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Wykaz skrótóW

akty normatywne

decyzja 
derogacyjna 

– decyzja  wykonawcza  Rady  z  dnia  17  grudnia  2013  r.  upoważniająca  Rzecz-
pospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 
ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej (2013/805/UE) (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, 
s. 51)

dyrektywa 
200�/112 

– dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, 
s. 1)

k.c. –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121 z późn. zm.)

k.k.s.  – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)

k.p.  – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502 z późn. zm.)

o.p.  – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 613)

p.r.d.  – ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  –  Prawo  o  ruchu  drogowym  (tekst  jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

szósta 
dyrektywa 

– szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo-
nizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków ob-
rotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona pod-
stawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, s. 1, z późn. zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15  lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)

u.p.t.u.  – ustawa  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (tekst  jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

u.z.u.p.t.u.  – ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312)
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Inne

broszura MF  – broszura  informacyjna  Ministerstwa  Finansów  pt.  Nowe zasady odliczania 
podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi opub-
likowana 8 kwietnia 2014 r. na stronie: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wy-
jasnienia-i-komunikaty

CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
CN – Nomenklatura Scalona (ang. Combined Nomenclature)
DMC – dopuszczalna masa całkowita
Dz. U. –  Dziennik Ustaw
Dz. Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz. Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
GP  – Gazeta Prawna
GPS  – system nawigacji satelitarnej (ang. Global Positioning System)
LNG  – gaz ziemny, skroplony do napędu pojazdów (ang. Liquefied Natural Gas)
LPG  – gaz propan-butan do napędu pojazdów, tzw. autogaz (ang. Liquefied Petrole-

um Gas)
MF – Minister Finansów, Ministerstwo Finansów
M. Pod. – Monitor Podatkowy
NBP  – Narodowy Bank Polski
NSA  – Naczelny Sąd Administracyjny
ONSAiWSA  – Orzecznictwo  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  i  wojewódzkich  sądów 

administracyjnych
PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
Rada – Rada Unii Europejskiej
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UE  – Unia Europejska
VAT  – podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax)
VIN  – numer identyfikacyjny pojazdu (ang. Vehicle Indentification Number)
WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
WNT  – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
WSA  – Wojewódzki Sąd Administracyjny
Zb. Orz. – Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wykaz skrótów
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WStęp

Od 1 kwietnia 2014 r. realizuje się kolejny etap w historii odliczania VAT od pojazdów 
samochodowych. Jest to historia, która – jeśli wziąć pod uwagę choćby okres od przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej – była kształtowana przez kilkukrotne zmiany 
legislacyjne oraz jeszcze częstsze zawirowania w praktyce stosowania prawa. Proces 
akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej wiązał się z obowiązkiem wdrożenia jej 
dorobku prawnego (acquis communautaire). Proces ten obejmował również system 
VAT, a jego implementacja wiązała się z licznymi wątpliwościami. W szczególności 
spór rozgorzał wokół zakresu prawa do odliczenia VAT od nabycia lub użytkowania 
pojazdów samochodowych oraz paliwa do nich. Jednym z pojawiających się zarzu-
tów było naruszenie przez polskiego ustawodawcę fundamentalnej zasady VAT, czyli 
reguły neutralności mającej na celu obciążenie tym podatkiem wyłącznie konsumen-
tów, a nie podatników. Wszelkie odstępstwa od zasady neutralności  traktowane są 
bowiem jako wyjątki i z tego względu muszą być interpretowane ściśle. Jednym z ta-
kich dopuszczalnych odstępstw jest zasada stałości, zwana klauzulą standstill, prze-
widziana w art. 17 ust. 6 szóstej dyrektywy oraz w art. 176 obecnie obowiązującej dy-
rektywy 2006/112. Klauzula ta przewiduje, że państwa członkowskie mogą zachować 
wyłączenia w zakresie prawa do odliczenia VAT przewidziane w dniu przystąpienia 
do Unii Europejskiej. 

