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Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku 
od towarów i usług 

I. Definicja pojazdu samochodowego (art. 2 pkt 34 
VATU)

Zgodnie z nowymi przepisami za pojazdy samochodowe uznaje się pojazdy samo-
chodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony. 

Komentarz. W związku ze zmianą przepisów w zakresie odliczania podatku nali-
czonego dotyczącego zakupu oraz używania samochodów postanowiono uporządkować 
również „słownik” ustawowy, w którym pojawiło się pojęcie pojazdu samochodowego. 
Oznacza to, że w każdym wypadku, kiedy w ustawie jest mowa o pojeździe samocho-
dowym, odwołać się należy do definicji zawartej w art. 2 pkt 34 VATU. W tym miejscu 
ustawa odwołuje się również do przepisów Prawa o ruchu drogowym. Artykuł 2 pkt 33 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) definiuje pojazd 
samochodowy jako pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkoś-
cią przekraczającą 25 km/h, przy czym określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. 
Ustawa o podatku od towarów i usług zawęża zbiór pojazdów samochodowych, o których 
mowa w przepisach o ruchu drogowym, do tych o dopuszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 3,5 tony. Należy przypomnieć, że w świetle prawa o ruchu drogowym 
pojazdem samochodowym są również między innymi:
– motocykl definiowany jako pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy 

o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem 
– wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym 
rozmieszczeniu kół (art. 2 pkt 45 PrRDrog);

– czterokołowiec (najczęściej występujący jako tzw. quad) definiowany jako pojazd 
samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samo-
chodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:
a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, 
b) w przypadku przewozu osób 400 kg,

(art. 2 pkt 42b PrRDrog).
Pojazdem samochodowym nie jest natomiast na przykład motorower lub rower. 
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II. Korzystanie z samochodu firmowego dla celów 
prywatnych to nie świadczenie usług (art. 8 ust. 5 i 6 VATU)

Nie uznaje się za wykonywanie usług użycia pojazdów samochodowych do celów in-
nych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości 
lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo-
nego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu: 
1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub 
2) nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytu-

łu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

UWAGA: za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na pod-
stawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Komentarz. Ustawodawca konsekwentnie uznał, że skoro podatnik ma prawo do 
częściowego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem, używaniem, czy 
też eksploatacją samochodu, czyli co do zasady używa samochodu do celów działal-
ności gospodarczej oraz do celów prywatnych, to nie może w takim wypadku jeszcze 
ponosić konsekwencji w postaci wykazywania podatku należnego od przekazania to-
warów i usług na cele osobiste swoje, swojej rodziny czy swoich pracowników. Nie można 
zatem w takim układzie nakładać na podatnika obowiązku wykazania przez niego podatku 
należnego z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług, tak jakby to miało miejsce przy in-
nych świadczeniach, np. kiedy firma budowlana za darmo wyremontowałaby Prezesowi 
Zarządu dom lub pomalowała pracownikowi mieszkanie itp. Zgodnie z art. 16 ZmVATU 
(…) zasada ta dotyczy również pojazdów nabytych przed dniem 1.4.2014 r. i ma zasto-
sowanie od okresów rozliczeniowych od stycznia 2014 r.

Należy jednak mieć na uwadze, że zasada wyłączenia opodatkowania użytku prywat-
nego nie jest stosowana w następujących sytuacjach:
– podatnik posiadał pełne prawo do odliczenia podatku przy nabyciu zarówno po-

jazdu, jak i części składowych do niego;
– podatnik posiadał pełne prawo do odliczenia podatku przy nabyciu pojazdu, 

natomiast przy nabyciu części składowych do tego pojazdu prawo to zostało ogra-
niczone do 50% – podatnik nie posiadał prawa do odliczenia podatku przy nabyciu 
pojazdu, natomiast przy nabyciu części składowych do niego posiadał prawo do od-
liczenia pełnego.
Powyższe ograniczenie stanowi swoistą sankcję dla przedsiębiorców, którzy doko-

