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Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie kolejne zmiany w ustawie VAT wprowadzone 

ustawą z dnia 7 lutego  2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw. Zasadnicze zmiany dotyczyć będą odliczania podatku VAT od wydatków zwią-

zanych z pojazdami samochodowymi. Nowelizacja zakłada wprowadzenie 50% odliczenia po-

datku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploat-

acją) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, 

jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy podatku VAT od paliwa, bowiem w tym przypadku 

50% odliczenie będzie przysługiwać dopiero począwszy od 1 lipca 2015 r. Wprowadzane zmia-

ny są na tyle istotne, że podatnicy, niezależnie od wcześniejszych okresów, powinni rozważyć 

wdrożenie procedury regulującej całość zagadnień związanych z używaniem samochodów, 

uwzględniającej także okresy przejściowe poszczególnych zmian. 

  

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany 

w podatku VAT, które zostaną wprowadzone 

powołaną ustawą nowelizującą. 

 

Definicja pojazdu samochodowego 

 

Przez pojazd samochodowy rozumie się po-

jazdy samochodowe w rozumieniu przepisów 

o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. 

 

Odliczenie 50% podatku VAT 

 

W przypadku wydatków związanych z pojaz-

dami samochodowymi kwotę podatku nali-

czonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 uVAT 

stanowić będzie 50% kwoty podatku wynika-

jącej m.in. z faktury otrzymanej od podatnika. 

Nowelizacja nie wprowadzi żadnego ograni-

czenia kwotowego, jak to było dotychczas. 

 

Do wydatków związanych z pojazdami samo-

chodowymi zaliczane będą wydatki dotyczą-

ce: 

 

 nabycia, importu lub wytworzenia tych 

pojazdów oraz nabycia lub importu ich 

części składowych, 

 

 używania tych pojazdów na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub in-

nej umowy o podobnym charakterze, 
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związane z tą umową, inne niż wymienio-

ne pkt 3, 

 

 nabycia lub importu paliw silnikowych, 

oleju napędowego i gazu, wykorzystywa-

nych do napędu tych pojazdów, usług na-

prawy lub konserwacji tych pojazdów oraz 

innych towarów i usług związanych z eks-

ploatacją lub używaniem tych pojazdów. 

 

Pełne prawo do odliczenia VAT 

 

Ustawa zakłada, że pełne odliczenie VAT 

będzie przysługiwało tylko w przypadku wy-

datków związanych z pojazdami wykorzysty-

wanymi przez podatnika wyłącznie do działal-

ności gospodarczej, a także w przypadku 

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie 

przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 

osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów 

wydanych na podstawie przepisów o ruchu 

drogowym wynika takie przeznaczenie.  

 

Pojazdy samochodowe będą uznawane za 

wykorzystywane wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika, jeżeli: 

 

 sposób wykorzystania tych pojazdów 

przez podatnika, zwłaszcza określony w 

ustalonych przez niego zasadach ich uży-

wania, dodatkowo potwierdzony prowa-

dzoną przez podatnika dla tych pojazdów 

ewidencją przebiegu pojazdu, wykluczać 

będzie ich użycie do celów niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą lub 

 

 konstrukcja tych pojazdów wykluczać bę-

dzie ich użycie do celów niezwiązanych z 

działalnością gospodarczą lub powodo-

wać, że ich użycie do celów niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą będzie niei-

stotne.  

 

Na podatnikach planujących wykorzystywać 

pojazdy samochodowe wyłącznie do działal-

ności gospodarczej, dla których będą obowią-

zani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, 

ciążyć będzie również obowiązek złożenia w 

urzędzie skarbowym informacji o tych pojaz-

dach w terminie 7 dni od dnia, w którym po-

niosą  pierwszy wydatek związany z tymi po-

jazdami. 

 

W przypadku niezłożenia informacji w termi-

nie, uznawać się będzie iż pojazd samocho-

dowy będzie wykorzystywany wyłącznie do 

działalności gospodarczej podatnika dopiero 

od dnia jej złożenia. 

