
 
 
 

 

 Zmiany w podatkowym rozliczaniu samochodów osobowych 

  
Od stycznia br. weszły w życie zmiany podatkowe w zakresie rozliczania samochodów osobowych. 
 

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 

 

1) Zmiana limitu amortyzacji nabywanych samochodów osobowych  

2) Ograniczenie możliwości kwalifikowania leasingu oraz kosztów ubezpieczenia jako KUP 

3) Zmiana zasad rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych. 

 
Ad. 1. Zmiana limitu amortyzacji nabywanych samochodów osobowych 
 
Zmiana polega na podwyższeniu limitu amortyzacji nabywanych samochodów osobowych z dotychczas 

obowiązującego limitu wynoszącego 20.000 euro (ok. 80.000 PLN)1 do kwoty: 

 

a) 225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych oraz 

b) 150 000 zł w stosunku do pozostałych samochodów osobowych. 

 

Ad. 2 Ograniczenie możliwości kwalifikowania leasingu oraz kosztów ubezpieczenia jako KUP 

 
Do kosztów uzyskania przychodu nie będą mogły być zaliczane odpisy amortyzacyjne dokonywane w ramach 
leasingu finansowego oraz koszty ubezpieczenia AC od kwoty przewyższającej : 
 

a) 225 000 zł dla samochodów elektrycznych oraz  
b) 150 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych. 

 
Limitem tym został objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych, na którym w dotychczasowej formie 
rozliczeń nie ciążyło żadne ograniczenie (leasing operacyjny jako usługi obce stanowił do końca 2018 roku KUP 
w pełnej wysokości). 
 
 
Ad. 3  Zmiana zasad rozliczania kosztów użytkowania samochodów osobowych 
 

a) W przypadku samochodów użytkowanych w celach mieszanych (firmowych i prywatnych) kosztem 
będzie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli kosztów serwisu, napraw, paliwa itd.  
 

b) W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie w celach firmowych, kosztem nadal będzie 100% 
wydatków eksploatacyjnych. 
 

c) 20 % w przypadku samochodów stanowiących własność przedsiębiorcy ale nie wpisanych do ewidencji 
środków trwałych.  

 
Na Państwa życzenie, chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie. 
 
 

 

                                                 
1  odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP 
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