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Samochód w firmie 2019 
- leasing, amortyzacja, koszty podatkowe



• Samochody osobowe w podatkach dochodowych – pół roku 
obowiązywania przepisów 

• Amortyzacja samochodów w kosztach podatkowych 

• Sprzedaż samochodu a koszty podatkowe – dualizm zasad rozliczania

• Samochody elektryczne – czy w końcu obowiązują wyższe limity kosztowe? 

• Leasing i najem samochodów w kosztach

• Czy przepisy przejściowe dotyczące leasingu okazały się pułapką? 

• Koszty używania samochodu – całkiem nowe ograniczeni kosztowe 

• Co ma wspólnego VAT-26 z kosztami

• Podatnicy zwolnieni od VAT a koszty eksploatacji 

• Koszty ubezpieczenia samochodów w kosztach podatkowych 

• Samochód prywatny osoby fizycznej a koszty

• W jakim przypadku należy stosować ewidencję przebiegu?
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Samochody osobowe w podatkach dochodowych 
– pół roku obowiązywania przepisów 

Czy zmiany w podatkach można ocenić pozytywnie?

• Są dobre strony, ale…

Podstawowy problem niefinansowy: problemy ze stosowaniem nowych 
regulacji
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150tys. 
Koszty w ramach amortyzacji i zbycia

150tys. 

Koszty używania w ramach 
leasingu/najmu/innej

150tys. 

Koszty ubezpieczenia AC (liczone od 
wartości)

75%
Koszty eksploatacji samochodu
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Amortyzacja samochodów osobowych w 
kosztach podatkowych 

Do kosztów podatkowych nie zalicza się:

• odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych 
według zasad określonych w art. 16a-16m, w części ustalonej od 
wartości samochodu przewyższającej kwotę:
• 225 000 zł - w przypadku 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),

• 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych;
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Samochód 
wprowadzony 
do ewidencji 

od 2019 r.

Koszty sprzedaży nie mogą przekroczyć

kwoty obliczonej jako:

150.000 zł /225.000 zł – amortyzacja 

zaliczona do kosztów podatkowych
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Szczególne zasady dla firm zajmujących się oddawaniem samochodów w odpłatne 

używanie:

• Brak limitu 150.000 zł/225.000 zł na amortyzację 

• Brak limitu 150.000 zł/225.000 zł na koszty sprzedaży  
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Samochody elektryczne a nie hybrydowe!

Limit na KUP amortyzacji  225.000 zł zamiast 150.000 zł 

ale 

Dotyczy pojazdów oddanych do używania po dniu publikacji decyzji Komisji 
Europejskiej   
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Koszty używania (opłaty 
„czynszowe”) samochodu 
osobowego 

Od 2019 r. obowiązują nowe zasady 
limitowania kosztów używania(„opłaty 
czynszowe”)  samochodów osobowych.

Począwszy od 2019 r. – do umów 
zawartych od tego roku – stosuje się 
PRAWIE takie same zasady w przypadku  
leasingu/ najmu/dzierżawy/innych 
umów 
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Limitowanie kosztów opłat za używanie 

Leasing 

• Limit kosztu raty wyznaczany jako: 
150.000 (225.000)/wartość 
„podatkowa” pojazdu

• Limit nie ma zastosowania do części 
odsetkowej – a dokładniej 
stosowany jest wyłącznie do 
wartości kapitałowej 

• Limit nie ma zastosowania do 
ubezpieczenia AC 

Najem/ dzierżawa/inna

• Limit kosztu raty wyznaczany 
jako: 150.000 (225.000)/wartość 
„podatkowa” pojazdu

• Limit ma zastosowanie do całego 
czynszu 

• Limit nie ma zastosowania do 
ubezpieczenia AC 
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Wartość 
pojazdu*

Prawodawca nie 
precyzuje, ale, wobec 
braku odmiennej 
wykładni, należy 
przyjąć, że jest to 
„wartość podatkowa”, 
czyli:   

Cena netto: 

134.529,14 zł 

50% VAT:

