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Szanowni Państwo!

Początek roku to dla ustawodawcy okazja do wprowadzenia zarówno zmian w dotychczasowych przepisach, jak 
i zupełnie nowych uregulowań. Tak jest i tym razem. Mamy zatem duże zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. 
Dotyczą one m.in. rozliczania wydatków na samochody wykorzystywane w  działalności gospodarczej (amortyzacja, 
leasing), nabycia pakietów wierzytelności, a także określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych 
w związku z konwersją długu na kapitał czy kosztów w związku ze zbyciem nieruchomości otrzymanej w spadku. O tym 
wszystkim mogą Państwo przeczytać w przygotowanym właśnie pierwszym numerze Poradnika.

W kolejnym wydaniu poruszymy temat leasingu. Jest on niezwykle emocjonujący, gdyż ustawodawca wprowadził 
ograniczenia kosztowe dotyczące samochodów o  wartości ponad 150 000  zł. Ograniczenia te dotyczą zarówno 
leasingodawców, jak i  leasingobiorców, a  także pozbawiają podatników możliwości korzystania z  obniżonych stawek 
amortyzacyjnych w stosunku do samochodów w leasingu operacyjnym.

Jeden z następnych numerów poświęcony będzie cenom transferowym. Zagadnienie to wzbudza duże zainteresowanie 
Czytelników, zwłaszcza że już kolejny rok z rzędu ustawodawca wprowadza znaczące zmiany w tym zakresie.

Przygotujemy także publikację dotyczącą zupełnie nowego podatku –  exit tax. Istotą przepisów o  exit tax jest 
opodatkowanie niezrealizowanych jeszcze zysków w  związku z  przeniesieniem przez podatnika do innego państwa 
aktywów. Opodatkowane nowym podatkiem będą nie tylko podmioty płacące CIT, ale także osoby fizyczne.

Ponadto w ofercie Poradnika znajdą Państwo tematy poświęcone sprawom prawno-pracowniczym, a także z zakresu 
rozliczeń podatkowych.

Tak jak zawsze, postaramy się, aby opracowania były dostosowane do kalendarza prac oraz zmian mających wpływ 
na działalność firmy. Dlatego serdecznie zachęcam do kontynuowania prenumeraty oraz do korzystania z szerokiej oferty 
wydawniczej Grupy INFOR PL.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków prenumeraty udzielą Państwu pracownicy Biura Obsługi Klienta 
pod numerami telefonów 22 761 30 30 lub 801 626 666.

W imieniu redakcji pragnę podziękować Państwu – naszym wiernym Czytelnikom – za zaufanie oraz życzyć wiele 
sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań.

Wioletta Chaczykowska
Redaktor naczelna

Redakcja Poradnika Gazety Prawnej. 
Stoją od lewej: Wioletta Chaczykowska,  
Honorata Żbikowska, Agnieszka Śliwińska,  
Barbara Redzyńska
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1. Zmiany w przepisach o kosztach uzyskania 
przychodów na 2019 r.
Z początkiem 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznym (dalej: ustawa o PIT) oraz 
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) zostały istotnie znowelizo-
wane. Wielu zmian dokonano w przepisach o kosztach uzyskania przychodów.

Najważniejsze dokonane z początkiem 2019 r. zmiany w przepisach o kosztach uzyskania przychodów polegały na:
1)  określeniu nowych zasad rozliczania kosztów dotyczących samochodów wykorzystywanych w działalności gospo-

darczej,
2)  umożliwieniu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń małżonka i małoletnich dzieci podatnika,
3)  zmianie sposobu rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności,
4)  rozszerzeniu katalogu kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub 

określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku,
5)  podwyższeniu kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszają-

cych pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym,
6)  rozszerzeniu stosowania limitu w wysokości 10 000 zł w przypadku ulepszania środków trwałych oddanych do uży-

wania przed 1 stycznia 2018 r.,
7)  określeniu zasad rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z obrotu walutami wirtualnymi.

1.1. Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego 
w działalności gospodarczej

Z początkiem 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania kosztów dotyczących samochodów osobowych wykorzystywa-
nych w działalności gospodarczej.

