
Warszawa, 17.01.2022 r.

Materiał jest opracowaniem własnym. PKO Leasing, jako 
lider rynku wspierający zieloną transformację, zakłada swój 
znaczący udział w sprzedaży pojazdów zeroemisyjnych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny  
i nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 kodeksu cywilnego.

PKO LEASING
Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego – największej instytucji  
finansowej w Polsce. Zapewnia szeroką 
sieć sprzedaży, mobilnych Doradców  
i oferuje najwyższy poziom obsługi.  
Wykorzystuje doświadczenie, potencjał  
i znajomość rynku, tak by zawsze  
przygotowywać atrakcyjną i konkurencyjną 
ofertę dla swojego Klienta.

PKO Leasing S.A.
infolinia: 801 887 887 (opłata zgodna z taryfą operatora)
www.pkoleasing.pl

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „MÓJ ELEKTRYK”

KWOTY DOTACJI PROGRAM

PROGRAM „MÓJ ELEKTRYK”

IDEA PROGRAMU „MÓJ ELEKTRYK” 
Program „Mój elektryk”, stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłada zmianę sił w strukturze napędowej  
polskiego parku motoryzacyjnego oraz ożywienie rynku sprzedaży samochodów  
zeroemisyjnych – elektrycznych i wodorowych. Głównym celem programu jest 
zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

1.  Dotacji podlegają wyłącznie samochody nowe i demo (z przebiegiem nie większym niż 50 km), zeroemisyjne kategorii M1, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, 
L5e z napędem elektrycznym, wodorowym lub silnikiem bez emisji gazów cieplarnianych.

2.  Maksymalna wartość samochodu osobowego objętego programem to 225 000 zł, przy czym decydujące co do tej kwoty będzie kryterium, 
czy przyszły beneficjent programu Mój Elektryk jest podatnikiem VAT i czy ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego od podatku 
należnego
– szczegóły tabela nr 1 i 2 poniżej.

3.  NFOŚiGW założył tzw. okres trwałości przedsięwzięcia na 2 lata – jest to minimalny czas użytkowania samochodu z dotacją.

Maksymalny koszt 
kwalifikowany* 

PLN

Maksymalna szacunkowa  
cena netto pojazdu, aby  

podlegał programowi PLN

Część podatku VAT  
w koszcie  

kwalifikowanym PLN

Szacunkowa 
cena brutto 
pojazdu PLN

Komentarz

225 000 225 000 0 276 750 Jeżeli podatnik ma prawną możliwość odpisania 100% VAT

225 000 201 793 23 206 248 205 Jeżeli podatnik ma prawną możliwość odpisania 50% VAT

225 000 182 927 42 073 225 000 Jeżeli podatnik nie ma prawnej możliwości odpisania VAT

Kogo 
dotyczy

Kategoria 
pojazdu**

Maksymalna 
cena pojazdu PLN

Przebieg roczny Wysokość dofinansowania 
PLN

Przedsiębiorcy

M1 225 000
nie dotyczy 18 750

wymagany przebieg 15 000 km 27 000

N1 nie dotyczy
nie dotyczy do 20 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 000

wymagany przebieg 20 000 km do 30 % kosztów kwalifikowanych  nie więcej niż 70 000

L1e-L5e nie dotyczy nie dotyczy do 30 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 4 000

*  Koszt kwalifikowany jest równy cenie nabycia pojazdu w leasingu z uwzględnieniem podatku VAT w zależności od prawnej możliwości odliczenia podatku przez wnioskodawcę. Dla wnioskodawcy, który 
nie ma możliwości odliczenia podatku VAT będzie to cena brutto.

**  M1 – samochód osobowy zeroemisyjny do przewozu maks. 8 osób N1 – samochód dostawczy do 3,5 t zeroemisyjny L1e-L7e – motorower, motocykl, czterokołowiec zeroemisyjny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wyślij formularz online dostępny na stronie 
www.pkoleasing.pl lub zapytaj o szczegóły swojego Doradcę PKO Leasing.

www.pkoleasing.pl

