
W związku z uchwaloną już ustawą o zmianie PIT i CIT krótka informacja w temacie. 

 

Wykaz uchwalonych zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodu związanych z 

używaniem samochodów osobowych: 

 

 

 W przypadku samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika ale nie 

wpisanego do środków trwałych ( dawny samochód na „kilometrówce”) kosztem 

uzyskania będzie 20% poniesionych, udokumentowanych wydatków, bez 

konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. 

 Dla samochodów, które są środkami trwałymi oraz dla tych, które są używane na 

podstawie umowy użyczenia, najmu, leasingu lub podobnej kosztem uzyskania będzie 

75 % poniesionych, udokumentowanych wydatków, w zakresie wydatków 

związanych z ich używaniem ( paliwo, naprawy, części, parkingi, autostrady) 

UWAGA! To ograniczenie dotyczy wszystkich wydatków na używanie samochodów 

osobowych - STARYCH (kupionych albo leasingowanych przed 2019) i NOWYCH 

(kupionych lub leasingowanych od 2019) 

 W zakresie wartości samochodu, zarówno tego będącego środkiem trwałym, jak i tego 

w leasingu czy najmie - mamy od 01.01.2019 całkiem nowe ograniczenie - 150 000 

PLN z odpisów amortyzacyjnych albo z każdej raty leasingowej (dla samochodów z 

silnikiem wyłącznie elektrycznym 225 000 PLN). Oznacza to, że w przypadku 

samochodów, których wartość początkowa przekracza 150.000 zł część odpisów 

amortyzacyjnych albo część rat leasingowych nie będzie stanowiła kosztu uzyskania 

przychodu. 

 Przy sprzedaży takich samochodów (droższych) cała wartość będzie jednak stanowiła 

przychód do opodatkowania! 

 Limit 150 000 PLN dla podatnika VAT jest wyliczony dla wartości samochodu brutto 

165 000,00, dla podatnika VAT zwolnionego - 150000,00 PLN 

 Podobny limit dotknie podatników w zakresie kosztów ubezpieczenia - kosztem 

podatkowym będzie opłacona polisa, ale tylko w części odpowiadającej wartości 

150000 PLN do wartości samochodu z polisy. 

 Będą jednak przypadki pozwalające na rozliczenie 100% poniesionych wydatków 

związanych z eksploatacją i używaniem samochodu osobowego - podatnik aby 

zaliczyć do kosztów całość wydatków będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji 

przebiegu, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

 Dodatkowo 100% wydatków zaliczą do kosztów podatnicy używający samochody 

„ciężarowe” - VAN, PICK-UP i podobne, pod warunkiem że mają jeden tylko rząd 

siedzeń i stosowny przegląd. 

 100% odliczenia i z wartości i z kosztów używania mają samochody służące 

wyłącznie do najmu, o ile najem jest przedmiotem działalności podatnika 

 100% odliczenia i z wartości i z kosztów używania mają również samochody o 

dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (ale one z definicji nie są 

samochodami osobowymi). 

 

 

 

 

 

 

 



Przepisy są uchwalone i wchodzą w życie 01.01.2019 

 

 

 Przepis przejściowy pozwala na stosowanie dotychczasowych zasad rozliczania rat 

leasingowych w stosunku do samochodów, dla których umowę leasingu zawarto do 

31.12.2018. 

 Jeśli więc ktoś planuje leasing droższego niż 165 000,00 brutto samochodu, aby cała 

rata leasingowa była kosztem, musi zawrzeć umowę do końca roku. Nie może jej już 

zmienić po 2018 roku. 

 Ministerstwo wydało stanowisko, że wystarczy zawrzeć umowę, samochód może być 

fizycznie odebrany już po 2018 roku. 

 