1.1.1. Pojęcie samochodu osobowego
Nowe przepisy dotyczą samochodów osobowych. Nie chodzi jednak o samochody osobowe w potocznym rozumie-

niu, lecz w rozumieniu określonym przepisami art. 5a pkt 19a ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 9a ustawy o CIT. Przepisy te 
definiują samochód osobowy jako pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie 
z kierowcą, z wyjątkiem pojazdów samochodowych wymienionych przepisami art. 5a pkt 19a lit. a–d ustawy o PIT oraz 
art. 4a pkt 9a lit. a–d ustawy o CIT (zob. tabela 1).

Tabela 1. Dwa rodzaje samochodów

Pojazdy samochodowe niebędące samochodami osobowymi  
w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym

Samochody osobowe  
w rozumieniu ustaw  

o podatku dochodowym

1 2

1. Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony
2.  Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób 

łącznie z kierowcą (autobusy)

pozostałe pojazdy samo-
chodowe
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1 2

3.  Pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części prze-
znaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  −  klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wieloza-
daniowy, van lub

 −  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków 
4.  Pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń 

i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne ele-
menty pojazdu 

5.  Pojazdy specjalne spełniające warunki dla następujących przeznaczeń:
 −	agregat elektryczny/spawalniczy,
 −	do prac wiertniczych,
 −	koparka, koparko-spycharka,
 −	ładowarka,
 −	podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 −	żuraw samochodowy
6.  Pojazdy samochodowe określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów 

z 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzysty-
wane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz.U. poz. 407), tj. pojazdy 
samochodowe będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

�� pogrzebowy,
�� bankowóz – wyłącznie typu A lub B, 

  jeżeli pojazdy te mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest 
większa niż 3 tony.

1.1.2 Koszty używania samochodów osobowych jako koszty uzyskania przychodów
Do końca 2018 r. z punktu widzenia rozliczania wydatków związanych z używaniem samochodów w kosztach uzy-

skania przychodów samochody osobowe można było podzielić na dwie grupy. Były to:
1)  samochody osobowe niewprowadzone do ewidencji środków trwałych podatnika (na gruncie ustawy o PIT) oraz 

samochody osobowe niestanowiące składników majątku podatnika (na gruncie ustawy o CIT). Koszty z tytułu 
używania takich samochodów mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu stanowią-
cego iloczyn faktycznego przebiegu pojazdu (wynikającego z prowadzonej w tym celu ewidencji przebiegu) oraz 
stawki za 1 km przebiegu (zob. obowiązujące do końca 2018 r. brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT oraz 
art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT) oraz pod warunkiem prowadzenia ewidencji ich przebiegu (zob. obowiązujące 
do końca 2018 r. brzmienie art. 23 ust. 5 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 5 ustawy o CIT);

2)  pozostałe samochody osobowe – koszty z tytułu używania takich samochodów mogły być, co do zasady, zaliczane 
do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń (chociaż istniały wątpliwości, czy w przypadku wykorzystywa-
nia samochodów częściowo do celów prywatnych koszty takie nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania 
przychodów tylko częściowo).

Ponadto do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów mogły być zaliczane składki na ubezpieczenie sa-
mochodów osobowych w części odpowiadającej wartości początkowej samochodu nieprzekraczającej równowartość 
20 000 euro (zob. art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT).

Od 1 stycznia 2019 r. samochody osobowe z punktu widzenia rozliczania kosztów ich używania w kosztach uzyska-
nia przychodów dzielą się na trzy grupy, przy czym pierwsza z tych grup występuje jedynie na gruncie ustawy o PIT 
(a więc na gruncie ustawy o CIT samochody osobowe nadal dzielą się na dwie grupy).