nali zakupów samochodów w okresie tzw. okienka vatowskiego. Określenie to dotyczy 
okresu od 1.1.2014 r. do 31.3.2014 r., w którym obowiązywały złagodzone przepisy do-
tyczące odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów.
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Jeżeli podatnik zakupił w styczniu 2014 r. samochód o dopuszczalnej masie nieprze-
kraczającej 3,5 tony i zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami dokonał peł-
nego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury zakupu, to każde okazjonalne użycie 
takiego samochodu do celów prywatnych będzie podlegało opodatkowaniu.

Podobnie będzie w sytuacji, gdy podatnik nie posiadał prawa do pełnego odli-
czenia podatku VAT przy zakupie samochodu, jednak dokonywał pełnego odliczenia 
przy nabyciu części składowych. Dotyczy to sytuacji, gdy np. podatnik dokonał zakupu 
samochodu jako osoba fizyczna i w związku z tym nie przysługiwało mu prawo do odli-
czenia podatku VAT. Następnie samochód został wprowadzony do działalności podatni-
ka i podatnik dokonał zakupu nowego silnika, od którego odliczył pełną kwotę podatku 
VAT wynikającego z faktury zakupu. Takie działanie skutkuje również od 1.4.2014 r. 
koniecznością opodatkowania każdego prywatnego użycia samochodu.

Istotne jest tutaj, że ustawodawca uzależnia wyłączenie opodatkowania użytku pry-
watnego od prawa przysługującego podatnikowi do odliczenia podatku VAT od za-
kupu pojazdów samochodowych bądź elementów składowych. Nie ma zatem znaczenia, 
czy podatnik z tego prawa skorzystał i faktycznie dokonał odliczeń.

Zastosowanie przedmiotowych przepisów rodzi dwie podstawowe trudności.
Po pierwsze ustawodawca nie zdefiniował w ustawie pojęcia „celów innych niż dzia-

łalność gospodarcza podatnika”. Ustawa nie definiuje również „celów osobistych”, na 
które powołuje się w art. 8 ust. 2 VATU. W licznych interpretacjach podatkowych orga-
ny podatkowe wskazują jednak, że cel osobisty jest realizowany np. w przypadku wyko-
rzystywania samochodów służbowych do dojazdu do miejsca zamieszkania czy też do 
prywatnych podróży. 

Druga trudność dotyczy określenia podstawy opodatkowania, w przypadku spełnienia 
przesłanki opodatkowania świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 5 VATU w przypadku świadczenia usług, o których 
mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług ponie-
siony przez podatnika. Tak określona podstawa opodatkowania jest zgodna z podstawą 
opodatkowania określoną w art. 75 dyrektywy 2006/112. W praktyce może być jednak 
trudna do zastosowania. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, co miałoby być kosz-
tem świadczenia usług w przypadku udostępnienia pracownikowi do celów prywatnych 
pojazdu samochodowego będącego własnością podatnika. Nie wydaje się tutaj zasadne 
uznać za koszt wyświadczenia tej usługi ceny zakupu udostępnianego pojazdu. Rozważyć 
można wliczenie do kosztów usługi wartość odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów 
ogólnych. Taki sposób działania nie wynika jednak z literalnego brzmienia przepisów.

Istotne jest jednak, że ewentualne naliczenie podatku należnego występuje wyłącz-
nie w sytuacjach, gdy dochodzi do całkowicie nieodpłatnego przekazania pojazdu samo-
chodowego na cele prywatne.

Oznacza to, że w sytuacji częściowej nieodpłatności, mogącej mieć nawet postać „sym-
bolicznej złotówki” użytek prywatny nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. 

