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NAWET 100 TYS. ZŁ JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI ROCZNIE 

 

Zwracamy Państwa uwagę na opublikowany na stronie Ministerstwa Rozwoju projekt nowelizacji 

ustaw o PIT i CIT, który zakłada wprowadzenie nowej ulgi inwestycyjnej dla przedsiębiorców. 

Zgodnie z założeniami projektu, w przypadku zakupu w danym roku nowych środków trwałych w 

postaci maszyn lub urządzeń, zaliczanych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, za kwotę 

minimum 10 tys. zł, możliwe będzie dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od tych 

środków trwałych, do łącznej kwoty nieprzekraczającej 100 tys. zł.  

Minimalny próg nakładów inwestycyjnych w wys. 10 tys. zł będzie dotyczył zakupu jednego lub kilku 

środków trwałych, pod warunkiem, że wartość każdego z nich będzie wyższa niż 3,5 tys. zł. 

Jednocześnie w ramach limitu odpisów amortyzacyjnych w wys. 100 tys. zł mieścić się będą zarówno 

odpisy od nabytych w danym roku środków trwałych, jak i kwoty wpłat dokonanych na poczet 

przyszłych dostaw środków trwałych, również jeśli ich dostawa zostanie wykonana w kolejnych 

okresach rozliczeniowych.  

Zgodnie z projektem nowelizacji, podatnicy będą mieli możliwość skorzystania z proponowanych 

rozwiązań niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym, dla spółek 

niebędących osobami prawnymi limit odpisów amortyzacyjnych będzie obejmował wszystkich 

wspólników.  

Nowa ulga nie będzie zdaniem projektodawców stanowiła pomocy de minimis, dzięki czemu będą 

mogły z niej skorzystać również podmioty, które wykorzystały już przysługujący im limit tej pomocy. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe regulacje mają mieć zastosowanie do środków trwałych 

nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz wpłat na poczet nabycia środków trwałych dokonanych od 

tego dnia. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


