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Wstęp

Wstępując do Unii Europejskiej 1.5.2004 r., Polska zobowiązała się przystosować 
swoje przepisy dotyczące rozliczeń podatku od towarów i usług do przepisów unijnych. 
Dostosowanie to jednak powinno było odbyć się w zgodnie z tzw. zasadą stand still wy-
nikającą z Dyrektywy Rady dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 
(69/335/EWG). 

Zasada ta oznacza:
a) brak możliwości wprowadzenia do ustawy nowych ograniczeń odliczenia podatku 

VAT,
b) brak możliwości ustawowego rozszerzenia zakresu zwolnień od podatku przewidzia-

nych w Dyrektywie,
c) możliwość utrzymania przez Państwo Członkowskie stawek obniżonych, jeżeli były 

one przewidziane przez przepisy wewnętrzne przed dniem akcesji.
Państwo polskie niestety nie dochowało zasady stand still w odniesieniu do rozliczeń 

wydatków związanych z samochodami poniżej 3,5 tony, co spowodowało liczne spory 
podatników z organami podatkowymi.

Zgodnie z ustawą o VAT obowiązującą przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 
możliwość pełnego odliczenia podatku od nabywanych samochodów osobowych istniała 
tylko w przypadku, gdy dopuszczalna ładowność tych samochodów przekraczała 500 kg. 
Nową ustawą z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług uzależniono możliwość pełnego 
obliczenia od tzw. wzoru Lisaka. Algorytm ten określał dopuszczalną ładowność pojazdu 
w oparciu o liczbę miejsc siedzących w samochodzie. W ten sposób katalog pojazdów, 
które przed wejściem do UE kwalifikowały się do kategorii pojazdów ciężarowych, zo-
stał znacznie zawężony, a tym samym możliwość pełnego odliczenia podatku VAT zo-
stała ograniczona. „Wzór Lisaka” nie przyniósł oczekiwanego efektu i po niespełna roku 
zniesiono go, wprowadzając nowy sposób obliczania powierzchni pojazdów, który wiązał 
się z kolejnymi ograniczeniami w prawie do odliczania podatku VAT.

Dokonane przez ustawodawcę zmiany niewątpliwie miały na celu ograniczyć poten-
cjalne nadużycia w zakresie odliczania podatku naliczonego. Podstawową zasadą podat-
ku VAT jest jego neutralność. Warunkiem neutralności, czyli możliwości odliczenia przez 
podatnika podatku naliczonego uwzględnionego w cenie kupowanych towarów i usług 
jest związek nabycia z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jeżeli taki związek 
istnieje, można podatek odliczyć w 100%.
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W przypadku samochodów problem ten jest szczególnie widoczny. Rzadko kiedy 
samochód o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kupowany przez podatnika 
(przedsiębiorcę), służy tylko jego działalności opodatkowanej. Samochody zazwyczaj 
używane są w sposób mieszany – częściowo rzeczywiście w działalności opodatkowa-
nej, a częściowo na cele prywatne.

Spory sądowe podatników z polskim fiskusem doprowadziły do skierowania spra-
wy do rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dnia 22.12.2008 r. ETS 
w wyroku w sprawie Magoora (C-414/07, Legalis) orzekł, że wprowadzone przez Polskę 
ograniczenia w odliczeniu podatku VAT po wejściu Polski do UE stoją w sprzeczności 
z zasadą stand still i tym samym są niezgodne z obowiązującą w tym zakresie dyrektywą 
unijną. W konsekwencji tego wyroku wadliwe przepisy zostały uchylone. Polska została 
zobowiązana do przywrócenia korzystnych dla podatników przepisów obowiązujących 
przed wejściem Polski do UE.

Mając jednak na uwadze kryzys w finansach publicznych, Ministerstwo Finansów 
przy zastosowaniu dwóch procedur przewidzianych w przepisach dyrektywy 2006/112 
uzyskało akceptację Rady Europejskiej dla wprowadzenia dwojakiego rodzaju ograni-
czeń:
– zamrożenia na lata 2010–2012 prawa podatników do odliczenia VAT od paliw do sa-

mochodów ciężarowych (z kratką) w wyniku konsultacji z Komitetem VAT;
– czasowego (na 3 lata) ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT 

przy nabyciu, najmie, leasingu samochodów ciężarowych (z kratką) do 60%, ale nie 
więcej niż 6 tys. zł, przy jednoczesnym wyłączeniu z zakresu opodatkowania VAT ko-
rzystania z samochodów firmowych na cele prywatne podatnika, jego rodziny i jego 
pracowników.
Ponadto Rada Unii Europejskiej 30.9.2010 r. wydała decyzję zezwalająca na wpro-

wadzenie czasowej zmiany przepisów ustawy o VAT do końca 2013 r.
Na kolejny wniosek Ministerstwa Finansów w decyzji wykonawczej Rady 

z 12.12.2013 r., Polska została upoważniona do stosowania środków stanowiących od-
stępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.). 

Ustawa z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312) stanowi realizację tej decyzji. Nowe przepisy 
obowiązują od 1.4.2014 r. i w sposób diametralny zmieniają dotychczasowe zasady roz-
liczeń wydatków dotyczących samochodów poniżej 3,5 tony.

Warszawa, sierpień 2014 r.      Autorzy