Do pierwszej grupy samochodów osobowych należą stanowiące własność podatników samochody osobowe niebędące 
składnikami majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (czyli niebędące środkami trwałymi, składnikami 
majątku niezaliczonymi do środków trwałych ze względu na wartość początkową nieprzekraczającą 10 000 zł ani składnika-
mi majątku niezaliczonymi do środków trwałych ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok), 
które są częściowo wykorzystywane do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Z nowe-
go brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wynika, że do kosztów uzyskania przychodów zaliczać można jedynie:
1)  20% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów osobowych (przy czym kwota tych 

wydatków obejmuje także podatek VAT, który na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT nie stanowi podatku na-
liczonego, oraz naliczony podatek VAT w takiej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub 
zwrot różnicy VAT – zob. art. 23 ust. 5a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 5a ustawy o CIT);

2) 20% poniesionych składek na ubezpieczenie takich samochodów osobowych.
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Tabela 2. Samochody osobowe stanowiące składniki majątku (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT)

Samochody osobowe stanowiące składniki majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT

1. Samochody osobowe zaliczone do środków trwałych
2.  Samochody osobowe przekazane do używania do końca 2017 r., które nie zostały zaliczone do środków trwałych ze 

względu na wartość początkową nieprzekraczającą 3500 zł (z wyłączeniem samochodów osobowych, których war-
tość początkowa nie przekraczała 1500 zł)

3.  Samochody osobowe przekazane do używania od 1 stycznia 2018 r., które nie zostały zaliczone do środków trwa-
łych ze względu na wartość początkową nieprzekraczającą 10 000 zł (z wyłączeniem samochodów osobowych, któ-
rych wartość początkowa nie przekraczała 1500 zł)

4.  Samochody osobowe, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na przewidywany okres używa-
nia równy lub krótszy niż rok.

PrZykład 1

Podatnik używa na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej stanowiący jego własność samochód osobo-
wy, który nie został zaliczony do środków trwałych (ani nie stanowi żadnego z pozostałych składników majątku 
wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT). W styczniu 2019 r. podatnik kupił paliwo do tego samochodu 
za 280 zł netto + 64,40 zł VAT, z czego odliczył 32,20 zł VAT. W tej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów po-
datnik może zaliczyć 62,44 zł (280 zł + 32,20 zł = 312,20 zł; 312,20 zł × 20% = 62,44 zł).
Również na początku stycznia podatnik kupił polisę OC dotyczącą tego samochodu za 920 zł. Z tytułu zakupu tej 
polisy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 184 zł (920 zł × 20%).

Drugą grupę pojazdów samochodowych stanowią od 1 stycznia 2019 r. inne samochody osobowe niż należące do 
pierwszej ze wskazanych grup (w przypadku ustawy o PIT) oraz wszystkie samochody osobowe (w przypadku ustawy 
o CIT), które są używane w sposób mieszany (tj. częściowo wykorzystywane są na potrzeby prowadzonej przez podat-
nika działalności gospodarczej, częściowo zaś do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą przez podatnika). 
Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów 
zaliczać można:
1)  75% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów (przy czym kwota tych wydatków 

obejmuje także podatek VAT, który na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT nie stanowi podatku naliczonego, oraz 
naliczony podatek VAT, w takiej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy VAT 
– zob. art. 23 ust. 5a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 5a ustawy o CIT), gdyż 25% tych wydatków nie stanowi kosztów 
uzyskania przychodów (zob. art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT);

2)  składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprze-
kraczającej 150 000 zł (zob. art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT).

PrZykład 2

Podatnik używa w sposób mieszany (tj. częściowo na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, częściowo na 
potrzeby prywatne) samochodu osobowego. W styczniu 2019 r. podatnik kupił paliwo do tego samochodu za 280 zł 
netto + 64,40 zł VAT, z czego odliczył 32,20 zł VAT. W tej sytuacji z tytułu zakupu paliwa do kosztów uzyskania przy-
chodów podatnik może zaliczyć 234,15 zł (280 zł + 32,20 zł = 312,20 zł; 312,20 zł × 75% = 234,15 zł).
Również na początku stycznia podatnik kupił polisę OC i AC dotyczącą tego samochodu za 2200 zł. Jeżeli wartość 
samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przekracza 150 000 zł, koszt tej polisy podatnik może zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów. W przeciwnym razie do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zali-
czyć jedynie część składki (np. w przypadku wartości samochodu w wysokości 200 000 zł jest to kwota 1650 zł, 
gdyż 150 000 zł : 200 000 zł = 0,75, zaś 2200 zł × 0,75 = 1650 zł).

