
                                  
 

 
 

Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania leasingu, nabycia  

i używania samochodów osobowych w firmach. Zmiany odczują przede wszystkim korzystający  

z leasingu drogich samochodów. Częściowym rozwiązaniem problemu jest zawarcie umowy leasingu 

jeszcze w 2018 roku. 

 

Zgodnie z przyjętym bez poprawek przez Senat 

projektem ustawy z dnia 23 października 2018 roku 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2019 roku 

zaczną obowiązywać zasadnicze zmiany w zakresie 

opodatkowania leasingu, amortyzacji i kosztów 

samochodów osobowych.  

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany  

w zakresie opodatkowania, leasingu, amortyzacji  

i kosztów samochodów osobowych wpłyną zarówno 

na przedsiębiorców, którzy wykorzystują pojazdy 

osobowe wyłącznie w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej (pojazdy firmowe), 

jak i tych, którzy łączą wykorzystywanie pojazdu  

w prowadzonej działalności gospodarczej z celami 

prywatnymi.  

Zgodnie z proponowanymi zmianami, podniesiony 

zostanie limit amortyzacji, z obecnie obowiązującej 

kwoty 20 000 euro, do kwoty 150 000 zł przy zakupie 

pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz do kwoty 

225 000 zł przy zakupie pojazdów elektrycznych.  

W przypadku leasingu operacyjnego pojazdów 

osobowych, których wartość przekracza 150 000 zł, do 

kosztów uzyskania przychodu zaliczyć będzie można 

wyłącznie proporcjonalną część opłaty wstępnej 

leasingowej (czynszu inicjalnego) i każdej kolejnej raty 

- w takim stosunku, w jakim kwota 150 000 zł 

(spalinowe i hybrydowe) lub 225 000 zł (w przypadku 

pojazdów elektrycznych) pozostaje do wartości 

leasingowanego samochodu osobowego. 

Przykład: w przypadku auta dwukrotnie droższego niż 

ustawowe 150 000 zł, do kosztów uzyskania 

przychodu zaliczyć będziemy mogli wyłącznie 50% 

wysokości raty leasingowej; w przypadku auta 

spalinowego o wartości 200 000 zł – 75%. 

Projekt zakłada również zmiany w zakresie zaliczenia 

do kosztów uzyskania przychodu wydatków 

eksploatacyjnych, takich jak m. in. paliwa, oleje, serwis 

i. in., w sytuacji, gdy pojazd wykorzystywany jest 

również do celów niezwiązanych z działalnością 



                                  
 

 
 

gospodarczą podatnika. W takim przypadku, 

przedsiębiorca uprawniony będzie do zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodu wyłącznie 75% wartości 

rzeczywiście poniesionych wydatków z tytułu kosztów 

używania samochodu na potrzeby prowadzonej 

działalności. Niniejsze zmiany dotyczyć będą również 

pojazdów zakupionych, wziętych w leasing lub najem 

długoterminowy przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji. W przypadku samochodów osobowych 

wykorzystywanych wyłączne do działalności 

gospodarczej, w dalszym ciągu możliwe będzie 

zaliczenie w poczet kosztów 100% wydatków 

eksploatacyjnych. 

Na względzie mieć należy, że limit 150 000 zł nie będzie 

obowiązywał umów leasingowych zawartych przed 

dniem w życie nowelizacji. Zatem umowy zawarte do 

końca 2018 roku rozliczać można będzie na obecnie 

obowiązujących zasadach, aż do zakończenia trwania 

umowy leasingu. Nie ma przy tym znaczenia termin 

odbioru pojazdu. Powyższe potwierdza stanowisko 

Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytania 

Dziennika Gazety Prawnej: 

"Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter 

konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo 

złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. 

Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne 

wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie 

leasingowanego samochodu). W związku z tym należy 

przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli 

przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) 

wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta 

dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach 

podatkowych wydatków związanych z leasingiem 

samochodu." 