15.470,85 zł

Koszty: 
149.999,99 zł 

To oznacza, że dla 
zaliczenia całości opłat 

do KUP cena brutto 
samochodu nie 

powinna przekroczyć 
165.470,84 zł  
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Najem krótkoterminowy tj. do 6 miesięcy rozliczany jest jak leasing i najem 

długoterminowy z zastrzeżeniem:

• Wartość do wyznaczenia limitu definiowane jest na  podstawie polisy AC  

• Limit kosztów stosowany jest do całego czynszu (z wyłączeniem ubezpieczenia AC)  
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Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 15 kwietnia 2019 r., 0114-
KDIP2-3.4010.5.2019.2.SP

„Jak wynika z wprowadzonych przepisów, kosztem podatkowym może być jedynie opłata z tytułu najmu w wartości 

ustalonej jako proporcja, w jakiej kwota 150.000,00 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego 

przedmiotem tej umowy. Prawidłowe obliczenie limitu kosztów podatkowych, uzależnione jest od prawidłowego 

ustalenia wartości wynajmowanego samochodu. W przypadku umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej 

umowy o podobnym charakterze, wartość samochodu osobowego powinna wynikać z treści umowy, na podstawie 

której podatnik korzysta z danego samochodu. Wartość przedmiotu umowy powinna odzwierciedlać jego wartość 

rynkową. Jeżeli w umowie określono wartość samochodu, która znacznie odbiega od wartości rynkowej, działanie 

takie może zostać poczytane jako obejście prawa podatkowego. W przypadku, kiedy umowa najmu, dzierżawy lub 

inna umowa o podobnym charakterze została zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy, wartością samochodu jest 

wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 5d ustawy u.p.d.o.p.). Jeżeli w umowie nie podano wartości 

samochodu, można przyjąć wartość samochodu osobowego wynikającą w umowy jego ubezpieczenia. W przypadku 

jej braku powinna to być wartość przyjęta przez podatnika najbardziej odpowiadająca wartości rynkowej samochodu.”
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Przepisy przejściowe – decyduje data zawarcia 
umowy*  

1 stycznia 
2019 

Zawarcie umowy Wydanie pojazdu 

*Pod warunkiem braku 
zmian 

Zasady jak w 2018 r.
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Czy przepisy przejściowe dotyczące leasingu 
okazały się pułapką? 

„Jeżeli zatem umowa leasingu została zawarta przed dniem 1 stycznia 2019 r., a następnie została zmieniona 

lub odnowiona, od daty tej zmiany (odnowienia) należy stosować nowe rozwiązania. Nie każda jednak zmiana 

umowy oznacza, że podatnik będzie zobowiązany stosować nowe przepisy podatkowe.

Zmianą umowy w rozumieniu art. 8 ustawy nowelizującej jest zmiana, która ma lub może mieć istotny wpływ na 

skutki w podatku dochodowym, np. wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, 

zmiana umowy, która nie wywołuje skutków w podatku dochodowym nie będzie automatycznie oznaczała 

konieczności stosowania nowych przepisów. Obowiązku stosowania nowych przepisów nie będą powodowały 

okoliczności mające charakter obiektywny, niezależny od woli stron umowy.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy 

zauważyć, że umowa cesji, w wyniku której zmienia się korzystający jest czynnością zależną od woli stron 

umowy i nie można potraktować jej jako zmiany o charakterze obiektywnym.”

- Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 17 maja 2019 r., 0114-KDIP2-2.4010.155.2019.1.AG
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Wykup samochodu po leasingu

Leasing Kupno 

Amortyzacja limit 
150.000 zł właściwy 

wyłącznie dla nabycia
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Koszty eksploatacji 
Dla samochodów z 50% VAT kosztem jest 
jedynie 75% kwoty netto i 75% z połowy 
VAT

Limit stosowany niezależnie od tytułu 
prawnego do używania samochodu

Brak stosowania „kilometrówki” (z 
zastrzeżeniem samochodu prywatnego 
pracownika)
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„Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że ustawa o CIT nie definiuje 

pojęcia ubezpieczenia. Jednak, z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, który stanowi, że do kosztów 

uzyskania przychodów nie zalicza się, składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej 

ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów 

ubezpieczenia, stwierdzić należy, że tylko w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych tj. AC podstawą ubezpieczenia jest 

wartość samochodu, do której odwołuje się Ustawodawca w niniejszym artykule. Tym samym, skoro wartość 

samochodu osobowego, o którym mowa we wniosku, przyjęta na polisie AC mieści się w limicie 150.000 zł, to całą 

składkę można ująć w kosztach uzyskania przychodów. Ustosunkowując się do kwestii ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) zauważyć należy, że ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem osobowym 

regulowanym przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025 z późn. zm.) - art. 829 i następne. Przedmiotem tego ubezpieczenia są określone dobra osobiste człowieka. W 

związku z powyższym, postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, nie znajdą zastosowania w odniesieniu do 

składek na ubezpieczenie NNW. Również, ubezpieczenie obowiązkowe OC może być zaliczone w koszty w całości 

niezależnie od wartości samochodu, gdyż nie jest ono zależne od wartości samochodu.”

- Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 6 czerwca 2019 r., 0111-KDIB1-1.4010.159.2019.1.BS
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• Co z ewidencją przebiegu? 

• jeżeli chodzi o tę prowadzoną na postawie ustaw o CIT/PIT pozostała tylko i 

wyłącznie w przypadku wykorzystania „samochodu pracownika” dla potrzeb 

pracodawcy.  

• Co ma wspólnego VAT-26 z kosztami ?

• samochody objęte zgłoszeniem VAT-26 nie są objęte limitowaniem kosztów 

eksploatacji 75% - pozostałe limity bez zmian!
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BrakVAT-26 a jednak 100% KUP?
„Należy równocześnie dodać, że w sytuacji gdy przedmiotowe samochody przeznaczone są wyłącznie 

na cele oddania ich do odpłatnego używania, na podstawie umów leasingu, a po zakończeniu okresu 

leasingu - do sprzedaży lub oddania ich do używania na podstawie nowej umowy leasingu nie 

znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p., zgodnie z którym 25% poniesionych wydatków, 

z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby działalności 

gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Przywołany przepis ma bowiem 

zastosowanie jedynie, w przypadku gdy samochód osobowy wykorzystywany jest również na cele 

niezwiązane z działalnością gospodarczą. Natomiast w sytuacji opisanej we wniosku nie dochodzi do 

używania samochodu osobowego na cele mieszane.”

- Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 30 maja 2019 r., 0111-KDIB2-3.4010.92.2019.1.AD
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Uubezpieczenie AC 

samochodu od 2019 r.
bezpieczenie AC

Limit 150.000 zł / wartość
pojazdu

WAŻNE: 

• limit niezależny od 
tytułu prawnego do 
pojazdu

• Limit wyłączony z limitu 
opłat za używanie 

• Wg MF nie dotyczy OC
Uwaga do AC nie ma zastosowania limit 225.000 

zł do samochodów elektrycznych 
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„(…) wydatki na ubezpieczenie OC i NNW nie można uznać za wydatki 

eksploatacyjne objęte ograniczeniem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 

51 ustawy o CIT.”

- Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 6 czerwca 2019 r., 
0111-KDIB1-1.4010.159.2019.1.BS
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Samochód osoby fizycznej niewprowadzony do przedsiębiorstwa –

zasady rozliczania kosztów (koniec ewidencji przebiegu)  

Osoba fizyczna - przedsiębiorca, który kupi samochód „prywatnie” i 

nie wprowadzi go do ewidencji środków trwałych może rozliczać w 

kosztach 20% kosztów eksploatacji i składki na ubezpieczenie 

BEZ PROWADZENIA EWIDENCJI PRZEBIEGU 
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Kancelaria Doradcy Podatkowego 

Radosława Kowalskiego 

e – mail: kancelaria@rstk.pl

www.rstk.pl

www.podatkowcy.pl


