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Koszty samochodu w 2019 roku 

75% kosztów eksploatacyjnych 
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 za pomocą stawki ZW 50%, 
która jest dostępna w naszym programie. 
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Zastosowanie stawki ZW 50% w Pełnej Księgowości 

W aktualizacji z dnia 29.05.2019 zmodyfikowany został Plan kont w przypadku Pełnej 

Księgowości i dodane zostało konto kosztów NKUP wydatków eksploatacyjnych dotyczących 

kosztów samochodów o numerze 40257 – Wydatki na samochód – NKUP. Konto to zostanie 

wykorzystane w automatycznym rozliczeniu zakupów dotyczących samochodów po zmianach 

w 2019 roku. 

Dane konta można modyfikować w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont.  

W menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu > Nowy dokument zakupu dodaj nową 

fakturę zakupu na materiały eksploatacyjne. W linii artykułu wybierz np. Paliwo.  

 

Po kliknięciu w kafelek Transakcja w górnym prawym rogu uzyskasz informację na temat 

zaksięgowanego dokumentu. 
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Automatyczne wyliczenie zakwalifikuje odpowiednią część kosztów (75%) na odpowiednie 

konto, pozostała wartość zostanie wprowadzona na konto 40257 – Wydatki na samochód – 

NKUP odpowiedzialne za koszty stanowiące 25% pozostałej wartości. 

W deklaracji natomiast zostanie wykazana tylko połowa wartości netto z faktury oraz połowa 

podatku VAT możliwego do odliczenia. 

 

W wariancie kalkulacyjnym pełnej księgowości konto, które będzie wykorzystywane do 

księgowania kosztów NKUP będzie miało numer 59010 - Wydatki eksploatacyjne na samochód 

– NKUP. 
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Zastosowanie stawki ZW 50% w KPIR 

W aktualizacji z dnia 29.05.2019 zmodyfikowana została stawka VAT ZW 50% i obecnie można 

już automatycznie wyliczać 75% kosztów eksploatacyjnych samochodów zakupionych w 2019 

roku. 

W menu Wydatki > Zakupy i rachunki > Nowy dokument zakupu dodaj nową fakturę zakupu 

na materiały eksploatacyjne. W linii artykułu wybierz np. Paliwo.  

 

Do kosztów zostanie zaliczona automatycznie wyliczona wartość w kwocie 75% kosztów. 

Pozostała wartość 25% nie zostanie wprowadzona do KPIR oraz nie będzie brana pod uwagę 

podczas wyliczenia zaliczki na PIT. Wartości te można sprawdzić w menu Ewidencje > Dochód 

/ Strata oraz Ewidencje > KPIR. 
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W deklaracji VAT wykazana zostanie połowa wartości netto z faktury oraz połowa VAT 

możliwego do odliczenia. 

 

 

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  


