
do 31.12.2018 od 01.01.2019

1
leasing operacyjny - opłaty 

leasingowe

(samochody, motocykle)

opłaty leasingowe (w tym początkowa) są kosztem 

podatkowym w całości, bez limitu

opłaty leasingowe (w tym początkowa) będą kosztem do 

limitu 150 tys zł, lub 225 tys dla pojazdów elektrycznych

przykład 1

rata leasingowa 1000 zł netto + 23% VAT = 1230 zł brutto

koszt podatkowy  = 1000 zł + 50% VAT (115 zł) = 1115 zł

(nie ma limitu końcowego, narastającego, suma opłaty 

początkowej oraz miesięcznych nie ma limitu. Jeśli eksploatacja 

jest wliczona w raty leasingowe (np ryczałtowe naprawy) nie ma 

to znaczenia.

rata leasingowa 1000 zł netto + 23% VAT = 1230 zł brutto

koszt podatkowy  = 1000 zł + 50% VAT (115 zł) = 1115 zł

(jest limit końcowy, narastający, tzn opłata początkowa + opłaty 

miesięczne będą kosztem podatkowym do sumy 150 tys zł lub 225 

tys zł dla pojazdu elektrycznego. Jeśli w tej kwocie będą 

wkalkulowane opłaty eksploatacyjne, to ta część rat 

leasingowych będzie limitowana do 75%, zgodnie z pkt 2 poniżej)

2

eksploatacja auta (np. paliwo, 

myjnia, naprawy, autostrady, 

parkingi itp) niezależnie czy 

auto w leasingu czy własne

opłaty eksploatacyjne są kosztem w całości opłaty eksploatacyjne będą kosztem w 75%

przykład 1

faktura zakupowa za paliwo 200 zł netto + 46 zł VAT = 246 zł 

brutto

odliczeniu podlega 200 zł netto + 50% VAT, zatem koszt 

podatkowy = 223 zł

faktura zakupowa za paliwo 200 zł netto + 46 zł VAT = 246 zł 

brutto

odliczeniu podlega 75% z (200 zł netto + 50% VAT), zatem koszt 

podatkowy = 167,25 zł

uwaga: zgodnie z założonym okresem przejściowym, umowy zawarte do 31.12.2018 roku nie będą podlegały limitowaniu od 

01.01.2019 roku w zakresie rat leasingowych. Nawet jeśli wydanie auta nastąpi już 2019 roku (ale umowa będzie zawarta w 2018 

roku). Z tym zastrzeżeniem jednak, że dotyczy to samych rat leasingowych: jeśli eksploatacja będzie wkalkulowana w raty 

leasingowe, to  ta część rat (dotycząca eksploatacji) będzie limitowana od 1.1.2019 zgodnie z pkt 2 poniżej.



3
amortyzacja pojazdów

(własność, leasing kapitałowy)

cały odpis od wartości początkowej do równowartości 20 

tys eur jest kosztem podatkowym (amortyzacja od wartości 

powyżej równowartości 20 tys eur nie jest kosztem 

podatkowym)

100% odpisu amortyzacyjnego jest kosztem, ale do limitu 

150 tys zł wartości początkowej (225 tys dla pojazdów 

elektrycznych)

UWAGA: limitowaniu do 150 tys (225 tys) podlega też 

sprzedaż auta (!): np. jeśli kupimy auto za 500 tys zł, i 

sprzedamy na drugi dzień za 450 tys zł, to kosztem będzie 

tylko 150 tys zł z faktury zakupu 500 tys zł

przykład 1

wartość auta 100.000 zł. Kurs eur = 4,3

Amortyzujemy w całości (w 100%) wartość 86.000 zł, czyli 

kosztem będzie 86.000 zł, przez cały okres amortyzacji

wartość auta 100.000 zł. Kurs eur = 4,3 (kurs eur nie ma już 

znaczenia)