 

Zaznaczyć jednak należy, iż zmiana umowy leasingowej 

po 31 grudnia 2018 r., np. poprzez wydłużenie okresu 

leasingu, spowoduje konieczność przejścia na nowe 

zasady rozliczeń, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 
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O Kancelarii 

Sokołowska, Jesionek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka partnerska jest nowoczesną  
i otwartą na potrzeby klientów firmą, łączącą w sobie doświadczenie, dynamizm oraz doskonałą jakość 
świadczonych usług prawnych. Naszym priorytetem jest rzetelna i skuteczna pomoc prawna, 
prowadząca do uzyskania najkorzystniejszego rozwiązania powierzonego nam problemu. 

Zdobyte doświadczenie oraz wielopłaszczyznowość w zakresie świadczonych usług pozwalają nam 
sprostać najbardziej wymagającym przedsięwzięciom oraz tworzyć najlepsze rozwiązania, zapewniając 
naszym klientom prawne bezpieczeństwo. 

Jako Kancelaria dążymy do budowania trwałych i partnerskich relacji z naszymi klientami. Stawiamy na 
dostępność, sprawną komunikację oraz indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw. 
Swoje usługi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych  
i instytucjonalnych. 

 

Małgorzata Sokołowska 

Radca prawny, Wspólnik zarządzający Kancelarii 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Poznaniu. Tytuł radcy prawnego 
uzyskała w 2011 r. i w tym samym roku rozpoczęła działalność 
na rynku usług prawniczych w ramach własnej kancelarii. 
Doświadczenie zawodowe zdobywała również, jako członek 
rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek  
z sektora energetycznego.  

Posiada bogate doświadczenie procesowe z zakresu prawa   

    cywilnego i gospodarczego, m.in. w sprawach 

ubezpieczeniowych, związanych z procesem budowlanym, windykacją należności, regulacją stanu 

prawnego nieruchomości, a także w sprawach rozwodowych i o ochronę dóbr osobistych.  

Legitymuje się stałą współpracą w zakresie obsługi procesowej jednego z największych ubezpieczycieli 

majątkowych na polskim rynku.  

Obok prawa procesowego, ważnym obszarem jej zainteresowań, szkoleń i praktyki jest obsługa procedur 

prowadzenia inwestycji budowalnych w oparciu o regulacje Warunków Kontraktowych FIDIC. Ukończyła 

studia podyplomowe: „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego” na 

Politechnice Poznańskiej.  

Posługuje się językiem angielskim. 

tel. +48 796 686 123 

e-mail: m.sokolowska@kancelariapsj.pl 
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Arkadiusz Jesionek 

Adwokat, Wspólnik zarządzający Kancelarii 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej  
w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa karnego, 
karnoskarbowego i gospodarczego.  

Posiada bogate, praktyczne doświadczenie  

w reprezentowaniu klientów na każdym z etapów sprawy 

karnej, począwszy od postępowania przygotowawczego, 

postępowania sądowego, aż do postępowania  

 wykonawczego. Wielokrotnie występował jako obrońca  

     w sprawach, których wartość przekraczała kilkadziesiąt 

milionów złotych. Z sukcesami uczestniczył w kilkudziesięciu skomplikowanych postępowaniach karnych na 

terenie całego kraju.  

Ekspert w obsłudze korporacyjnej dużych podmiotów gospodarczych. Obsługuje posiedzenia organów osób 

prawnych, przygotowuje dokumenty wewnętrzne, doradza w zakresie tworzenia  

i opiniowania kontraktów handlowych, a także w kwestiach związanych z prawem pracy. Zajmuje się 

również procesami przekształceń, połączeń i fuzji spółek prawa handlowego oraz ich likwidacji.  

 

Posługuje się językiem angielskim. 

tel. +48 501 838 391 

e-mail: a.jesionek@kancelariapsj.pl 
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