 II. Korzystanie z samochodu firmowego dla celów prywatnych...
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Niewątpliwie na uwagę zasługują „ostrzeżenia” Ministerstwa Finansów zamieszczone 
w broszurze informacyjnej „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych 
z pojazdami samochodowymi”. W opracowaniu tym wskazano na możliwość zastosowa-
nia art. 32 VATU w przypadku wynajmu pracownikom pojazdów po zaniżonych cenach.

Sytuacja wydaje się być niepokojąca. Dotychczas organy podatkowe jednogłośnie przy-
znawały, że przepis ten nie ma zastosowania do rozliczeń z pracownikami. Przykładem 
mogą być tutaj interpretacje z 21.5.2012 r., ILPP1/443-168/12-4/NS (http://sip.mf.gov.pl) 
oraz z 12.8.2008 r., ILPP2/443-427/08-2/GZ  (http://sip.mf.gov.pl). Minister Finansów 
w obu pismach potwierdza, że podstawą do obliczenia podatku jest wynagrodzenie za 
usługę otrzymane od pracownika, nawet jeśli odbiega ono od ceny rynkowej.

III. Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu 
samochodów (art. 86a VATU)

A. Zasada generalna odliczenia – 50% podatku naliczonego 
(art. 86a ust. 1 i 2 VATU) 

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które wyko-
rzystywane są zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów niezwiązanych z tą 
działalnością, kwotę podatku naliczonego, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z: 
1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich czę-

ści składowych; 
2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej 

umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3; 
3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych 

do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych 
towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

UWAGA: odliczenie 50% podatku naliczonego przy nabyciu paliw będzie moż-
liwe dopiero od 1.7.2015 r. 

To ograniczenie czasowe dotyczy: 
1) samochodów osobowych;
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie 
z miejscem dla kierowcy wynosi: 
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg. 
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 ¾ Więcej o tym ograniczeniu w dalszej części niniejszego opracowania – Rozdział 1 
pkt IV lit. E.

Komentarz. Ustawa, w nowym brzmieniu, pozwala na odliczanie połowy podatku 
naliczonego związanego z nabyciem, leasingiem (wynajmem) i eksploatacją samochodu, 
który używany jest przez podatnika na cele związane i nie związane z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą. Skoro podatnik nie jest w stanie udowodnić, że samo-
chód używany jest wyłącznie do działalności gospodarczej, to może skorzystać tylko 
z połowy odliczenia, nawet gdy samochód do celów prywatnych wykorzystywany jest 
jedynie w 20%, w 10% czy w 1%. Istotne jest, że w odróżnieniu do wcześniej obowiązu-
jących przepisów, ograniczenie dotyczy nie tylko częściowego odliczenia podatku wyni-
kającego z faktury nabycia lub leasingu (najmu), lecz także wszelkich innych wydatków 
eksploatacyjnych, w tym paliwa. Z jednej strony jest to więc zmiana na niekorzyść podat-
ników – po wejściu w życie zmian będzie można odliczać połowę podatku przy nabyciu 
usług naprawy samochodu, części zamiennych, wymiany opon, oleju itp. Z drugiej strony, 
w nowych przepisach nie ma limitu kwotowego odliczenia, co oznacza, że w przypad-
ku nabycia drogiego samochodu podatnik może odliczyć połowę podatku naliczonego, 
bez względu na kwotę tego podatku wynikającego z faktury, a nie tak jak było wcześniej 
tylko do 5000 zł lub 6000 zł. 

Co ważne, ze względu na przewidywane dotkliwe skutki budżetowe, odliczanie 50% 
podatku przy nabyciu paliw do niektórych samochodów będzie możliwe dopiero od 
1.7.2015 r., o czym w dalszej części opracowania.