Przed akcesją ówcześnie obowiązująca ustawa o podatku od  towarów  i usług oraz 
ustawa  o  podatku  akcyzowym  przewidywała  pełne  prawo  do  odliczenia  VAT  od 
nabycia pojazdów innych niż osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg. 
Z dniem przystąpienia do UE wprowadzono tzw. wzór Lisaka, który w oparciu o licz-
bę miejsc w pojeździe określał dopuszczalną ładowność uprawniającą do odliczenia 
VAT od pojazdu, a w konsekwencji również decydował o prawie do odliczenia VAT 
od  paliwa.  Po  kilkunastu  miesiącach  obowiązywania  tych  przepisów  uchylono  je 
i wprowadzono nowe reguły, które dopuszczały możliwość pełnego odliczenia w za-
leżności od kategorii pojazdu. 

W kontekście powyższych zmian powstały wątpliwości, czy przepisy dotyczące od-
liczenia VAT od nabycia lub użytkowania pojazdów samochodowych mogły zostać 
po akcesji Polski do Unii Europejskiej w jakikolwiek sposób zmodyfikowane. Odpo-
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wiedzi dostarczył wyrok TSUE z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07, Ma-
goora dotyczący niezgodności z przepisami dyrektywy 2006/112 polskich przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia VAT od paliwa do po-
jazdów samochodowych. Polskie przepisy okazały  się naruszać wspomnianą klau-
zulę standstill, co zmusiło Polskę do uznania ówcześnie obowiązujących przepisów 
za niezgodne z przepisami unijnymi  i  równocześnie wystąpienia o wydanie zgody 
Rady Unii Europejskiej na zastosowanie środka specjalnego. Jej wydanie zaowoco-
wało zmianą przepisów dotyczących odliczenia VAT od pojazdów oraz paliwa do ich 
napędu w latach 2010–2013. Wraz z upływem tego okresu Polska ponownie wystą-
piła o zgodę na pewne ograniczenia w odliczeniu VAT od tego rodzaju wydatków, 
których wprowadzenie w przeciwnym wypadku stałoby w sprzeczności z klauzulą 
standstill. Efektem tego działania było wydanie decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 
grudnia 2013 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania w latach 2014–
2016 środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Decyzja 
ta od dnia 1 kwietnia 2014 r. została wprowadzona do krajowego porządku prawnego 
ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312). 

Podstawą wyznaczenia nowych reguł odliczenia VAT jest określenie zakresu wyko-
rzystywania pojazdów samochodowych do celów związanych z prowadzeniem dzia-
łalności  gospodarczej.  W  ramach  przyznanych  Polsce  środków  specjalnych  kwota 
ograniczonego odliczenia VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami sa-
mochodowymi, które nie są używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, 
jest – z pewnymi wyjątkami – ustalana na podstawie stawki zryczałtowanej w wy-
sokości 50%. Inaczej niż poprzednio, ograniczenie to dotyczy wszystkich wydatków 
związanych z pojazdami samochodowymi, a nie tylko wydatków na nabycie pojaz-
dów i paliwa do ich napędu. Z ograniczeniem tym skorelowane jest wyłączenie obo-
wiązku opodatkowania innego niż firmowy użytku pojazdów objętych częściowym 
odliczeniem VAT. Wspomniane ograniczenie nie dotyczy natomiast wydatków zwią-
zanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności 
gospodarczej.  Jednakże  w  większości  przypadków  zakwalifikowanie  pojazdu  jako 
wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej uzależnione  jest od  speł-
nienia wielu trudnych i nieczytelnych warunków. 

Dokonana od 1 kwietnia 2014 r. nowelizacja wprowadziła zatem swego rodzaju re-
wolucję w zakresie reguł odliczenia VAT od wszelkich wydatków samochodowych. 
W  efekcie  obecny,  kolejny  już  okres  przejściowy  w  tym  obszarze  rozliczania  VAT 
obfituje w jeszcze większą liczbę wątpliwości i kontrowersji niż lata wcześniejsze. Po-
datnicy muszą radzić sobie już nie tylko z częstymi zmianami przepisów w omawia-
nym zakresie, ale również ze stosowaniem niejasnych i rozbudowanych regulacji, na-
kładających na nich skomplikowane obowiązki i procedury. Przedmiotem niniejszej 
publikacji jest zapoznanie Czytelników z mechanizmami tych rozliczeń, a także ich 
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praktycznym zastosowaniem w kontekście najnowszej wykładni organów podatko-
wych oraz orzecznictwa sądowego. W tym celu zawarto w książce wiele przykładów 
rozliczeń,  a  także  zestawień  i  porównań.  Mamy  nadzieję,  że  niniejsza  publikacja, 
skierowana do przedsiębiorców oraz osób profesjonalnie zajmujących się podatkami, 
umożliwi im sprawne podejmowanie bezpiecznych decyzji dotyczących rozliczenia 
VAT związanego z wydatkami samochodowymi.

