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Ministerstwo Finansów w ubiegły piątek opublikowało projekt nowelizacji przepisów                                       

o podatkach dochodowych przewidujący m.in. wprowadzenie istotnych zmian dotyczących rozliczania 

wydatków na zakup i użytkowanie samochodów osobowych w firmie. 

 

Z treści projektu ustawy wynika, że w przypadku zakupu samochodu osobowego, wprowadzonego do ewidencji 

środków trwałych, wykorzystywanego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych podatnikowi przysługiwać 

będzie prawo do potrącenia jako kosztów uzyskania przychodów jedynie 50% wydatków poniesionych 

na jego zakup i użytkowanie.  

 

Uprawnienie do potrącenia w ciężar kosztów podatkowych 100% poniesionych wydatków dotyczyć będzie 

wyłącznie przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych tylko do działalności gospodarczej. 

Konieczne będzie przy tym spełnienie dodatkowych warunków, takich jak prowadzenie ewidencji przebiegu 

pojazdów.  

 

W przypadku samochodów, które nie będą wprowadzone do ewidencji środków, do kosztów podatkowych będzie 

można zaliczyć jedynie 20% wydatków związanych z jego użytkowaniem.   

 

Projekt nowelizacji zakłada także podniesienie limitu amortyzacji z 20 tys. euro (około 86 tys. zł) do kwoty 

150 tys. zł. Wydatek na nabycie samochodu osobowego można będzie zatem amortyzować do wysokości 

150 tys. zł.  

 

Limit 150 tys. zł dotyczyć będzie jednak także opłat wynikających z umów leasingu 

operacyjnego/najmu/dzierżawy (aktualnie przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń w tym zakresie). 

Ograniczenie w zaliczaniu rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów ustalane zostanie 

proporcją wartości leasingowanego samochodu do kwoty 150 tys. zł.  Do kosztów uzyskania przychodów nie 

będzie można zaliczyć rat leasingowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej 

kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego. 

   

Nowe przepisy planowo rozpoczną obowiązywanie od 1 stycznia 2019 r.  

 

W przypadku umów leasingu, najmu, dzierżawy samochodów osobowych zawartych przed tym dniem, zastosowanie 

będą miały przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r.  

 

Jednakże w przypadku, gdy umowa leasingu/najmu/dzierżawy zostanie zawarta lub zmieniona po ogłoszeniu ustawy 

nowelizującej w Dzienniku Ustaw a przed 1 stycznia 2019 r., dotychczasowe zasady będą obowiązywać jedynie do 

końca 2018 r. 

  

 

Podatnicy planujący zawarcie umów leasingu samochodów osobowych nie powinni więc zwlekać. Aby móc 

zaliczać w całości do kosztów podatkowych kwoty rat leasingowych do 2020 r. konieczne jest zawarcie umowy 

leasingowej przed ogłoszeniem ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw.  
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Niniejszy tax alert nie stanowi porady podatkowej, a jedynie wskazanie informacji na temat wybranych 

nadchodzących zmian w prawie podatkowym. 

 

 

KONTAKT 
 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu szczegółowego omówienia nadchodzących zmian i określenia ich wpływu na 

Państwa działalność. Nasze usługi obejmują nie tylko wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, ale teraz również 

doradztwo prawne ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców w toku normalnej działalności gospodarczej, jak 

również w sytuacjach nadzwyczajnych.  

 

W szczególności zajmujemy się obsługą transakcji restrukturyzacyjnych (zmiana form prawnych, połączenia                      

i przekształcenia spółek, transakcje zbycia przedsiębiorstw/ZCP, zgodność korporacyjna). 

 

 

Z poważaniem, 

 

Adam Trawiński 

Doradca podatkowy (nr wpisu 11860) 

Associate Partner 

 

Tel. kom.:   + 48 602 580 553  

Tel.:            + 48 22 633 03 00 

E-mail:         adam.trawinski@uhy-pl.com 

 

Edyta Krzywańska 

Doradca podatkowy (nr wpisu 12676) 

Manager

 

Tel. kom.:    + 48 503 344 029 

Tel.:             + 48 12 417 78 02 

E-mail:         edyta.krzywanska@uhy-pl.com 

 

Arkadiusz Juzwa 

Doradca podatkowy (nr wpisu 11296) 

Manager 

 

Tel. kom.:    +48 664 407 349 

Tel.:             +48 32 376 41 80 

E-mail:         arkadiusz.juzwa@uhy-pl.com 
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