
Poniższe opracowanie dedykuję szczególnie tym podatnikom którzy w planowali 

wymianę samochodów osobowych na samochody o wartości pow 150,000 tyś netto. 

Sugeruję podjęcie decyzji o wymianie już w tym roku aby  wydatkki związane z 

opłata wstępną I ratami leasingowymi w tym roku ując w całości w kosztach.  

Samochód osobowy w kosztach 

podatkowych firmy - zmiany od 2019 

roku 
Ministerstwo Finansów poinformowało 13 czerwca 2018 r. w oficjalnym 

komunikacie, że chce zrównać limit odpisów amortyzacyjnych samochodów 
osobowych z kosztami ich leasingu operacyjnego. Tym samym potwierdziły 
się nasze doniesienia („Leasing samochodów przestanie się opłacać”, DGP nr 
113/2018). Pisaliśmy, że rat leasingowych za samochód osobowy nie będzie 
już można zaliczać do kosztów podatkowych całości rat leasingowych, bez 
żadnego limitu. Dziś z tego właśnie powodu bardziej opłaca się wziąć 

samochód w leasing niż go kupić. 

Zasadnicza zmiana ma polegać na tym, że leasingobiorcy potrącą 
maksymalnie 150 tys. zł. Taki sam limit ma przysługiwać przy zakupie auta, z 
tym że w tym wypadku dotyczy on odpisów amortyzacyjnych, które są 
zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. 

 
Dziś limit podatkowej amortyzacji wynosi 20 tys. euro (ok. 86,5 tys. zł). Ma być 
150 tys. zł.  

Niezależnie od tego resort planuje ograniczenia – do 50 proc. – kosztów, gdy 

samochód osobowy będzie wykorzystywany dla celów mieszanych, czyli 

zarówno działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Wprawdzie nie ma o tym 
informacji w komunikacie MF, ale nie oznacza to, że resort wycofuje się z tego 
planu. 

Chodzi o to, aby koszty nabycia i używania firmowych samochodów 
osobowych w podatkach dochodowych były rozliczane na takich samych 
zasadach jak w VAT. W przypadku użytkowania aut dla celów mieszanych 

będzie więc można pomniejszyć przychody tylko w wysokości 50 proc. 
poniesionych wydatków.  

Jest bardzo prawdopodobne, że 50-proc. ograniczenie kosztów będzie 
dotyczyć wszystkich samochodów, również tych użytkowanych na podstawie 
umów leasingu.  

Natomiast jeśli firma będzie chciała odliczać 100 proc. kosztów uzyskania 
przychodu, to będzie musiała prowadzić ewidencję – tę samą, która jest 
obecnie sporządzana dla celów odliczenia VAT. 
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