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Samochód w biznesie  

Aspekty księgowe  
i podatkowe   
 

Przegląd głównych przepisów podatkowych mających zastosowanie w przypadku 

zakupu i korzystania z samochodu do celów służbowych w Polsce, Słowacji oraz 

Czechach. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Odliczenie podatku VAT od zakupu 
samochodu 
 

50% - samochody osobowe (ważące mniej niż 

3,5 tony) użytkowane nie tylko w celach 

służbowych 
 

100% - samochody użytkowane wyłącznie dla 

celów służbowych oraz inne pojazdy 

    

        Odliczenie akcyzy od       

        importowanych samochodów  
Nie podlega odliczeniu  

 

Odliczenie kosztów ubezpieczenia 
Koszty ubezpieczenia obejmujące wartość 

samochodu do  20 000 euro podlegają odliczeniu. 

Wydatki na część ubezpieczenia przekraczające 

20 000 euro nie są odliczane. 
 

Odliczenie podatku VAT z paliwa  
100% w przypadku samochodów używanych 

wyłącznie na potrzeby firmy 

 

 

 

 
 

 
Odliczenie podatku od eksploatacji 
samochodu  
 

50% - samochody osobowe używane 

również do celów osobistych 

100% - samochody osobowe wyłącznie w 

celach biznesowych oraz auta inne niż 

osobowe  
     

Amortyzacja 
Maksymalna podstawa amortyzacji wynosi 

20 000 euro   

1. Metoda liniowa - 20% wartości 

początkowej 

2. Stawka indywidualna - 40% 

3. Metoda przyspieszona dla pojazdów 

poruszających się w gorszych 

warunkach - 28% 
    

Ograniczenia dotyczące prywatnego 

użytkowania 
 

Polska 

Auta są przeznaczone wyłącznie do celów 

biznesowych, jeśli ich użytkowanie jest 

potwierdzone odpowiednim przebiegiem, 

wykluczającym przejazdy prywatne. 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

Odliczenie podatku VAT od zakupu 
samochodu 

 

100% dla samochodów używanych wyłącznie do 

celów służbowych.  
 

        Odliczenie innych podatków od       

        importowanych samochodów  
Nie podlegają odliczeniu. 

 

Odliczenie kosztów ubezpieczenia 
Brak ograniczeń w zależności od tego, czy 

samochód jest użytkowany w celach służbowych 

czy jest przedmiotem podatku dochodowego 

pracownika. Podatek wynosi 1% w skali jednego 

miesiąca. 
 

Odliczenie podatku VAT z paliwa   
W ilości odpowiedniej do zużycia. 
Zużycie paliwa na Słowacji oparte jest na:   

1. Sygnale GPS 

2. Książce Przebiegu 

3. Ryczałt do 80% od sumy całkowitej 

 
 
 

 
Odliczenie podatku od serwisu 
samochodowego  

 

W ilości odpowiadającej użytkowi 

służbowemu. 
 

                       Amortyzacja 

Amortyzacja pojazdu przez okres 4 lat 

przy użyciu metody liniowej. Ograniczenia 

dla aut nabytych za ponad  48 000 euro – 

część kosztów może nie być odliczona od 

podatku, jeśli podstawa jest zbyt niska lub 

jeśli strata podatkowa zostanie osiągnięta. 
 

Ograniczenia dotyczące prywatnego 

użytkowania 
W przypadku gdy auto jest użytkowane do 
celów zarówno biznesowych jak i 
prywatnych: 
1. Pełne odliczenie VAT wraz z 
naliczaniem VAT w przypadku prywatnego 
użytkowania 
2. Proporcjonalne odliczenie VAT 
odpowiednio do stopnia biznesowego 
użytkowania. 

Słowacja
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Odliczenie podatku VAT od zakupu 
samochodu 
Odliczenie VAT zależy od celu, w jakim pojazd 

jest wykorzystywany (powinien być rozważony 

zarówno cel, do jakiego auto jest wykorzystywane, 

jak też jego potencjalne prywatne użycie). O ile 

warunki użytkowania zmienią się na przestrzeni 5 

lat, odliczenie podatku VAT powinno być 

odpowiednio skorygowane. 

 

       Odliczenie innych podatków od       

        importowanych samochodów  
Podlegają odliczeniu bez limitów 

 

 Odliczenie kosztów ubezpieczenia 
Nie podlega odliczeniu  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Odliczenie podatku VAT z paliwa    
 

Odpowiednio do stopnia użycia dla celów  

służbowych. 

 

Odliczenie podatku od serwisu 
samochodowego  
  

 Odpowiednio do stopnia użycia dla celów  

służbowych. 

 

Amortyzacja 
Amortyzacja przez 5 lat  stosując metodę 

liniową lub przyspieszoną. 

 

Użytek służbowy vs. prywatny

 Czechy  

Proporcja użycia  w celach prywatnych i 

biznesowych zależy od dokumentacji, 

przede wszystkim książki przebiegu 

pojazdu. 

 



 
 

O nas  

Spółka Accace została założona w 2009 r. W dniu dzisiejszym zatrudniamy ponad 25 profesjonalistów 

aby zapewnić naszym klientom całe spektrum usług doradczych i outsourcingowych. Gwarantujemy 

najlepszej jakości usługi księgowe, obsługę kadrowo-płacową, doradztwo prawne i podatkowe.  

 

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest również jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszym celem jest świadczenie usług 

o globalnym zasięgu dlatego stale się rozwijamy oraz poszerzamy naszą sieć partnerską o nowe 

placówki. 

 

Accace Sp. z o.o. 

Cybernetyki 9, budynek B, 02-677 Warszawa, Polska 

+48 223 132 950, poland@accace.com 

 

 

Skontaktuj się z nami!  

Zapisz się!  

http://accace.pl/skontaktuj-sie-z-nami/
http://accace.pl/subscribers-pl

