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 Powstanie przychodu ze sprzedaży samochodu 

poleasingowego wykorzystywanego w działalności 

gospodarczej. 
 

 

QUIZ: 

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której        

zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą samochodu osobowego. Po        

zakończeniu umowy leasingu, przedsiębiorca ten wykupi przedmiotowy samochód i         

przeznaczy go na cele prywatne (ten samochód nie zostanie wprowadzony do           

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz nie          

będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej). 

 

Przedsiębiorca zamierza sprzedać ten samochód po upływie 6 miesięcy, licząc od           

końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup). 

 

Czy w związku z uzyskanym przychodem z tytułu zbycia tego samochodu powstanie            

u przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej? 

 

 

 

Analiza odpowiedzi: 

 

Wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy nie         

będzie przez przedsiębiorcę wykorzystywany w pozarolniczej działalności       

gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku tej działalności,          

wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób              

fizycznych,zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie         

stanowił dla przedsiębiorcy przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. 
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Sprzedaż tego samochodu należy rozpatrywać pod kątem możliwości powstania         

przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku                  

dochodowym od osób fizycznych, czyli z odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej           

sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu        

osobowego będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca           

miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup z leasingu). Natomiast w           

przypadku sprzedaży takiego samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca           

miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup z leasingu), powstanie obowiązek           

podatkowy na podstawie ww. przepisu. 

 

Podsumowując, jeżeli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego       

przedsiębiorca wykupi samochód od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele         

osobiste (prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą), to zarówno do         

wykupu na cele osobiste tego samochodu, jak i ewentualnej późniejszej jego           

sprzedaży (po okresie co najmniej sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca,           

w którym nastąpi moment wykupu), znajdzie zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8             

lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

Omówienie na podstawie interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

0113-KDIPT2-1.4011.626.2019.1.DJD  z dnia 20-01-2020.  

 

 

Czy potrzebujesz omawiana większej ilości przypadków by wyrabiać w sobie nawyk 

szybkiego i prawidłowego analizowania przepisów podatkowych z zakresu PKPiR oraz PIT? 

Czy jesteś w gronie osób, które potrzebują mocnego i stabilnego wsparcia na początku 

swojego rozwoju zawodowego by móc realizować się na najwyższym poziomie? 

 

Stworzyłam kurs Zostań Mistrzem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, który jest 

oparty na moim doświadczeniu, jak również doświadczeniu wielu innych księgowych, 

doradców podatkowych, radców prawnych, urzędników państwowych. Dzielę się w nim 
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swoim doświadczeniem, wskazuję jak unikać porażek, jak najlepiej poprowadzić swoje życie 

zawodowe, jak komunikować się z klientami. To nasza 5 edycja i ostatnia w tym roku. 

Dołącz do nas i spełniaj się zawodowo po MISTRZOWSKU, szczegóły znajdziesz tutaj:  

 

https://bit.ly/2QM0prb 

 

 

 

 

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ, WYBIERZ NAJLEPSZĄ DLA 

SIEBIE OPCJĘ - DAJ SOBIE SZANSĘ NA MISTRZOWSKI 

ROZWÓJ 

 

 

 

TAK CHCĘ DOŁĄCZYĆ 
 

 

 

 

Dziękuję Ci serdecznie za obecność i uwagę,  

Trzymam kciuki za Twój rozwój,  
Ewelina Dulęba  
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