 

Nowelizacja wskazuje jednocześnie, iż mini-

ster właściwy do spraw finansów publicznych 

określi w drodze rozporządzenia wzór infor-

macji, do której złożenia zobowiązany będzie 

podatnik. 

 

Ewidencja przebiegu pojazdu 

 

Nowelizacja zakłada, iż ewidencję przebiegu 

pojazdu będzie trzeba prowadzić od dnia roz-

poczęcia wykorzystywania pojazdu samocho-

dowego wyłącznie do działalności gospodar-

czej podatnika do dnia zakończenia wykorzy-

stywania tego pojazdu wyłącznie do tej dzia-

łalności. 

 

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie 

będzie konieczne w przypadku pojazdów sa-

mochodowych: 

 

 przeznaczonych wyłącznie do odsprzeda-

ży, sprzedaży w przypadku pojazdów wy-

tworzonych przez podatnika, oddania w 

odpłatne używanie na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umo-

wy o podobnym charakterze – jeżeli od-

sprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłat-

ne używanie tych pojazdów stanowi 

przedmiot działalności podatnika, 

 

 w odniesieniu do których kwotę podatku 

naliczonego od wydatków z nimi związa-

nych podatnik będzie odliczać w wysoko-

ści 50%, 

 

 w odniesieniu do których podatnikowi nie 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty po-

datku należnego o kwotę podatku naliczo-

nego od wydatków z nimi związanych. 

 

Ustawa nowelizująca określa również elemen-

ty jakie powinna zawierać ewidencja przebie-
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gu pojazdu, z rozróżnieniem sytuacji gdy po-

jazd samochodowy będzie również udostęp-

niany osobie niebędącej pracownikiem podat-

nika. 

 

Korekta podatku VAT przy zmianie wyko-

rzystywania pojazdu samochodowego 

 

Nowelizacja określa również przypadki kiedy 

podatnik będzie zobowiązany bądź uprawnio-

ny do korekty podatku naliczonego, w sytuacji 

zaistnienia zmiany wykorzystywania pojazdu 

samochodowego.  

 

Ustawa zakłada, iż w przypadku gdy w ciągu 

60 miesięcy, licząc od miesiąca w którym 

odpowiednio nabyto, dokonano importu lub 

oddano do używania pojazd samochodowy: 

 

 był wykorzystywany wyłącznie do działal-

ności gospodarczej podatnika nastąpi 

zmiana jego wykorzystywania do celów 

działalności gospodarczej i do celów in-

nych niż działalności gospodarcza, podat-

nik będzie obowiązany do dokonania ko-

rekty kwoty podatku naliczonego odliczo-

nej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu 

tego pojazdu, 

 

 w odniesieniu do którego kwota podatku 

naliczonego stanowiła 50% nastąpi zmiana 

jego wykorzystywania wyłącznie do dzia-

łalności gospodarczej, podatnik będzie 

uprawniony do dokonania korekty podatku 

naliczonego odliczonej przy nabyciu, im-

porcie lub wytworzeniu tego pojazdu. 

 

Natomiast w przypadku pojazdów samocho-

dowych o wartości początkowej nieprzekra-

czającej 15 000 zł powyższe korekty będą 

dokonywane, jeżeli zmiana ich wykorzystywa-

nia nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od 

miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, do-

konano importu lub oddano do używania ten 

pojazd samochodowy. 

 

Jednakże należy wskazać, iż przepis zawiera-

jący powyższe regulacje będzie miał zasto-

sowanie do pojazdów samochodowych naby-

tych, importowanych lub wytworzonych przez 

podatnika od dnia wejścia w życie ustawy 

nowelizującej, tj. od dnia 1 kwietnia 2014 r. 