Ograniczenie w odliczeniu podatku VAT ma zastosowanie do wydatków:
– wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika,
– należnych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz 

dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca,
– należnych z tytułu importu towarów, objętych procedurą uproszczoną,
–  wynikających z dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji wyda-

wanych przez naczelnika urzędu celnego.
Warto zwrócić jednak uwagę, że ani w znowelizowanej treści ustawy, ani w przepi-

sach przejściowych nie zawarto żadnego zapisu, który by stwierdzał, że skoro podatnik, 
który rozpoczął leasing pojazdu samochodowego i wykorzystał limit odliczenia 50% lub 
60% (nie więcej niż 5000 zł lub 6000 zł), nie może korzystać po 1.4.2014 r. z 50% od-
liczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługę leasingu 
takiego pojazdu. Pamiętajmy, że po 1.4.2014 r. ograniczenie jest jedynie procentowe, 
a nie procentowo-kwotowe. Oznacza to, że podatnik, który przed 1.4.2014 r. wykorzy-
stał limit odliczenia z tytułu leasingu, po wejściu w życie ustawy może korzystać z 50% 
odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych. Może nawet korzystać ze 100%, 
jeżeli wykorzystuje pojazd samochodowy wyłącznie na cele działalności gospodarczej 
na zasadach opisanych poniżej, w dalszej części opracowania.

III. Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodów (art. 86a VATU)
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B. Możliwość odliczenia 100% podatku (art. 86a ust. 3 VATU) 
Istnieje możliwość odliczenia 100% podatku naliczonego: 

1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są: 
a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub 
b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kie-

rowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogo-
wym wynika takie przeznaczenie; 

2) w przypadku nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych oraz 
usług montażu, naprawy i konserwacji, związanych z tymi towarami, jeżeli przezna-
czenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania 
wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 
Komentarz. Generalną zasadą obowiązującą w nowych przepisach jest odliczanie 

50% podatku naliczonego w związku z nabyciem, używaniem i eksploatacją pojazdów 
samochodowych. Oznacza to, że ustawodawca automatycznie zakłada, że pojazdy te wy-
korzystywane są do celów zarówno służbowych, jak i prywatnych, co jak wynika z na-
szego doświadczenia, nie jest dalekie od prawdy. Jednak jak od każdej generalnej zasady 
zawartej w ustawach podatkowych, istnieją również wyjątki. Istnieje zatem możliwość 
skorzystania ze 100% odliczenia gdy pojazdy samochodowe: 
a) wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (co to 

oznacza, wyjaśnimy w następnym punkcie) lub 
b) konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kie-

rowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym 
wynika takie przeznaczenie – czyli jest to pojazd, w którego dowodzie rejestracyj-
nym znajduje się wpis, że jest przeznaczony do przewozu 10 osób łącznie z kierowcą. 
Przypomina to definicję autobusu zawartą w art. 2 pkt 41 PrRDrog, który definiuje 
autobus, jako pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu wię-
cej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Tak czy inaczej, stwierdzenie, czy pojazd przezna-
czony jest do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, odbywa się na pod-
stawie dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. Pojazd taki nie wymaga dodatkowego 
badania technicznego wykonywanego dla celów podatkowych. 
Na uwagę zasługuje, że wyjątek umożliwiający 100% odliczenia podatku dotyczy nie 

tylko zakupu samych pojazdów, lecz także towarów montowanych w pojazdach samocho-
dowych oraz usług montażu, naprawy i konserwacji, związanych z tymi towarami, jeżeli 
przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania 
wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Dotyczy to takich elementów pojaz-
du, które z natury nie dadzą się użyć do celów prywatnych, nawet pomimo faktu użycia 
samochodu do celów prywatnych. Zapewne ustawodawca miał na myśli takie elementy 
jak taksometr montowany w taksówce, podobnie jak inne wyposażenie taksówki, takie 
jak kasa fiskalna, tzw. kogut z napisem taxi czy też elementy oklejenia taksówki nazwą 
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korporacji. Jeżeli podatnik później zakupi usługi konserwacji, naprawy, obowiązkowych 
przeglądów tych elementów lub towarów związanych z ich naprawą czy konserwacją, to 
również ma prawo do 100% odliczenia przy nabyciu tych towarów i usług. 

