SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE LEASINGOWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO W CAŁOŚCI
KOSZTEM PODATKOWYM

Zwracamy Państwa uwagę na korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku (dalej: WSA) z 07 października 2015 roku (sygn. akt I SA/Gd 1033/15),
zgodnie z którym składka na ubezpieczenie samochodu osobowego podlega w pełnej wysokości
zaliczeniu do kosztów podatkowych jeżeli jest wkalkulowana w ratę czynszu dzierżawnego (raty
leasingu) i opłaty serwisowej. Wyrok nie jest prawomocny, a pisemne uzasadnienie nie zostało
jeszcze opublikowane.
Sprawa rozstrzygnięta przez WSA dotyczyła wniosku o interpretację indywidualną spółki, która
wykorzystywała w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód
osobowy. Elementem kalkulacyjnym czynszu dzierżawnego (niedającym się wyodrębnić) była składka
ubezpieczenia, wynikająca z umowy podpisanej przez finansującego. Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt. 49 z
ustawy o podatku od osób prawnych do kosztów podatkowych nie można zaliczyć składek na
ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczających ich część ustaloną w takiej
proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro wartości samochodu przyjętej dla celów
ubezpieczenia. W złożonym wniosku o interpretację spółka wniosła o potwierdzenie, iż w tym
przypadku nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt. 49 i przysługuje jej prawo do zaliczenia do kosztów
podatkowych całej wartości ponoszonych opłat wraz z ubezpieczeniem.
WSA uchylił interpretację Ministra Finansów wskazując, że wkalkulowana w czynsz dzierżawny
składka na ubezpieczenie nie zmienia charakteru czynszu dzierżawnego, który może stanowić koszt
podatkowy.
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.
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