Trzecią grupę pojazdów samochodowych stanowią inne samochody osobowe niż należące do pierwszej ze wska-
zanych grup (w przypadku ustawy o PIT) oraz wszystkie samochody osobowe (w przypadku ustawy o CIT), które 
są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika. Z obowiązujących od 
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1 stycznia 2019 r. przepisów wynika, że w przypadku takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów zaliczać 
można:
1)  całość wydatków z tytułu kosztów używania takich samochodów,
2)  składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, nieprze-

kraczającej 150 000 zł (zob. nowe brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy 
o CIT).

Należy przy tym wskazać, że warunkiem uznawania samochodów osobowych za wykorzystywane wyłącznie do ce-
lów związanych z działalnością gospodarczą jest, co do zasady, prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu na 
potrzeby VAT (zob. art. 23 ust. 5f ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 5f ustawy o CIT). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na pod-
stawie przepisów o VAT podatnik nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji (np. w przypadku samochodów 
osobowych przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży, jeżeli ich sprzedaż stanowi przedmiot działalności podatnika). 
Wyjątek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli brak obowiązku prowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu na 
potrzeby VAT wynika z tego, że kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi ob-
licza on w 50% (zob. art. 23 ust. 5g ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 5g ustawy o CIT).

PrZykład 3

Podatnik używa zaliczonego do środków trwałych samochodu osobowego wyłącznie do celów związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą i prowadzi dla tego samochodu ewidencję przebiegu, o której mowa 
w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT. W styczniu 2019 r. podatnik kupił paliwo do tego samochodu za 280 zł netto + 
64,40 zł VAT, z czego odliczył 64,40 zł VAT. W tej sytuacji z tytułu zakupu paliwa do kosztów uzyskania przycho-
dów podatnik może zaliczyć 280 zł.
Również na początku stycznia podatnik kupił polisę OC i AC dotyczącą tego samochodu za 2200 zł. Jeżeli wartość 
samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia nie przekracza 150 000 zł, koszt tej polisy podatnik może zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów. W przeciwnym razie do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zali-
czyć jedynie część składki (np. w przypadku wartości samochodu w wysokości 200 000 zł jest to kwota 1650 zł, 
gdyż 150 000 zł : 200 000 zł = 0,75, zaś 2200 zł × 0,75 = 1650 zł).

Należy jednak zwrócić uwagę, że tylko w przypadku tej grupy samochodów osobowych konieczne jest prowadzenie 
ewidencji przebiegu. W przypadku pozostałych samochodów osobowych prowadzenie ewidencji przebiegu nie jest wa-
runkiem zaliczania kosztów ich używania do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Tabela 3. Koszty używania samochodów osobowych jako podatkowe koszty uzyskania przychodów

Lp. Rodzaj samochodu osobowego
Wysokość kosztów używania  

stanowiących  
koszty uzyskania przychodów 

Podstawa  
prawna

Konieczność 
prowadzenia 

ewidencji  
przebiegu

1 2 3 4 5

1. Stanowiące własność podatników sa-
mochody osobowe niebędące skład-
nikiem majątku, o którym mowa 
w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT 
(tylko na gruncie PIT)

−	 	20% poniesionych wydatków z ty-
tułu kosztów używania takich sa-
mochodów osobowych,

−	 	20% poniesionych składek na 
ubezpieczenie takich samochodów 
osobowych.

art. 23 ust. 1 
pkt 46 ustawy 
o PIT

NIE

2. �� inne samochody osobowe niż wska-
zane w pkt 1, które nie są wykorzy-
stywane wyłącznie do celów zwią-
zanych z działalnością gospodarczą 
podatnika (w przypadku PIT),

�� samochody osobowe, które nie są 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
związanych z działalnością gospo-
darczą podatnika (w przypadku CIT)

−	 	75% poniesionych wydatków 
z tytułu kosztów używania ta-
kich samochodów, gdyż 25% tych 
wydatków nie stanowi kosztów 
uzyskania przychodów,

−	 	składki na ubezpieczenie w części 
odpowiadającej wartości samo-
chodu przyjętej dla celów ubez-
pieczenia, nieprzekraczającej 
150 000 zł

�� art. 23 ust. 1 
pkt 46a i 47 
ustawy o PIT,

�� art. 16 ust. 1 
pkt 49 i 51 
ustawy o CIT

NIE