C. Używanie pojazdów wyłącznie dla celów działalności 
gospodarczej – co to oznacza (art. 86a ust. 4 VATU)?

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności 
gospodarczej podatnika, jeżeli: 
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony 

w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony pro-
wadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklu-
cza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z dzia-
łalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z dzia-
łalnością gospodarczą jest nieistotne. 
Do pojazdów o specyficznej konstrukcji należą: 

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, któ-
ry oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą: 
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wie-

lozadaniowy, van lub 
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierow-
cy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako 
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, 
określone dla następujących przeznaczeń: 
a) agregat elektryczny/spawalniczy, 
b) do prac wiertniczych, 
c) koparka, koparko-spycharka, 
d) ładowarka, 
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 
f) żuraw samochodowy 

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że 
dany pojazd jest pojazdem specjalnym. 

Spełnienie wymagań dla tych pojazdów samochodowych określonych w: 
– pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przepro-

wadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadcze-
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niem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego 
odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; 

– pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym. 
Do tej listy dodano, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27.3.2014 r. 

w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do 
działalności gospodarczej podatnika (Dz.U. z 2014 r. poz. 407), pojazdy specjalne o prze-
znaczeniu:
1) pojazd pogrzebowy,
2) bankowóz – wyłącznie typu A i B
– jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 
3 tony.

Pojazdy samochodowe, o których mowa powyżej, powinny spełniać wymagania 
określone:
1) w § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.12.2007 r. w sprawie wydawa-

nia pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, 
poz. 1866) – w przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 1 SamDziałGospR 
(karawan pogrzebowy);

2) odpowiednio w załączniku Nr 3 albo załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.9.2010 r. w sprawie wymagań, jakim po-
winna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowa-
nych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128 
ze zm.) – w przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 pkt 2 SamDziałGospR (ban-
kowozy typu A i B).
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań są dokumenty wydane zgod-

nie z przepisami o ruchu drogowym.
Ustawodawca pominął w przepisach niektóre pojazdy, które dotychczas korzystały 

z pełnego prawa do odliczenia (np. bankowozów typu C). Powyższe nie oznacza jednak 
automatycznej kwalifikacji tych pojazdów jako pojazdów służących do „użytku mie-
szanego”. Przy spełnieniu odpowiednich kryteriów odnoszących się do pozostałych po-
jazdów samochodowych, podatnik będzie miał prawo do pełnego odliczenia wydatków 
związanych z tego typu pojazdami.

W związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia tech-
nicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, 
zaświadczenia wydane na tę okoliczność do dnia 31.3.2014 r. co do zasady tracą swoją 
moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego.

Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego 
okresowego badania technicznego, nie później jednak niż 1.7.2014 r.

Istotne jest, że w przypadku sprzedaży pojazdu samochodowego przed obowiąz-
kowym terminem dodatkowego badania, podatnik musi dokonać badania przed dniem 
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poprzedzającym sprzedaż. Jeśli zatem podatnik 10.5.2014 r. sprzedawał samochód, dla 
którego termin badania technicznego przypadał na 5.6.2014 r., badanie musiało zostać 
przeprowadzone najpóźniej 9.5.2014 r.

Inaczej jest w przypadku zaświadczeń dla pojazdów samochodowych mających 
jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą. Zaświadczenie wydane dla tych pojazdów przed 1.4.2014 r. 
zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach 
tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych 
uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT.

 ¾ Szerzej na ten temat w Rozdziale 1 pkt IV lit. C niniejszego opracowania.
W przypadku gdy w pojeździe samochodowym, dla którego wydano zaświadcze-

nie, wydanym przez stację, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd 
nie spełnia wymagań, uznaje się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do dzia-
łalności gospodarczej: 
1) od dnia wprowadzenia zmian, 
2) jeżeli nie można określić dnia wprowadzenia zmian: 

a) od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył podatek 
naliczony od wydatków związanych z tym pojazdem samochodowym, z zastrze-
żeniem lit. b, 

b) od okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, dla którego 
podatnik wykaże, że pojazd samochodowy spełniał wymagania

– chyba, że sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza okre-
ślony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony pro-
wadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich 
użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. 