Autorzy
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Rozdział 1

pojazdy SamochodoWe objęte 
ograniczeniami W odliczeniu Vat

1.1. Definicja pojazdu samochodowego na gruncie Vat

Dla potrzeb ustawy o podatku od towarów i usług1 przez pojazdy samochodowe – 
objęte ograniczeniami w odliczeniu VAT (o czym w dalszych rozdziałach) – uznaje 
się pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy – Prawo o ruchu drogowym o do-
puszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Na gruncie tych przepisów2 
pojazdami samochodowymi są wyłącznie pojazdy silnikowe, których konstrukcja 
umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 2� km/h, z wyłączeniem ciągnika rol-
niczego. Oznacza to, że pojazdami samochodowymi dla potrzeb ustawy o podatku 
od towarów i usług są np.:

•  samochody osobowe, 
•  samochody ciężarowe (ale wyłącznie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-

kraczającej 3,5 tony), 
•  pojazdy specjalne, 
•  motocykle,
•  quady,

ale nie są nimi już rower, motorower i pojazd szynowy. W świetle art. 2 pkt 54 p.r.d. 
za dopuszczalną masę całkowitą uważa się największą określoną właściwymi warun-
kami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego 
do poruszania się po drodze.

Zasady  klasyfikowania  do  pojazdów  samochodowych  objętych  ograniczeniami 
z ustawy o podatku od towarów i usług są kontynuacją przepisów obowiązujących 
przed 1 kwietnia 2014 r.

1  Artykuł 2 pkt 34 u.p.t.u.
2  Artykuł 2 pkt 33 p.r.d.
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Pytanie: Spółka świadczy usługi transportowe z zakresu kolei linowej i zarządu 
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku. W ramach prowadzonej działal-
ności transportowej spółka zakupiła maszynę śnieżną – ratrak. Pojazd służy do 
przygotowania trasy narciarskiej na stoku (tj. ubijanie śniegu, wyrównywanie 
muld, rozbijanie śniegu i lodu) oraz do zimowego utrzymania terenu. Konstruk-
cja ratraka nie umożliwia jazdy z prędkością powyżej 2� km/h, a jego dopusz-
czalna masa całkowita przekracza 3,� tony. Czy dla potrzeb ustawy o podatku od 
towarów i usług ratrak stanowi pojazd samochodowy?

Nie. Takim pojazdem jest wyłącznie pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprze-
kraczającej 3,5 tony oraz umożliwiający jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. 
Wystarczy niespełnienie jednej z tych dwu przesłanek, aby pojazd został uznany za 
inny niż samochodowy. Tymczasem ratrak nie spełnia żadnego z tych kryteriów.

Zob. interpretację indywidualną przepisów wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z dnia 10 września 2014 r. nr IBPP2/443-536/14/BW.

Przykład 1.1. Motocykl a motorower
Spółka zajmuje się dostarczaniem przesyłek. W celu obniżenia kosztów oraz lepszego do-
pasowania  środków transportu do warunków miejskich rozważa zakup kilku motorowe-
rów  lub  motocykli  dla  kurierów.  W  przypadku  zakupu  motocykli  spółka  będzie  musiała 
uwzględnić ograniczenia w odliczeniu VAT naliczonego od wydatków z nimi związanych, 
ponieważ  zgodnie  z  przepisami  o  ruchu  drogowym3  motocykle  to  jednośladowe  pojazdy 
samochodowe, które umożliwiają jazdę z prędkością powyżej 25 km/h, a ich dopuszczalna 
masa całkowita w praktyce nie przekracza 3,5 tony. Odmiennie będzie wyglądała sytuacja, 
gdy spółka zdecyduje się na wybór motorowerów. W świetle przepisów prawa o ruchu dro-
gowym4 motorower nie jest pojazdem silnikowym, a tym samym nie jest również pojazdem 
samochodowym.

