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Amortyzacja środków 

trwałych nabytych w drodze 
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niekorzystne zmiany. 
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2 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą przepisy 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie 

amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych              

i prawnych nabytych ze zwolnieniem z podatku od spadków               

i darowizn. 

 

Przedmiotowa ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy            

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne, zakłada przywrócenie wcześniejszych zasad 

amortyzacji dla spadkobierców i osób obdarowanych.  

 

Od stycznia 2018 r. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 

nabytych w drodze spadku lub darowizny nie mogły być zaliczane     

w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ich nabycie korzystało 

ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca 

zadecydował jednak o cofnięciu ww. niekorzystnych zmian.  

 

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją osoba, która nabyła środki trwałe 

bądź wartości niematerialne i prawne ze zwolnieniem z podatku od 

spadków i darowizn: 

• w drodze darowizny – będzie mogła kontynuować amortyzację 

tych składników, jeśli były one amortyzowane przez darczyńcę. 

Obdarowany przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę.  

Co więcej, kontynuując amortyzację tych składników, obdarowany 

uwzględni też wysokość dokonanych już przez darczyńcę odpisów 

oraz przyjętą metodę amortyzacji; 

• w drodze spadku – będzie mogła amortyzować ww. składniki     

z uwzględnieniem metody i wartości początkowej określonej przez 

siebie (tj. przez spadkobiercę). 
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Według Ministerstwa Finansów opisane rozwiązanie umożliwi dalsze           

i niezakłócone działanie firm rodzinnych. Głównie chodzi tutaj o zaliczanie 

do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych,           

np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych. 

Zmiany dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych nabytych ze zwolnieniem z podatku od 

spadków i darowizn będą mogły być stosowane z mocą wsteczną od 

1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy abyście Państwo potraktowali niniejszy 

materiał jako informacyjny  i nie mający charakteru opinii lub 

porady prawnej. 

  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa  

do kontaktu: 

kancelaria@marianskigroup.pl  

tel. 42 207 76 76 

  

Informacje o bieżącej działalności Kancelarii, zakresie praktyki  

oraz wszystkie alerty  Możecie znaleźć Państwo  

Na naszej stronie internetowej: 

www.marianskigroup.pl 
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