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Samochód

• Pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia 
jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje 
ciągnika rolniczego;

• Samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie 
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

• Autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

• Samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie 
do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód 
ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i 
osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą

• Art. 2 pkt 33 i 40-42 Prawa o ruchu drogowym
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Samochód w VAT

• Przez pojazdy samochodowe rozumie się przez to pojazdy samochodowe 
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

• Art. 2 pkt 34 ustawy o VAT
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Odliczanie VAT

• W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę 
podatku naliczonego do odliczenia stanowi 50% kwoty podatku

• Art. 86a ustawy o VAT
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Wydatki samochodowe

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki 
dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu 
ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż 
wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, 
wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub 
konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z 
eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
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Pełne odliczenie

Limit odliczenia nie ma zastosowania:

1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z 
kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu 
drogowym wynika takie przeznaczenie;

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z 
tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie 
tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania 
wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.
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Pojazdy służbowe

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do 
działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza 
określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo 
potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją 
przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z 
działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z 
działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (np. koparka).
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Bez ewidencji
Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w 
przypadku pojazdów samochodowych:
1) przeznaczonych wyłącznie do:
a) odprzedaży,
b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów 

stanowi przedmiot działalności podatnika;
2) w odniesieniu do których:
a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik 

oblicza według stawki 50% lub
b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.
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VAT-26

• Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy 
samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu 
pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego 
informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą 
pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.
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Samochód w PIT/CIT

• Przez samochód osobowy rozumie się pojazd samochodowy w rozumieniu 
przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

• Art. 5a pkt 19a PIT; art. 4a pkt 9a CIT

10



Samochód w PIT/CIT

Do samochód osobowych nie zlicza się:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony 
jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą:– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym 
do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem 
siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako 
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
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Samochód w PIT/CIT

Do samochód osobowych nie zlicza się:

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli 
spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone 
dla następujących przeznaczeń:– agregat elektryczny/spawalniczy,

– do prac wiertniczych,

– koparka, koparko-spycharka,

– ładowarka,

– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

– żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na 
podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;
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Samochód w kosztach

• Koszty związane z użytkowaniem samochodów rozliczane są w kosztach na 
ogólnych zasadach.  W przypadku samochodów osobowych istnieją jednak 
pewne ograniczenia.
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Limit odpisów
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia 
samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu 
przewyższającej równowartość:

a) 30 000 euro - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 
elektrycznym,

b) 20 000 euro - w przypadku pozostałych samochodów osobowych

- przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. 

Art. 23 ust. 1 pkt 4 PIT, art. 16 ust. 1 pkt 4 CIT
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Limit ubezpieczenia
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

- W PIT: składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości 
przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 
równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia 
umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów 
ubezpieczenia;

- W CIT: składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości 
przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 
równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego 
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;

Art. 23 ust. 1 pkt 47 PIT, art. 16 ust. 1 pkt 49 CIT

15



Straty powypadkowe

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku 
utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów 
powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem 
dobrowolnym

Art. 23 ust. 1 pkt 48 PIT, art. 16 ust. 1 pkt 50 CIT
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Auta używane przez pracowników

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na 
rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby 
wykonywanej działalności:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości 
przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego 
ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej stawki za jeden 
kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach 
wydanych przez właściwego ministra

Art. 23 ust. 1 pkt 36 PIT, art. 16 ust. 1 pkt 30 CIT
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Auta spoza firmy

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów :

• W PIT: poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków
trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność
osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności
gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z
pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki
za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez
właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu
podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;

Art. 23 ust. 1 pkt 46 PIT
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Auta spoza firmy
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów :

• W CIT: wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności 
gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników 
majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z 
pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów 
podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w 
odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest 
obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu;

Art. 16 ust. 1 pkt 51 CIT
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Nowy limit odpisów

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia 
samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu 
przewyższającej równowartość: 

a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem 
elektrycznym,

b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Powyższego nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu 
osobowego dokonywanych przez podatnika, jeżeli ten samochód został 
oddany przez tego podatnika do używania na podstawie umowy leasingu, 
najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, pod warunkiem, 
że wyłącznym lub głównym przedmiotem działalności podatnika jest 
oddawanie w odpłatne używanie samochodów osobowych. 