 

Wyłączenie prawa do odliczenia VAT od 

paliwa do dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

Nowelizacja zakłada, iż obniżenia kwoty lub 

zwrotu różnicy podatku należnego nie będzie 

się stosować do nabywanych przez podatnika 

do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, 

oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywa-

nych do napędu samochodów osobowych 

oraz innych niż samochody osobowe pojaz-

dów samochodowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w któ-

rych liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miej-

scem dla kierowcy wynosi: 

 

 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest 

mniejsza niż 425 kg, 

 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest 
mniejsza niż 493 kg, 

 

 3 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest 
mniejsza niż 500 kg, 

 

Powyższe wyłączenie nie będzie dotyczyć 

pojazdów samochodowych, które będą wyko-

rzystywane przez podatnika wyłącznie do 

działalności gospodarczej. 

 

Wyłączenie opodatkowania użytku prywat-

nego 

 

Nowelizacja również zakłada, iż użycie przez 

podatnika do celów innych niż działalność 

gospodarcza pojazdów samochodowych na-

bytych, importowanych lub wytworzonych 

przez podatnika przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji, tj. przed dniem 1 kwietnia 2014 r., 

w stosunku do których przysługiwało mu 

ograniczone prawo do odliczenia podatku 

VAT (kwotę podatku naliczonego stanowiło 

50% lub 60%, nie więcej niż odpowiednio 5 

000 zł lub 6 000 zł) nie będzie podlegało opo-

datkowaniu podatkiem VAT. Przepis art. 8 ust. 

2 pkt 1 uVAT nie będzie miał w tym przypadku 

zastosowania. 
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Leasing – kontynuacja prawa do pełnego 

odliczenia podatku VAT 

 

Nowelizacja wprowadza, analogiczne do ob-

owiązujących od 1 stycznia 2011 r., warunki 

zachowania prawa do pełnego odliczenia 

podatku VAT w przypadku pojazdów samo-

chodowych będących przedmiotem najmu 

dzierżawy, leasingu lub innej umowy o po-

dobnym charakterze zawartej przed dniem jej 

wejścia w życie (1 kwietnia 2014 r.), w sto-

sunku do których na dzień poprzedzający 

dzień jej wejścia w życie kwotę podatku nali-

czonego stanowiła cała kwota podatku VAT 

wykazanego w fakturze.  

 

Warunkiem zachowania pełnego prawa do 

odliczania VAT od samochodów będących 

przedmiotem najmu (leasingu) będzie: 

 

 podpisanie umowy najmu (leasingu) przed 

dniem 1 kwietnia 2014 r. bez uwzględnia-

nia zmian umowy dokonywanych od dnia 

wejścia w życie nowelizacji, tj. od 1 kwiet-

nia 2014 r., 

 

 zarejestrowanie umowy przez podatnika 

dokonującego odliczenia u właściwego dla 

niego naczelnika urzędu skarbowego naj-

później w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie nowelizacji, tj. od dnia 1 kwietnia 

2014 r. 

 

Dodatkowo wskazujemy również, iż konse-

kwencją zmian w podatku VAT są odpowied-

nie zmiany dostosowawcze w ustawie o PIT, 

a nie można wykluczyć, że również w ustawie 

o CIT czy w ustawie Kodeks karny skarbowy. 

  

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem 

szczegółowych lub dodatkowych informacji w 

zakresie wprowadzanej przez DMS TAX pro-

cedury dotyczącej używania samochodów, 

prosimy o kontakt, wysyłając e-mail wraz ze 

wskazaniem istniejących wątpliwości lub za-

gadnienia do opracowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Dobrucki  

Partner 

Doradca podatkowy nr 10129 

+48  (71) 79 25 992 

+48 600 768 526   
jacek.dobrucki@dmstax.com   

Henryk Suchecki  
Partner  
 
+48 (71) 79 25 993 
+48 607 283 666 
henryk.suchecki@dmstax.com 
 
  
www.dmstax.com 

 

mailto:jacek.dobrucki@dmstax.com
mailto:henryk.suchecki@dmstax.com
http://www.dmstax.com/