Amortyzujemy w 100% kwotę 100.000 zł, czyli kosztem będzie 

całe 100.000 zł, przez cały okres amortyzacji

przykład 2

wartość auta 80.000 zł. Kurs eur = 4,3

Amortyzujemy w całości (w 100%) wartość 80.000 zł, czyli 

kosztem będzie 80.000 zł, przez cały okres amortyzacji

Nie ma tu żadnego limitowania, gdyż wartość auta jest < od 

równowartości 20 tys eur (czyli 86.000 zł)

wartość auta 80.000 zł. Kurs eur = 4,3 (kurs eur nie ma już 

znaczenia)

Amortyzujemy w 100% wartość 80.000 zł, czyli kosztem będzie 

80.000 zł, przez cały okres amortyzacji

przykład 3

wartość auta 200.000 zł. Kurs eur = 4,3

Amortyzujemy w całości (w 100%) wartość 86.000 zł, czyli 

kosztem będzie 86.000 zł, przez cały okres amortyzacji

Jeśli jednak przed upływem okresu amortyzacji nastąpi sprzedaż, 

nieumorzona wartość auta będzie kosztem w całości, jeśli 

sprzedamy auto np po pierwszym miesiącu, tylko 1/60 jest 

limitowana (1 odpis amortyzacyjny), nieumorzona wartość jest 

kosztem w 59/60 od całej wartości 200 tys zł (!)

wartość auta 200.000 zł. Kurs eur = 4,3 (kurs eur nie ma już 

znaczenia)

Amortyzujemy w 100% kwotę 150.000 zł (lub 225 tys pojazd 

elektryczny), czyli kosztem będzie 150.000 zł, przez cały okres 

amortyzacji.

Również przy sprzedaży auta stosujemy limit 150 tys zł (lub 225 

tys pojazd elektryczny) (!)



4 ubezpieczenie auta

cała składka od sumy ubezpieczenia do 20 tys eur (składka 

od wartości sumy ubezpieczenia powyżej 20 tys eur nie jest 

kosztem podatkowym)

100% wartości składki, ale do limitu 150 tys zł sumy 

ubezpieczenia (lub 225 tys dla aut elektrycznych)

przykład 1

auto o wartości sumy ubezpieczenia z polisy 50 tys zł, składka 2 

tys zł

kosztem będzie cała składka ubezpieczenia samochodu, czyli 2 tys 

zł (suma ubezpieczenia z polisy 50 tys < niż limit 86 tys)

auto o wartości sumy ubezpieczenia z polisy 50 tys zł, składka 2 

tys zł

kosztem będzie 100% składki, czyli 2 tys zł (suma ubezpieczenia z 

polisy 50 tys < niż limit 150 tys)

przykład 2

auto o wartości sumy ubezpieczenia z polisy 100 tys zł, składka 5 

tys zł, kurs eur 4,3

kosztem będzie składka do wartości, w jakiej pozostaje 86 tys zł 

(20 tys eur x 4,3) do 100 tys zł, czyli 4300 zł

auto o wartości sumy ubezpieczenia z polisy 100 tys zł, składka 5 

tys zł, kurs eur 4,3 (kurs bez znaczenia)

kosztem będzie 100% składki, czyli 5 tys zł (suma ubezpieczenia 

nie przekracza 150 tys zł)

przykład 3

auto o wartości sumy ubezpieczenia z polisy 200 tys zł, składka 7 

tys zł, kurs eur 4,3

kosztem będzie składka do wartości, w jakiej pozostaje 86 tys zł 

(20 tys eur x 4,3) do 200 tys zł, czyli 4300 zł

auto o wartości sumy ubezpieczenia z polisy 200 tys zł, składka 7 

tys zł, kurs eur 4,3 (kurs bez znaczenia)

kosztem będzie 100% składki, ale liczonej od 150 tys zł sumy 

ubezpieczenia, czyli 5250 zł (150 / 200 x 7 tys)


