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Koszty samochodu w 2019 roku 
W roku 2019 w następstwie zmian prawa co do odliczania kosztów użytkowania samochodów 
w firmie zmienia się wartość możliwej do odliczenia kwoty kosztów. 

Od 01 stycznia 2019 jeżeli auto używane jest do celów mieszanych to do kosztów podatkowych 
może być zaliczone tylko 75% wartości zakupów eksploatacyjnych.  

Wartość netto plus połowa nieodliczonego VAT stanowi podstawę wyliczenia kwoty możliwej 
do ujęcia w kosztach podatkowych firmy. Pozostała wartość nie jest kosztem. Poniżej 
przedstawiamy sposób zaksięgowania danej wartości z faktury. 
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Bazą do wyliczenia odpowiednich wartości są kwoty: 

Netto: 100,00 

VAT: 23,00  

Brutto: 123,00 

75% kosztów to wartość wyliczona wg wzoru: 

(Netto + 50% VAT)*75% = (100,00+11,50)*75% = 83,63 zł 

 

Poniżej opis dwóch możliwości zaksięgowania operacji w 360 Księgowość. 

Pierwsza możliwość księgowania 

Na początku musisz dodać nowe konto księgowe, na którym będziesz rejestrować koszty 

niestanowiące kosztu podatkowego. Konto można dodać w menu Ustawienia > Ustawienia 

finansów > Plan kont > Nowe konto. 

 

Nazewnictwo oraz numerację dostosuj do własnego planu kont. 

Następnie w menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu > Nowy dokument wprowadź 

fakturę zakupu paliwa lub innego kosztu związanego z samochodem. 

W pierwszym wierszu wprowadź wartość, którą wykażesz w deklaracji VAT, biorąc pod uwagę 

że możesz nadal odliczyć 50% VAT użyj stawki ZW 50% w kolumnie VAT, system sam wyliczy 

wartość netto powiększając ją o nieodliczony VAT.  
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W następnych wierszach wprowadź ten sam artykuł gdzie wykażesz wartość, która nie jest 

kosztem (25% wartości z wiersza pierwszego) a w ostatnim wierszu wprowadź artykuł (jeśli go 

wcześniej nie utworzyłeś wcześniej, możesz to zrobić podczas tworzenia faktury) w którym 

koszt będzie się księgował na odpowiednie konto kosztów NKUP (np. 40111), czyli to które 

uprzednio zostało przez ciebie utworzone. 

 

Klikając kafelek Transakcja zobaczysz jak dokument został zaksięgowany. 
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Kwota z danej faktury w deklaracji VAT wykazana została zgodnie z poniższym przykładem. 

 

Druga możliwość księgowania 

W menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu > Nowy dowód dodaj nową fakturę. W 

pierwszym wierszu wprowadź połowę wartości netto zakupionego paliwa a w kolumnie VAT 

wybierz stawkę 23% VAT.  

W drugim wierszu wprowadź ten sam artykuł ale w kolumnie Cena wprowadź tylko pozostałą 

wartość możliwą do wykazania w kosztach podatkowych firmy. Zgodnie z przykładem, będzie 

to różnica między kwotą 83,63 zł a wartością netto wykazaną w pierwszym wierszu 50,00 zł 

czyli 33,63 zł.  

Dodaj kolejny wiersz, w którym wybierzesz artykuł odpowiadający za rejestrację kosztów 

NKUP, tam wprowadź pozostałą kwotę faktury, nie będącej kosztem podatkowym tj. 111,50 – 

83,63 = 27,87. 

Zobacz przykład poniżej. 
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Dekret możesz podejrzeć po kliknięciu w kafelek Transakcja. 

 

Wartość z pierwszego wiersza zostanie wykazana w deklaracji VAT. 
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Trzecia możliwość księgowania 

W menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu > Nowy dowód dodaj nową fakturę. Zanim 

wprowadzisz artykuły, zaznacz opcję Ceny brutto.  

W pierwszym wierszu wprowadź w kolumnie Ilość wartość 0,50 (50% wartości faktury) a w 

kolumnie Cena wartość brutto z faktury a w kolumnie VAT wybierz stawkę 23% VAT.  

W drugim wierszu wprowadź w kolumnie Ilość wartość 1 oraz wybierz ten sam artykuł a w 

kolumnie Cena wprowadź wartość pozostałego kosztu z faktury.  

Dodaj kolejny wiersz, w którym wybierzesz artykuł odpowiadający za rejestrację kosztów 

NKUP, tam wprowadź w kolumnie Ilość wartość 1, a w kolumnie Cena wprowadź wartość nie 

będącej kosztem. 

System sam przeliczy odpowiednie wartości i wyliczy VAT. Zobacz przykład poniżej. 

 

Dekret możesz podejrzeć po kliknięciu w kafelek Transakcja. 
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Wartość z pierwszego wiersza zostanie wykazana w deklaracji VAT. Pozostałe wartości 

wprowadzone zostaną na odpowiednie konta księgowe. 

Amortyzacja 

W przypadku wprowadzenia samochodu do środków trwałych i naliczania amortyzacji, taki 
koszt również należy podzielić na 75% zaliczane do kosztów podatkowych a 25% NKUP. Aby 
uzyskać takie rozdzielenie należy w menu Środki Trwałe > Środki trwałe odnaleźć kartę danego 
środka trwałego, np. auta, i w polu Kwota dofinansowanie wprowadzić 25% wartości 
samochodu, od której nie będzie naliczany koszt. 
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Po wprowadzeniu danej kwoty w karcie środka trwałego, po utworzeniu operacji amortyzacji, 
system rozróżni kwoty, które będą wykazywane jako koszt w księgach i pozostałą wartość, 
która tym kosztem nie jest. 
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Wartość amortyzacji podzielona została na koszt na koncie 40000 Amortyzacja (podatkowa)  
oraz część która nie jest kosztem na koncie 40001 Amortyzacja NKUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości: 

• napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl 

• zadzwoń do nas: +22 30 75 777 

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość. 

Pozdrawiamy! 

Zespół 360 Księgowość  

 