Przykład 1.2. Pojazd z dopuszczalną masą całkowitą powyżej 3,� tony
Spółka zajmuje się spedycją i  logistyką. Obecnie planuje podpisać umowę leasingu opera-
cyjnego na 10 ciężarówek, z których każda ma dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 
4 tony, oraz 2 ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. W przypadku 
ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 4 ton nie jest spełniona przesłanka 
masy całkowitej nieprzekraczającej 3,5  tony. Tym samym taki pojazd dla potrzeb ustawy 
o podatku od towarów i usług nie jest pojazdem samochodowym. Pozostałe pojazdy – o do-
puszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton – stanowią pojazdy samochodowe 
i odliczenie od nich VAT podlega ograniczeniom.

3  Artykuł 2 pkt 45 p.r.d.
4  Zob. art. 2 pkt 46 p.r.d.

Rozdział 1. Pojazdy samochodowe objęte ograniczeniami w odliczeniu VAT
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Przykład 1.3. Ciągnik rolniczy a quad
Pan Grzegorz jest rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT. Do swojego go-
spodarstwa rolnego planuje wynająć na okres żniw ciągnik rolniczy, a dodatkowo również 
zakupić quada. Odliczenie VAT z tytułu nabycia quada, który jest pojazdem samochodowym 
umożliwiającym jazdę z prędkością powyżej 25 km/h, o dopuszczalnej masie całkowitej nie-
przekraczającej 3,5 tony podlega ograniczeniom właściwym dla pojazdów samochodowych. 
Z tytułu czynszu za najem ciągnika pan Grzegorz jest uprawniony do pełnego odliczenia 
VAT z uwagi na fakt, że ciągnik rolniczy nie jest pojazdem samochodowym w rozumieniu 
prawa o ruchu drogowym, a tym samym nie spełnia definicji pojazdu samochodowego dla 
celów ustawy o podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna:
−  art. 2 pkt 34 u.p.t.u.;
−  art. 2 pkt 33, 45, 46 oraz 54 p.r.d.

1.2. Niedopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego

Zarówno definicja pojazdu samochodowego z prawa o ruchu drogowym, jak i prze-
pisy ustawy o podatku od towarów i usług w żaden sposób nie odnoszą się do kwestii 
faktycznej czy potencjalnej rejestracji pojazdu, a tym samym do kwestii dopuszcze-
nia pojazdu do ruchu drogowego. Zgodnie z art. 71 ust. 1 p.r.d. dokumentem stwier-
dzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny 
albo pozwolenie czasowe. Pojazdy są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają od-
powiednim warunkom technicznym (określonym w art. 66 p.r.d.) oraz są zarejestro-
wane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdów 
samochodowych – z wyłączeniem motocykli – w nalepkę kontrolną. Formalnie re-
jestracja pojazdu lub jej brak nie powinny wpływać na traktowanie danego pojazdu 
jako samochodowego  i objęcie  regułami ograniczonego odliczenia VAT, o których 
będzie mowa w dalszych rozdziałach. Niemniej jednak w praktyce organy podatkowe 
wydają się dopuszczać argumenty, że wobec cech danego pojazdu, które uniemożli-
wiają jego rejestrację, a tym samym poruszanie się po drogach publicznych, nie po-
winien być on traktowany jako podlegający ograniczeniom ustawy o podatku od 
towarów i usług.

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której szkoli za-
wodników w zakresie nauki jazdy na motocyklach cross. Do prowadzenia tej dzia-
łalności Wnioskodawca wykorzystuje dwa motocykle typowo crossowe. Nie pod-
legają one homologacji, rejestracji, nie mają liczników ani żadnych wyświetlaczy. 
Można się nimi poruszać jedynie po zamkniętych torach terenowych. Nie można 
zarejestrować tych motocykli ani poruszać się nimi po drogach publicznych. Czy 
odliczenie VAT od wydatków związanych z użytkowaniem tych motocykli jest 
ograniczone przepisami właściwymi dla pojazdów samochodowych?

1.2. Niedopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego
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