Komentarz. Ustawodawca dał możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego, 
w przypadku gdy podatnik używa samochodu wyłącznie dla celów prowadzonej działal-
ności gospodarczej. Ustawodawca uznał, że skoro podatnik udowodni, że używa samocho-
du wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, to nie ma przeszkód, by bez względu 
na rodzaj samochodu, mógł dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego przy jego 
nabyciu, leasingu, najmie oraz użytkowaniu, w tym przy nabyciu paliwa. Nie wystarczy 
jednak prosta deklaracja, że podatnik używa samochodu do celów działalności gospodar-
czej. Oprócz tego musi on ustalić zasady używania takiego samochodu (często duże 
firmy już teraz posiadają „Regulamin korzystania z samochodu służbowego przez pra-
cowników”). Dodatkowo podatnik musi potwierdzić fakt korzystania z samochodu przez 
prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdów. Zarówno ustalone zasady używania samo-
chodu, jak i rzetelnie prowadzona ewidencja mają potwierdzać, że w istocie samochód 
użytkowany był wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Co powin-
na zawierać ewidencja przebiegu pojazdu, dowiemy się w dalszej części opracowania.
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Ponadto ustawodawca wyróżnił pojazdy, które ze względu na sam ich charakter, 
niejako automatycznie czy też domyślnie, uznawane są za pojazdy używane wyłącznie 
do działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że do pojazdów tych należą: 
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, 

który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą: 
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wie-

lozadaniowy, van lub 
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kie-
rowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków 
jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
Dla tych samochodów podatnik nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. 
Jeżeli podatnik chce korzystać z pełnego odliczenia, w przypadku tych samochodów, 

musi przejść parę kroków: 
1) udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie zostanie przeprowadzone 

dodatkowe badanie techniczne, z którego będzie wynikać, że pojazd w istocie speł-
nia wymogi ustawy;

2) Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów wyda stosowne zaświadczenie, które potwier-
dzi, że samochód spełnia ustawowe wymogi i może być zaliczony do którejś z wy-
mienionych kategorii;

3) z otrzymanym zaświadczeniem oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu podatnik musi 
udać się do Wydziału Komunikacji właściwego urzędu, gdzie zostanie dokonany 
wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Wpisu urzędnik dokona na podstawie oka-
zanego świadectwa z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. 
Zwróćmy uwagę, że w odróżnieniu od przepisów wcześniej obowiązujących podatnik 

nie musi tego faktu zgłaszać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. 
Po dokonaniu tej procedury podatnik będzie miał dokumenty uprawniające go do 

pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z wszelkimi wydatkami związa-
nymi z tym pojazdem. Ustawodawca uznał, że dla tych pojazdów nie jest konieczne pro-
wadzenie ewidencji przebiegu, gdyż sam ich charakter wyklucza korzystanie z nich dla 
celów prywatnych, przynajmniej nie w sposób mający istotne znaczenie. 

Może jednak zajść sytuacja, w której podatnik, po uzyskaniu tych dokumentów oraz 
po upływie pewnego czasu, dokona zmian konstrukcyjnych w pojeździe, które spowodu-
ją, że utraci on cechy pojazdu uprawniającego do pełnego odliczenia. Wówczas uznaje 
się, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej od dnia 
wprowadzenia zmian i od tego momentu podatnik może dokonywać jedynie 50% odli-
czenia podatku naliczonego przy wydatkach związanych z tym samochodem. Podatnik 
może jednak wciąż dokonywać pełnego odliczenia, jeżeli od dnia dokonania zmian kon-
strukcyjnych ustali zasady użytkowania pojazdu oraz będzie prowadził ewidencję 


