Katowice, 17.10.2018 r.

Zmiany w leasingu samochodów od 1 stycznia 2019.

W parlamencie procedowane są zmiany w ustawie o podatku dochodowym dotyczące leasingu
pojazdów. Zmiany te zostaną najprawdopodobniej uchwalone w listopadzie i wejdą w życie
od 1 stycznia 2019 r.
Zmiany te dotyczą przede wszystkim ograniczenia możliwości zaliczania rat leasingowych do kosztów
podatkowych w przypadku leasingu samochodów o wartości netto przekraczającej 150 tys. zł – w
przypadku marki Opel to raczej rzadkość. Jeśli wartość samochodu nie będzie przekraczać tej kwoty,
ograniczenie nie będzie stosowane.
Jeśli umowa leasingu bądź najmu zostanie zawarta do 31 grudnia 2018 r., obecne zasady podatkowe
będą mogły być stosowane do końca trwania tej umowy. Dla podpisanych już umów leasingu zasady
również nie zmienią się pod warunkiem, że umowa nie ulegnie zmianie bądź odnowieniu po
31 grudnia 2018 r.
Limit 150 tys. złotych przy umowach leasingu będzie dotyczył rat leasingowych – ale tylko w części
stanowiącej spłatę ceny pojazdu (innymi słowy, nie będzie dotyczył odsetkowej części rat, ale spłaty
części kapitałowej). Kwota raty będzie mogła być zaliczona do kosztów
podatkowych
z zastosowaniem następującej proporcji: 150.000 / wartość pojazdu.
Dla przykładu, jeżeli pojazd jest warty 200 tys. złotych netto, po zastosowaniu powyższej proporcji
150.000/200.000 = 0,75, do kosztów będzie można zaliczyć jedynie 75 proc. raty leasingowej.
Jeśli umowa leasingu bądź najmu zostanie zawarta w tym roku, raty leasingowe (czynsz najmu)
będą zaliczane do kosztów podatkowych na dotychczasowych zasadach niezależnie od wartości
pojazdu – raty (czynsz) nie będą objęte żadnym ograniczeniem. Warunkiem jest, że umowa taka
nie może być zmieniona / odnowiona po 31 grudnia 2018 r.
Przy umowach leasingowych zawartych po 31 grudnia 2018 r. wartość netto rat (powiększona
o nieodliczony VAT) w części dotyczącej spłaty kapitału nie będzie stanowiła kosztu uzyskania
przychodu w proporcji, w jakiej 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu. Przykładowo, jeśli
samochód będzie wart 200.000 zł netto, do kosztów będzie można zaliczyć 75% części kapitałowej
raty leasingowej, a w przypadku samochodu o wartości 300.000 zł – 50% części kapitałowej raty
leasingowej.
Umowa zawarta w roku 2018, nawet jeśli przewiduje odbiór samochodu w roku 2019 będzie objęta
dotychczasowymi regulacjami czyli odliczeniem raty leasingowej bez limitu. Należy pamiętać, że
umowa taka powinna dotyczyć konkretnego samochodu i nie może być zmieniana po 1 stycznia 2019
roku. Ponadto zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa, w przypadku zawarcia umowy ze znacznie
odroczonym momentem wydania samochodu, działanie takie może być traktowane jako
obchodzenie prawa podatkowego.
Dealerzy, ani firmy leasingowe nie mogą jednak mieć pewności, że takie będą interpretacje
urzędów skarbowych. Klient podejmując decyzję o podpisaniu umowy do 31 grudnia 2018 i odbiorze
samochodu w przyszłym roku, podejmuje na własny rachunek ryzyko podatkowe.

Katowice, 17.10.2018 r.

Zmiany w amortyzacji samochodów od 1 stycznia 2019.
Procedowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym dotyczące leasingu pojazdów dotyczą
również zmiany limitów amortyzacji w przypadku samochodów osobowych - aktualnie limit
amortyzacji wynosi równowartość 20 tys. EUR - począwszy od stycznia 2019 r. ma on wynosić 150 tys.
W przypadku zakupu auta i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych w 2018 r., samochód
będzie amortyzowany na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że jeśli wartość samochodu
przekraczać będzie równowartość 20 tys. EUR, część poszczególnych odpisów amortyzacyjnych nie
będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu w proporcji, w jakiej wartość auta pozostaje do
równowartości 20 tys. EUR.
Przykład: w dniu przyjęcia samochodu do używania kurs euro wynosił 4,20 zł, wobec czego
ustawowy limit wynosił 84 tys. zł. Wartość netto samochodu (powiększona o nieodliczony VAT)
wynosiła 168 tys. zł. Ponieważ proporcja wartości auta do ustawowego limitu wynosi 1:2 (50%),
podatnik będzie mógł ujmować w kosztach podatkowych 50% kwoty każdego odpisu
amortyzacyjnego.
Jeśli jednak w nowych przepisach nie zostanie wprowadzony przepis, który wprost by tego
zakazywał, od stycznia 2019 r. podatnik będzie mógł już stosować nowy limit, co oznacza przede
wszystkim, że jeśli wartość samochodu (netto powiększona o nieodliczony VAT) przekracza 20 tys.
EUR, ale nie przekracza 150 tys. zł, to całość odpisów amortyzacyjnych od 1 stycznia 2019 r. będzie
mogła już być zaliczana do kosztów.
W 2019r. zmieni się jedynie wartość ustawowego limitu. Przykładowo, jeżeli wartość początkowa
samochodu (netto + nieodliczony VAT) będzie wynosić 200 tys. zł, to proporcja wyniesie 1,5:2, tj. do
kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć 75% odpisu amortyzacyjnego.
Opłacalność zakupu auta w 2018 czy 2019 r. zależy od wartości samochodu:
o
o

Do 20 tys. EUR (netto + nieodliczony VAT) – skutki zakupu
analogiczne.
Powyżej 20 tys. EUR – bardziej opłacalny będzie zakup w 2019 r.

w 2018 i 2019 r. będą

W 2019 r. leasing nadal może być bardziej opłacalny od finansowania zakupu kredytem bądź
gotówką z uwagi na fakt, iż 3-letni okres leasingu umożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych
ponad 90% wartości samochodu. Analogicznie jak w przypadku zakupu na kredyt, limit 150 tys. zł w
przypadku leasingu będzie dotyczył tylko spłaty kapitału, właśnie po to, aby nie dyskryminować
leasingu w stosunku do kredytu.
Leasing będzie korzystny również w przypadku droższych samochodów (o wartości przekraczającej
150 tys. zł) – mimo iż w trakcie leasingu koszty rat będą zaliczane do kosztów tylko w części, wykup
samochodu po upływie okresu leasingu po cenie niższej niż 150 tys. zł uprawniać będzie nabywcę do
zaliczania do kosztów pełnych kwot odpisów amortyzacyjnych.
Kwestia tego czy przedsiębiorca będzie prowadził „kilometrówkę”, czy też nie, pozostawać będzie bez
wpływu na zakres prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych czy też rat leasingowych do kosztów
podatkowych.