Od 1.01.2019 r.
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Koniec kilometrówki w PIT

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków  z 
tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego 
działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem 
majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 PIT (przede wszystkim środki 
trwałe), oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i 
składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod 
warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów 
związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika

Projekt zmian od 1.01.2019 r.
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Auta nieobjęte ograniczeniem
Art. 14 ust. 2 ustawy o PIT:

Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, 
podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem 
składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie 
przekracza 1500 zł,

c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy 
lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości 
niematerialnych i prawnych,

(…)

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy 
prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy 
określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się 
odpowiednio;
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Używanie aut w PIT

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z 
tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż na poprzednim 
slajdzie, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej –
jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Projekt zmian od 1.01.2019 r.
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Używanie aut w CIT

• Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych 
wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego dla potrzeb 
działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany 
również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną 
przez podatnik.

• Od 1.01.2019 r.
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Używanie aut w PIT/CIT
W przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, najmu, 
dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze zostały skalkulowane w 
sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego, powyższe 
stosuje się do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji samochodu 
osobowego.

W przypadku ustalenia, iż podatnik niezgodnie ze stanem faktycznym, nie 
stosował ograniczenia do75%, zasadę wyłączenia z kosztów 25% wydatków 
stosuje się od daty rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu 
osobowego.

Od 1.01.2019 r.
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Limit w leasingu
• Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego

samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu umowy
najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem
opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w
wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej
kwota 150 000 zł (w przypadku samochodów elektrycznych 225 000 zł)
pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej
umowy.

• W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie
umowy leasingu ograniczenie to stosuje się do tej części opłaty, która
stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

• W przypadku gdy umowa najmu, dzierżawy lub inna umowa o podobnym
charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość
samochodu rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Od 1.01.2019 r.
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VAT od zakupów
• Poniesione wydatki związane z użytkowaniem auta  obejmują także 

podatek od towarów i usług, który zgodnie z odrębnymi przepisami nie 
stanowi podatku naliczonego oraz naliczony podatek od towarów i usług, 
w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od 
towarów i usług. 

• Od 1.01.2019 r.
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Przykładowe wyliczenie

• Zakup paliwa za 100 zł netto (auto osobowe):

– VAT na fakturze: 23 zł

– VAT do odliczenia 11,50 zł

– Koszt 2018: 111,50 zł (21,14 zł oszczędności przy liniowym)

– Koszt 2019: 83,63 zł (15,89 zł oszczędności przy liniowym)
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Brak ewidencji do celów VAT
• W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w 

art. 86a VAT, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany 
również dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. 

• Powyższego nie stosuje się, jeżeli podatnik nie jest na podstawie przepisów 
VAT zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji, z wyjątkiem gdy brak 
tego obowiązku wynika z art. 86a ust. 5 pkt 2 lit. a VAT (odliczanie 50% 
VAT). 

• Od 1.01.2019 r.
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Przepisy przejściowe

• Do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym 

charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 

stycznia 2019 r. stosuje się przepisy PIT/CIT w brzmieniu dotychczasowym. 

Do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. 

stosuje się przepisy PIT/CIT w nowym brzmieniu.

• Od 1.01.2019 r.
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Przepisy przejściowe

• Podatnicy CKT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i 
rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 
grudnia 2018 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku 
podatkowego przepisy CIT, w brzmieniu dotychczasowym.

• Od 1.01.2019 r.
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Przepisy przejściowe
W odniesieniu do samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym 
w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317 i 1356) przepisy 
PIT/CIT, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się: 

1) od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności 
pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym 
rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie 
stanowią pomocy publicznej; 

2) w odniesieniu do pojazdów elektrycznych w rozumieniu tej ustawy 
oddanych do używania po dniu określonym zgodnie z pkt 1. 

Do dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w odniesieniu do 
samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 
2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych stosuje się limity określone w przepisach PIT/CIT odnoszące 
się do samochodów innych niż pojazdy elektryczne tej ustawy.

Od 1.01.2019 r.
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Dziękuję za uwagę 

i zapraszam do 
zadawania pytań
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