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Transkrypcja wideo: 5 nieoczywistych pomysłów na koszty firmowe (odc. 19) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=141Do6FZUKo&index=15&list=PLc0UBkk7rVfMLm
27kTGEW6STQKXIXENZ5  
 
Witajcie w kolejnym odcinku inFakt TV. Dzisiaj zajmiemy się tematem ważnym dla każdego 
przedsiębiorcy, czyli kosztami firmowymi, a konkretnie ciekawymi pomysłami na koszty. Dlaczego 
to ważny temat? No, o tym opowiadałem już w poprzednim odcinku. Można sobie kliknąć i 
obejrzeć, a wielkim skrócie chodzi o to, że koszty, czyli wydatki na firmę obniżają podatek 
dochodowy. Im wyższe koszty tym niższy podatek dlatego koszty powinny być jak najwyższe. A do 
tego trzeba wiedzieć co może być kosztem. Przed wami zatem 5 ciekawych i nieoczywistych 
propozycji na koszty. 
 
Pomysł pierwszy. Rower. Z roweru w firmie może korzystać każdy przedsiębiorca nie tylko 
dostawca pizzy jak by się mogło wydawać. Innymi słowy koszt roweru możesz rozliczyć jeżeli 
dojeżdżasz nim do klienta, tam gdzie świadczysz usługę, na szkolenie, do biura, do gabinetu, po 
towar, po wyposażenie. Słowem gdziekolwiek oczywiście jeżeli ma to związek z prowadzoną 
firmą. Od kupionego roweru możesz też odliczyć 100% VAT-u.  
 
Pomysł drugi. Motorower lub skuter. Jeżeli chodzi o motywację zakupu motoroweru lub skutera 
jest to tak samo jak z rowerem. Jeżeli tylko podróżujesz w sprawach firmowych możesz to robić, 
no właśnie, motorowerem. Tutaj jest jednak pewna dodatkowa zaleta. Otóż taki skuter, czyli 
pojazd o ściśle ograniczonej pojemności silnika pozwala odliczyć 100% VAT- u nie tylko od kupna 
samego pojazdu, ale też od kupionej do niego benzyny. No jak pewnie pamiętacie benzyna 
kupiona do samochodu osobowego nie pozwala na odliczenie VAT- u, a zatem to fajna sprawa.  
 
Pomysł trzeci. Wydatki mieszkaniowe. Jeżeli mieszkasz i prowadzisz firmę w jednym miejscu no to 
masz szansę na kolejne oszczędności. Otóż te wydatki mieszkaniowe, które i tak ponosisz możesz 
zaliczyć w pewnej części do kosztów firmowych. Jak dużej? No ta część musi odpowiadać 
procentowi mieszkania używanego do celów firmowych na przykład jeżeli firma zajmuję 30% 
powierzchni to do kosztów zaliczasz 30% opłat za media, których używasz do celów firmowych. W 
tym celu spisujesz oświadczenie, a koszty rozliczasz na podstawie na przykład dowodu zapłaty.  
 
Pomysł czwarty. Amortyzacja własnego mieszkania. Jeżeli masz własne cztery kąty, w których 
prowadzisz biznes to możesz włączyć je do majątku firmy. Co to znaczy? No takie mieszkanie 
zapisujesz w tzw. środkach trwałych swojej firmy, a następnie amortyzujesz, czyli co miesiąc 
zaliczasz do kosztów określony procent wartości mieszkania. Taka amortyzacja jest rozłożona na 
wiele lat, ale z drugiej strony wartość mieszkania jest na pewno duża, więc kwoty zaliczane do 
kosztów mogą być pokaźne. Warto to zatem rozważyć.   
 
Pomysł piąty. Kurs językowy lub szkolenie. Rozliczanie edukacji w firmie nie należy do 
najłatwiejszych, ale warto spróbować. Jak to działa? No kosztem może być ten wydatek na 
edukację, który służy firmie w danym momencie. Innymi słowy nie może być wydatkiem na 
przyszłość. I ten fakt trzeba udowodnić. Jakie są na to sposoby? No na przykład faktura dla klienta 
z Francji potwierdzi konieczność kursu francuskiego. Umowa z klientem z branży wykończeniowej 
potwierdzi natomiast konieczność kursu kładzenia płytek itd.  
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Niektóre kursy, na przykład marketingowe, mogą być uznane dla każdej branży, bo w końcu każda 
firma potrzebuję marketingu, ale co do tego nie ma pewności. Rozliczając trzeba więc zachować 
ostrożność. Tutaj trzeba też pamiętać, że kurs prawa jazdy kat. B praktycznie nigdy nie może być 
kosztem. Urzędnicy zwykle uznają, że taki wydatek ma niestety charakter osobisty.  
 
Oczywiście innych, ciekawych, może trochę nietypowych kosztów jest dużo więcej. Możecie 
przeczytać o nich na blogu inFaktu, a jeżeli Wy macie jakieś znane i sprawdzone koszty firmowe, 
które rozliczacie koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. No i zasubskrybujcie jeszcze 
inFakt TV. Do zobaczenia.  
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