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PYTANIE 1 
Moduł VII

Koszty Starego Roku - w sytuacji, kiedy odnajdujemy zagubione faktury kosztowe z ubiegłego roku czytałam, 

że fakturę taką ujmujemy z datą 31.12 do roku, którego koszt dotyczy, natomiast do podatku VAT koszt 

możemy ująć w nowym roku w kolejnych miesiącach/ kwartałach.

Czy tak jest zarówno w przypadku pozostałych wydatków jak i kosztów związanych z zakupem 

towarów/materiałów, czy te ostatnie koszty jednak powinno się zarówno podatek PIT jak i VAT ujmować w 

roku, którego koszty dotyczą i korygować deklaracje podatkowe i JPK VAT?



ODPOWIEDŹ
Kwestie ujęcia faktur w ewidencji VAT uregulowane zostały w ustawie o VAT. Nie ma znaczenia czy faktura 

dotyczy pozostałego kosztu czy zakupu towaru.  

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.



ODPOWIEDŹ c.d. 
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



PYTANIE 2
MODUŁ AMORTYZACJA:

Mój mąż zamierza kupić używany samochód - podnośnik koszowy od p. Rafała - osoby fizycznej, która 

prowadzi JDG (ryczałt, zwolniona z VAT).

Pan Rafał użytkuje w swojej firmie samochód od 5 lat., na zasadzie umowy kupna - sprzedaży za 40 000 zł.

Mój mąż jest małym podatnikiem, prowadzi JDG (liniowy, Vat czynny)

Czy prawidłowo ustaliłam fakty? (część dalsza pytania - w materiale pdf)



ODPOWIEDŹ
W ramach odpowiedzi mailowych podawana jest ogólna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa 

podatkowego. Przy czym oceny w zakresie stanu faktycznego dokonuje samodzielnie podatnik. W sytuacjach 

wątpliwych zawsze zalecam złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Grupa 743 obejmuje samochody specjalne:

- pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi,

- pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

- samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

- pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż 

transport towarów i przewóz osób, takie jak:

- piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

- pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (np. polewaczki, 

zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),



- pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

- ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

- ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

- żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

- samojezdne wieże wiertnicze,

- generatory przewoźne,

- radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

- pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Jeśli zatem samochód-podnośnik koszowy zawiera się w tej grupie - KŚT ustalono prawidłowo.

ODPOWIEDŹ c.d.



W przypadku tej grupy roczna stawka amortyzacyjna wynosi 14%. Jak najbardziej można zastosować amortyzację 

liniową.

Amortyzację degresywną natomiast stosować można w odniesieniu do zamkniętego katalogu środków trwałych. 

Wymienione zostały one w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof. Są to maszyny i urządzenia zaliczone do grupy KŚT 3-6 i 8 oraz 

środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Tak więc  w przypadku samochodów specjalnych również 

można ją zastosować.

ODPOWIEDŹ c.d.



Zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o pdof indywidualne stawki amortyzacyjne zastosować można dla używanych lub 

ulepszonych środków trwałych wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, przy czym środki trwałe w przypadku 

środków transportu uznaje się za używane jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane 

przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy. W pytaniu wskazano, że samochód-podnośnik 

koszowy używany był przez inny podmiot przez 5 lat, zatem można zastosować indywidualna stawkę amortyzacji. 

Pamiętać jednak należy o okresie amortyzacji który dla środków transportu nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

ODPOWIEDŹ c.d.



Do skorzystania z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis uprawnieni są:

- mali podatnicy - małym podatnikiem w 2022 r. jest podatnik, u którego w 2021 r. wartość przychodu ze sprzedaży, 

wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 9.188.000 zł. (w przypadku przedsiębiorstwa w spadku uwzględnić 

należy również przychód ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy) - art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF.

- podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym - pamiętać jednak 

należy, że z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności 

gospodarczej, który w roku jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym 

czasie wspólność majątkowa. 

ODPOWIEDŹ c.d.



Amortyzacja ta dotyczy środków trwałych zaliczonych do grup KST 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych. 

Amortyzacji jednorazowej dokonuje się od wartości początkowej, 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. Kwota limitu na 2022 r. wynosi 229.000 zł. Przy limicie nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych 

od nieprzekraczającej 10.000 zł wartości początkowej środków trwałych.

ODPOWIEDŹ c.d.



