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Sieniawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

Komunikat nr 7/2017 

dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie możliwości zaliczenia w koszty jednorazowej amortyzacji. 
 

 
                   Informuję, że od dnia 12 sierpnia 2017 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady 

naliczania amortyzacji od niektórych środków trwałych. Oprócz już funkcjonujących przepisów 

pozwalających na jednorazowy odpis podatkowy w ramach amortyzacji: 

 niskocennych, do 3500 zł wartości początkowej środków trwałych, bez ograniczenia zakresu 

środków trwałych (por. art. 22f ust. 3 ustawy o PIT), 

 w ramach pomocy de minimis do 50 000 euro w roku podatkowym, z ograniczeniem 

podmiotowym (dla małych podatników i rozpoczynających działalność) i przedmiotowym 

(dla pojazdów osobowych - art. 22k ust. 7 ustawy o PIT), 

wprowadzono nowy powszechny odpis do 100 000 zł w roku podatkowym, z ograniczeniem 

przedmiotowym. Ograniczeniom przedmiotowym  objęto nieruchomości (grupa 1 i 2 KŚT) i środki 

transportowe (grupa 7 KŚT). Ponadto nowy przepis dotyczy zakupu fabrycznie nowych środków 

trwałych. 

Takie zasady amortyzacji stosuje się pod warunkiem, że:  

1) wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 

10.000 zł 

 lub 

2) 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. 

 

Co istotne, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustaw o podatku dochodowym, istnieje 

możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów do wysokości 100.000 zł 

kwot z tytułu wpłat zaliczek na poczet nabycia wyżej wymienionych środków trwałych, których 

dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych. 

 

 

 

 


