowy,  jej  wartość  należy 

 zaksięgować  proporcjonalnie  do  okresów  podatkowych  których  dotyczy.  Część  dotycząca 

 bieżącego  roku  zaksięgowana  zostanie  w  dacie  wystawienia  dokumentu.  Części  dotyczące 

 kolejnych okresów zaksięgować należy pod datą 1 stycznia danego roku. 

 Pytanie 7 

 Mam  pytanie  do  szkoleń  dotyczących  ujmowania  kosztów  i  przychodów  w  KPIR  i  rejestrach 

 VAT  w  sytuacjach,  gdy  klienci  przynoszą  faktury  po  terminie.  Często  się  zdarza,  że 

 dostajemy  fakturę  za  telefon,  paliwo  itp.  z  datą  wystawienia  styczeń,  a  mamy  już  kwiecień. 

 Zdarza  mi  się  również  (choć  tutaj  rzadziej)  otrzymywać  faktury  przychodowe  z  opóźnieniem, 

 bo  dokumenty  księgowe  przynosi  mama  do  biura,  a  syn  zapomniał  jej  wszystkie  dokumenty 

 przekazać. 

 Odpowiedź: 

 Kwestie ujęcia faktur w ewidencji VAT uregulowane zostały w ustawie o VAT. 

 Zasadniczo  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego 

 powstaje  w  rozliczeniu  za  okres,  w  którym  w  odniesieniu  do  nabytych  lub  importowanych 

 przez  podatnika  towarów  i  usług  powstał  obowiązek  podatkowy,  nie  wcześniej  niż  w 

 rozliczeniu  za  okres,  w  którym  podatnik  otrzymał  fakturę.  Odliczenia  dokonać  można  także  w 

 deklaracji  za  jeden  z  trzech  następnych  okresów  rozliczeniowych  w  przypadku  podatnika 

 rozliczającego  podatek  VAT  miesięcznie  lub  w  deklaracji  za  jeden  z  dwóch  następnych 

 okresów rozliczeniowych w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie. 
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 Jeśli  zaś  chodzi  o  VAT  należny  zgodnie  z  ogólną  zasadą  obowiązek  podatkowy  powstaje  z 

 chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. 

 Tak  więc  w  przypadku  otrzymania  faktur  po  terminie  kiedy  nie  jest  możliwe  ujęcie  ich  w 

 powyżej wskazanych okresach, konieczna jest korekta pliku JPK_VAT. 

 Podstawa prawna: 

 art. 86 ust. 10 -11, art. 19a ustawy o VAT 

 Jeśli zaś chodzi o ujęcie faktur w KPIR: 

 Kiedy  dotyczą  one  towaru  handlowego,  bezwzględnie  należy  dokonać  korekty  i  fakturę 

 wprowadzić  do  KPIR  zgodnie  z  datą  wystawienia  (jeśli  miesiąc  wystawienia  jest  zbieżny  z 

 miesiącem otrzymania towaru). 

 Jeśli  faktury  dotyczą  pozostałych  kosztów  to  zgodnie  z  przepisami  również  ujmuje  się  je  w 

 księdze  w  dacie  poniesienia  czyli  dacie  wystawienia  faktury.  Najlepszym  rozwiązaniem  jest 

 zawarcie  w  umowie  z  klientem  zapisu  o  dodatkowych  kosztach  w  związku  z  korektą  dot. 

 dokumentów  dostarczonych  po  terminie.  Zdarzają  się  sytuację,  że  koszty  ujmowane  są  w 

 dacie  otrzymania  faktury,  ale  jest  to  działanie  ryzykowne  i  może  zostać  zakwestionowane 

 podczas kontroli, co ostatecznie będzie wiązało się z korektą poprzednich okresów. 

 Faktury  dokumentujące  przychód  bezwzględnie  ująć  należy  w  dacie  jego  powstania. 

 Zasadniczo  jest  to  dzień  wydania  rzeczy,  zbycia  prawa  majątkowego,  lub  wykonania  usługi 

 albo  częściowego  wykonania  usługi.  Jeśli  jednak  wcześniej  doszło  do  wystawienia  faktury 

 albo  uregulowania  należności  za  datę  powstania  przychodu  uznać  należy  dzień  zaistnienia 

 tych zdarzeń. 

 Podstawa prawna: 

 par.  16  ust.  1  Rozporządzenia  w  sprawie  prowadzenia  podatkowej  księgi  przychodów  i 

 rozchodów 

 art. 22 ust. 6b,  art. 14 ust. 1 c ustawy o pdof 
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 Pytanie 8 

 Mam  pytanie  odnośnie  modułu  I.  A  mianowicie  o  mały  ZUS  plus.  Ponieważ  z  mały  ZUS  plus 

 można  korzystać  przez  36  miesięcy  wciągu  ostatnich  60  miesięcy  to  te  36  miesięcy  są 

 liczone  łącznie  z  ulga  na  start,  która  wynosi  6  miesięcy  oraz  składkami  preferencyjnymi, 

 które  wynoszą  24  miesiące  z  czego  małego  ZUS  plus  zostaje  nam  do  wykorzystania  tylko  6 

 miesięcy?  Czy  Mały  ZUS  plus  to  36  miesięcy  liczonych  oprócz  ulgi  na  start  i  składek 

 preferencyjnych? 

