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Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach od 

01.01.2019r. w leasingu samochodów osobowych.  Jest to powrót do 

pomysłu zawartego w „Konstytucji dla Biznesu” z 2016r., który 

zakładał ograniczenie przedsiębiorcom możliwości zaliczania                        

w koszty działalności całości kosztów związanych z nabyciem (w tym 

leasingu) oraz eksploatacją samochodów osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiednie przepisy ustaw podatkowych (art. 23 ust. 1 pkt. 4 

ustawy PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt. 4 ustawy CIT), które ograniczają 

możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych 

wydatków ulegną zmianie. Zgodnie z nowym  brzmieniem, za koszty 

uzyskania przychodów nie uważa się odpisów z tytułu zużycia 

samochodu osobowego, dokonanych według zasad określonych       

w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu 

przewyższającej kwotę 150.000 zł. Teoretycznie jest to krok             

w dobrym kierunku, bo zwiększy się limit amortyzacji z 20 tys. Euro 

do 150 tys. zł. Jak zwykle w obietnicach Ministerstwa Finansów jest   

i druga strona medalu, niekorzystna dla podatników. Wskazanym 

limitem 150 tys. zł zostanie również objęty leasing operacyjny,         

w którym obecnie nie ma limitu. 

 

 

 

 

 

Obecnie potwierdziły się wcześniejsze obawy, że rat 

leasingowych za samochód osobowy nie będzie już 

można zaliczać do kosztów podatkowych w całości, 

bez żadnego limitu.  
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Przepisy przejściowe w tym zakresie również nie napawają 

optymizmem. Ochrona praw nabytych podatnika nie została w pełni 

zrealizowana. Wynika z nich bowiem, że wydatki ponoszone na 

podstawie umów zawartych przed 01.01.2019r. będzie można nadal 

zaliczać w koszty na obecnych zasadach, ale tylko do 31.12.2020r. – 

czyli przez dwa lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowy zmienione lub odnowione po 31.12.2018r. będą podlegały już 

pod nowe regulacje prawne. Natomiast, jeżeli umowa (zawarta przed 

dniem 01.01.2019r.) została zmieniona lub zawarta w okresie od 

ogłoszenia „nowej ustawy” do dnia jej wejścia w życie  

(w zakresie wysokości opłat z tytułu używania samochodu 

osobowego): 

• do dnia 31.12.2018r. – stosuje się przepisy „stare” obowiązujące do 

końca grudnia 2018r., 

• po 31.12.2018r. – stosuje się przepisy „nowe” obowiązujące od 

01.01.2019r. 

 

 

 

 

 

Umowy zmienione lub odnowione po 31.12.2018r. 

będą podlegały już pod nowe regulacje prawne. 

Natomiast, jeżeli umowa (zawarta przed dniem 

01.01.2019r.) została zmieniona lub zawarta           

w okresie od ogłoszenia „nowej ustawy” do dnia jej 

wejścia w życie (w zakresie wysokości opłat z tytułu 

używania samochodu osobowego): 

 

do dnia 31.12.2018r. – stosuje się przepisy 

„stare” obowiązujące do końca grudnia 2018r., 

 

po 31.12.2018r. – stosuje się przepisy „nowe” 

obowiązujące od 01.01.2019r. 
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Podkreślenia wymaga, że do umów zawartych po dniu ogłoszenia 

zmian w ustawie (co prawdopodobnie może już nastąpić na 

przełomie października i listopada), a przed dniem 31.12.2018r. będą 

miały zastosowanie przepisy pozwalające na zaliczenie w koszty 

uzyskania przychodów całej raty leasingowej.  

 

 

 

 

 

 

 

Ocena proponowanych zmian prowadzi do ogólnego wniosku            

o zdecydowanym spadku atrakcyjności leasingu samochodów 

osobowych. Mało tego, przepisy przejściowe nie w pełni chronią 

prawa nabyte podatnika. 

 

 

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 

 

Zmiana jest bardzo restrykcyjna. W konsekwencji 

bowiem leasingobiorcy zaliczą w koszty podatkowe 

wyłącznie raty leasingowe ustalone od wartości 

samochodu do kwoty 150 tys.  

mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
mailto:kancelaria@marianskigroup.pl
http://www.marianskigroup.pl/

