
AMORTYZACJA JEDNORAZOWA NOWEGO ŚT 

– KIEDY MOŻNA ZASTOSOWAĆ

1. Limit 50.000 euro

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy* mają
prawo do jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 50.000 euro. W przeliczeniu na złote w 2020 r.
jest  to wartość 219.000 zł.  Jednorazowa amortyzacja dotyczy środków trwałych zaliczonych do
grupy  3-8  KŚT  (z  wyłączeniem  samochodów  osobowych).  Odpisu  dokonuje  się  w  roku
podatkowym, w którym ww. środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

2. Limit 100.000 zł.

Jednorazowy odpis w ramach limitu 100.000 zł. może zostać dokonany w odniesieniu do wartości
początkowych nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT.
Odpisu dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji
środków trwałych. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet
nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Prawo jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:

• wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co
najmniej 10.000 zł lub

• łączna  wartość  początkowa  co  najmniej  dwóch  środków  trwałych  nabytych  w  roku
podatkowym  wynosi  co  najmniej  10.000  zł,  a  wartość  początkowa  każdego  z  nich
przekracza 3.500 zł.

Podstawa prawna: Art. 22k ust. 7-13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) i odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.). 

Mali  podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność  gospodarczą  w związku z  nabyciem
fabrycznie nowego środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji na
podstawie: 

• art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop – w ramach limitu 50.000 euro lub

• art. 22k ust. 14-21 updof i art. 16k ust. 14-21 updop – w ramach limitu 100.000 zł. 

* małym podatnikiem w 2020 r. jest podatnik, u którego w 2019 r. wartość przychodu ze sprzedaży, 
wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 8.747.000 zł.