 Odpowiedź: 

 Mały  ZUS  plus  to  dodatkowy  okres  do  wykorzystania.  Nie  zawiera  on  w  sobie  ulgi  na  start 

 oraz  składek  preferencyjnych.  Z  Małego  ZUS  plus  korzystać  można  przez  36  miesięcy  w 

 ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Tak  więc  przedsiębiorca  może  skorzystać  z  opłacania  niższych  składek  ZUS  przez  66 

 miesięcy: 

 -  6 miesięcy - ulga na start 

 -  24 miesiące - składki preferencyjne 

 -  36 miesięcy - mały ZUS plus. 

 Pytanie 9 

 W  module  nr  9  w  plikach  do  pobrania  była  niewielka  wzmianka  o  leasingu  samochodów. 

 Interesuje  mnie  odpowiedź  na  Pytanie  jak  Pani  w  swojej  pracy  ujmuje  w  kup  koszt  raty 

 leasingowej  (leasing  operacyjny)  w  osobowych  samochodach  leasingowych  o  wartości 

 powyżej 150 000 zł? Niestety spotkałam się z dwoma wariantami: 

 a)  pierwszy  mówiący,  że  należy  obliczyć  proporcję  do  wyliczenia  raty  w  części  kapitałowej  i 

 dodatkowo tą proporcję należy stosować przy opłacie wstępnej, a także ubezpieczeniu AC 

 b)  drugi  wariant  mówiący,  że  proporcję  w  leasingu  operacyjnym  stosuje  sie  tylko  w 

 przypadku ksiąg pełnych, a do KPiR nie należy stosować proporcji. 
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 W  moim  pytaniu  chodzi  o  procentową  proporcję  wyliczoną  z  wartości  początkowej  auta,  np. 

 wartość auta 180 000 tj 150 000/180 000=83,33%). 

 Odpowiedź: 

 W  przypadku  samochodów  osobowych  o  wartości  powyżej  150  000  zł,  opłaty,  które  wynikają 

 z  umowy  leasingu  nie  są  kosztem  uzyskania  przychodów  w  wysokości  przekraczającej  ich 

 część  ustaloną  w  takiej  proporcji,  w  jakiej  kwota  150  000  zł  pozostaje  do  wartości 

 samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. 

 Ograniczenie  stosuje  się  do  tej  części  opłaty,  która  stanowi  spłatę  wartości  samochodu 

 osobowego, część odsetkowa raty stanowi koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości. 

 Wartość  samochodu,  to  wartość  netto  wynikająca  z  umowy  powiększona  o  podatek  od 

 towarów  i  usług,  który  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  nie  stanowi  dla 

 korzystającego  podatku  naliczonego  oraz  naliczony  podatek  od  towarów  i  usług,  w  tej 

 części,  w  jakiej  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  podatnikowi 

 korzystającemu  nie  przysługuje  obniżenie  kwoty  lub  zwrot  różnicy  podatku  od  towarów  i 

 usług. 

 Wartość  samochodu  wynikająca  z  umowy  musi  odpowiadać  faktycznej  (aktualnej)  wartości 

 rynkowej takiego samochodu na dzień jej zawarcia. 

 Jeżeli  wartość  samochodu  osobowego  przekracza  150  000  zł.  raty  leasingowe  należy 

 zaliczać  do  kosztów,  w  proporcji  w  jakiej  150  000  mieści  się  w  całej  wartości  samochodu. 

 Tak ustaloną proporcję należy stosować przez cały okres obowiązywania umowy leasingu. 

 W  celu  ustalenia  kwoty  raty  leasingowej,  jaka  może  zostać  ujęta  w  KPiR  dokonuje  się 

 przeliczenia na podstawie wzoru: 

 150 000 zł/ wartość pojazdu x wysokość raty leasingowej 

 Limit  dotyczy  również  dobrowolnych  ubezpieczeń  pojazdu,  m.in.  ubezpieczenia  AC.  Składki 

 na  dobrowolne  ubezpieczenia  samochodu  firmowego  w  wysokości  przekraczającej  ich  część 
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 ustaloną  w  takiej  proporcji,  w  jakiej  pozostaje  równowartość  150  000  PLN,  nie  będą 

 stanowiły kosztu. 

 Ograniczenia  nie  stosuje  się  do  ubezpieczeń  OC  i  NNW,  gdzie  wysokość  składki 

 ubezpieczeniowej  nie  zależy  od  wartości  samochodu  osobowego.  W  ich  przypadku  w 

 kosztach uzyskania przychodów można ująć pełną wysokość składek. 

 Jeżeli  samochód  osobowy,  który  podatnik  użytkuje  na  podstawie  umowy  leasingu  jest 

 używany  na  potrzeby  prowadzonej  przez  podatnika  działalności  gospodarczej  i  jednocześnie 

 jest  również  wykorzystywany  do  celów  niezwiązanych  z  działalnością  gospodarczą 

 podatnika  (do  celów  mieszanych),  wydatki  eksploatacyjne  zaliczane  są  do  kosztów 

 uzyskania  przychodów  w  75%.  25%  wydatków  poniesionych  z  tego  tytułu  nie  stanowi  dla 

 podatnika  kosztów  uzyskania  przychodu.  Limitem  75%  objęte  są  wydatki  eksploatacyjne, 

 takie  jak  zakup  paliwa,  zakup  części,  serwis,  naprawy,  przegląd,  wymiana  opon,  opłaty  za 

 przejazd autostradą, itp. 

 Podstawa prawna: 

 art.  23  ust.1  pkt  46a  i  pkt  47a,  art.  23  ust.  5a  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 fizycznych 
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