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Wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zwolnione
z opodatkowania
Dnia 5 lutego 2020 r. w Dzienniku
Ustaw opublikowano ustawę
z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz.
183), która wprowadza zwolnienie
z podatków dochodowych PIT
i CIT świadczeń, w szczególności
dotacji oraz kwot umorzonych
pożyczek, otrzymanych
ze środków Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu
(FNT).
Dofinansowanie ze środków
Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu otrzymać mogą, m.in.
przedsiębiorcy budujący punkty
ładowania i tankowania pojazdów
napędzanych paliwami
alternatywnymi, producenci
ekologicznych środków
transportu oraz podzespołów
do takich środków transportu,
prowadzący badania nad
wykorzystaniem paliw
alternatywnych i energii
elektrycznej w transporcie, osoby
fizyczne i przedsiębiorcy kupujący
pojazdy niskoemisyjne (np. auta
elektryczne).
FNT
Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu (FNT), z którego będą
wypłacane środki, powstał w lipcu
2018 r. Jego zadaniem jest
finansowanie projektów związanych
z rozwojem elektromobilności oraz
transportem opartym na paliwach

alternatywnych. Fundusz zasilają
m.in. wpływy z tzw. opłaty emisyjnej
doliczanej do benzyn i oleju
napędowego.
Zasady udzielenia wsparcia
Według najnowszych informacji
przekazywanych przez Ministerstwo
Klimatu obecnie prowadzona jest
inwentaryzacja programów wsparcia
dla elektromobilności, która może
doprowadzić do nowelizacji
przepisów dotyczących Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu
i zmiany wysokości dotacji,
w szczególności poprzez
uwzględnienie wpływu zwolnienia
z opodatkowania.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem
przepisów w przypadku zakupu
osobowego pojazdu elektrycznego
maksymalna wysokość wsparcia
ma wynosić 30 proc. ceny nabycia
i nie więcej niż 37,5 tys. zł dla osób
fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz nie
więcej niż 36 tys. zł w przypadku
firm. Przepisy określają także limit
maksymalnej ceny nabycia pojazdu,
na zakup którego będzie można
uzyskać dotację.
Dotację będzie można otrzymać
również na zakup pojazdów
dostawczych lub ciężarowych.
W przypadku najpopularniejszych
samochodów dostawczych o DMC
do 3,5 tony wysokość wsparcia
ma wynosić 30 proc. ceny nabycia
takiego pojazdu, jednak nie więcej
niż 70 tys. zł. W odróżnieniu

od samochodów osobowych nie
określono maksymalnej ceny
nabycia pojazdu.
W przypadku inwestycji w budowę
lub rozbudowę infrastruktury
ładowania pojazdów energią
elektryczną wysokość wsparcia
ma wynosić do 50 proc. kosztów
kwalifikowanych, nie więcej
jednak niż 150 tys. zł (240 tys. zł
w przypadku infrastruktury ładowania
transportu publicznego) dla jednej
stacji ładowania.
Szczegółowe zasady i warunki
otrzymania wsparcia zostaną
określone w momencie ogłoszenia
naboru wniosków w przypadku osób
fizycznych oraz regulaminów
konkursów w przypadku firm.
Wpływ nowelizacji
Nowe przepisy będą mieć
korzystny wpływ na działalność
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw działających
w obszarze, m.in. usług publicznego
transportu zbiorowego, innowacji
oraz sektora motoryzacji. Ponadto
zwolnienie z podatku może wpłynąć
na zwiększenie zainteresowania
wsparciem ze środków FNT.
Ustawa wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani
szczegółami dotyczącymi
omawianego zagadnienia, uprzejmie
prosimy o kontakt.
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