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NOWY LIMIT JEDNORAZOWYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH  

 

Zwracamy Państwa uwagę na przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projekt ustawy o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych (dalej: Projekt) zakładający zmiany w zakresie jednorazowej amortyzacji. 

 

Obecnie podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy mogą w 

ramach pomocy de minimis dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości 

początkowej wybranych środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 

równowartości 50 tys. euro. Ponadto, każdy podatnik może dokonywać jednorazowych odpisów 

amortyzacyjnych od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.5 tys. zł.  

 

Projekt zakłada zwiększenie dla wszystkich podatników PIT/CIT limitu jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego do 100 tys. zł rocznie, po spełnieniu następujących warunków:  

 

         wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym musi wynosić 

co najmniej 10 tys. zł 

lub  

         łączna wartość początkowa kilku środków trwałych nabytych w roku podatkowym 

przekracza 10 tys. zł, a wartość każdego z nich przekracza 3.5 tys. zł. 

 

Nowym limitem jednorazowego odpisu będą mogły zostać objęte wszystkie nabyte po 1 stycznia 2017 

r. fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji (maszyny i urządzenia) z 

wyłączeniem nieruchomości (budynki i budowle) oraz środków transportu. 

 

Ponadto, projekt zakłada, iż : 

 

        limit 100 tys. zł ma obejmować zarówno odpisy amortyzacyjne jak i wpłaty  na poczet 

nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych, 

        w przypadku wydatku inwestycyjnego o wartości wyższej niż 100 tys. zł podatnik może 

dokonać jednorazowego odpisu do kwoty przyznanego limitu, a pozostałą nadwyżkę ma 

prawo amortyzować na zasadach ogólnych w następnych latach podatkowych, 

        mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność mają prawo wyboru metody 

dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z obecnymi regulacjami lub 

na podstawie nowego limitu). 

 

Proponowany limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nie będzie objęty reżimem pomocy de 

minimis. 

 

Zgodnie z założeniami projektu powyższe zmiany będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Obecnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu i został skierowany do Komisji 

Finansów Publicznych. 

 

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. 