PYTANIE 3
Moduł 8. Rozliczenie samochodu w działalności gospodarczej

Mam pytanie odnośnie opłaty ewidencyjnej, która naliczana jest przy przeglądzie samochodu i widnieje 

jako osobna pozycja na fakturze (zazwyczaj 1 zł). Czy opłata ta stanowi KUP? Jeśli tak to powinna być 

rozliczana w wysokości 75% lub 20% jeśli samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności 

gospodarczej? Spotkałam się z interpretacjami, że opłata ta nie stanowi kosztów uzyskania przychodu, 

chciałabym się dowiedzieć jak poprawnie księgować taką opłatę.



ODPOWIEDŹ
Tak, opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodu, jeśli spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o pdof, zgodnie z którym 

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 

zabezpieczenia źródła przychodów.

W kosztach ujmujemy ją jak każdy inny wydatek dotyczący eksploatacji samochodu.

Zatem w przypadku samochodu stanowiącego środek trwały wykorzystywanego do celów mieszanych czyli zarówno 

do celów osobistych jak i związanych z działalnością, opłata będzie kosztem w wysokości 75%

W przypadku samochodu prywatnego używanego również w działalności, opłata będzie kosztem wysokości 20% 

wydatku.

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych



PYTANIE 4 
Rozliczenie samochodu w działalności gospodarczej

Jak rozliczyć wynajem samochodu i koszty jego eksploatacji (paliwo, opłaty za przejazd autostradą, opłaty za 

parking, ubezpieczenie itp.) jeśli dotyczył on delegacji i w tym celu został wynajęty? Wydaje mi się, że 

koszty eksploatacji należy rozliczyć w ramach limitu kilometrówki, a jeśli chodzi o opłatę za wynajem auta 

to ten limit jej nie dotyczy.



ODPOWIEDŹ
W sytuacji, kiedy samochód wynajęty został na potrzeby delegacji, opłatę za najem samochodu ująć można 

bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Jeśli chodzi o koszty eksploatacyjne zastosowanie będzie miał art. 23 ust. 1 pkt 36, zgodnie z którym nie 

uważa się za koszty uzyskania przychodów powyższych wydatków ponoszonych w celu odbycia podróży 

służbowej w wysokości przekraczającej wysokość kwoty wynikającej z kilometrówki. Wysokość ta stanowi 

kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden 

kilometr przebiegu.

Osoba użytkująca pojazd powinna zatem prowadzić kilometrówkę.



ODPOWIEDŹ c.d.
Elementy jakie powinna zawierać kilometrówka określone zostały w art. 23 ust. 7. Są to co najmniej: 

nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność 

silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych 

kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych 

kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.



PYTANIE 5
Czy w zaliczkach na podatek dochodowy, kwotę 5100 odliczamy w każdym miesiącu wystąpienia tej 

zaliczki??

Rozliczenie straty, założenie że firma w roku podatkowym 2020 miała stratę 25000zł, w 2021 36000zł, czy 

strate rozliczamy w całości na koniec roku 2022.



ODPOWIEDŹ
Zaliczki na podatek liczymy narastająco zatem w przypadku rozliczenia wg skali podatkowej w każdym 

miesiącu należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek, pamiętając jednocześnie o zmniejszeniu 

podatku o zaliczki z poprzednich miesięcy.

Przykład (z założeniem, że składki społeczne uwzględnione zostały w KUP)

Przychody styczeń: 50.000 zł.
Koszty styczeń: 10.000 zł.
Przychody luty: 40.000 zł.
Koszty luty: 20.000 zł.
Zaliczka za styczeń: 50.000 – 10.000 = 40.000 x 17% - 5.100 = 1.700 zł.
Zaliczka za luty: 90.000 – 30.000 = 60.000 x 17% - 5.100 = 5.100 – 1,700 = 3.400 zł.



ODPOWIEDŹ c.d.
W kwestii straty odwołać się należy do art. 9 ust. 3. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zgodnie z którym o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik 

może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości 

tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega 

rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z 

tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.



ODPOWIEDŹ c.d.
Na zastosowanie wariantu zaproponowanego w pytaniu pozwala nam punkt 2 wskazanego przepisu. 

Zgodnie z nim jeśli dochód jest wystarczający można go obniżyć maksymalnie o 5.000.000 zł. w jednym z 

najbliższych 5 lat podatkowych. Tak więc starty z lat 2020 i 2021 w wysokości 25000 zł. i 36000 zł. mogą 

zostać uwzględnione w rozliczeniu za 2022 rok.



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba


