
Wariant I 
 
Amortyzacja metodą liniową 20% - potrwa 5 lat.  
 
Koszt: 1 500,00 zł/miesiąc przez okres 5 lat 
 
 
Wariant II 
Amortyzacja indywidualna - 40% dla samochodów używanych: 
Koszt: 3 000,00 zł przez okres 30 miesięcy (2,5 roku) 
 
Uwaga stan prawny do 31.12.2020 
 
W myśl art. 22j ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.p.d.o.f. podatnicy mogą stosować indywidualne stawki 
amortyzacji dla ulepszonych lub używanych środków trwałych, z tym, że dla środków 
transportu amortyzacja nie może być krótsza niż 30 miesięcy. Środki trwałe uznaje się za: 

1)  używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co 
najmniej przez okres 6 miesięcy, lub 

2) ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez 
podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. 

 
Jeżeli nasz podatnik, że samochód jest samochodem używanym zgodnie z powyższymi 
przepisami to może dokonać amortyzacji zgodnie z powołanymi przepisami i amortyzować 
przez okres 30 miesięcy ze stawką 40%. 
 
 
Uwaga stan prawny na dzień 01.01.2021:  
 
W myśl art. 22j ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.p.d.o.f. podatnicy mogą stosować indywidualne stawki 
amortyzacji dla ulepszonych lub używanych środków trwałych, z tym, że dla środków 
transportu amortyzacja nie może być krótsza niż 30 miesięcy1. Środki trwałe uznaje się za: 
1) używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez 
podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy, 
2)ulepszone - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika 
na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. 
 
Wystarczy np. karta pojazdu  
 
 
 

 
Uwaga na zmiany w PIT od 2021 roku: 

1 art. 22j ust. 1. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne 
dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji 
danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż: 
(...) 
2) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy;(..) 
 



 
Zmienionym art. 22j ust. 2 pkt 1 i art. 22j ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. doprecyzowuje się, że środki 
trwałe, o których mowa w tych przepisach, spełniają definicję używanych, jeśli przez 
określony czas były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik. 
 
Przepisy stosuje się do ŚT oraz WNiP wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 
grudnia 2020 r. 
 
 
 
Wariant III 
Jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego w ramach pomocy de minimis 
Jednorazowo 90 000,00 - podatnik wygeneruje stratę, którą będzie mógł odliczyć w 
latach następnych - NAJKORZYSTNIEJSZY WARIANT.  
 
 
Zgodnie art. 22k ust. 7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie             
działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem (mowa dalej w akapicie WYJĄTEK), oraz mali           
podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości        
początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem          
samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do            
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości          
nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości           
tych odpisów amortyzacyjnych. 
 
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa wyżej, nie wcześniej           
niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych             
oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4.              
Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z          
ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku              
podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1,             
nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych. 
 
 
Przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych              
od nieprzekraczającej 10 000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości           
niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3. 
10. Pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na                
zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego        
dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 
 
WyjątekL: rzepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie           
działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie            
dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność            
gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność           
taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie            
wspólność majątkowa. 



12. Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się według średniego              
kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy           
października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym           
mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł. 
13. W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów         
amortyzacyjnych, o której mowa w ust. 7, odnosi się do łącznej wartości odpisów             
przypadających zgodnie z art. 8 na wspólników tej spółki. 
 
 
Wariant IV metoda degresywna: 
 
Koszty: zgodnie z załącznikiem PDF Amortyzacja metodą degresywną.  
 
Przepisy dotyczące tzw. metody degresywnej dokonywania amortyzacji znajdują się w art.           
22k ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z powołanym przepisem, odpisów amortyzacyjnych            
można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8              
Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym          
podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek           
amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach            
podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy         
amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku           
podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od            
rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują          
dalszych odpisów amortyzacyjnych metodą liniową. 
 
 


