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7 Wykaz skrótóW

 WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

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

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

rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warun-
ków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1722 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.)

Inne

broszura – broszura informacyjna „Nowe zasady odliczania podatku VAt 
od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” wyda-
na przez Ministerstwo Finansów, dostępna pod adresem inter-
netowym: http//www.finanse.mf.gov.pl/VAt w zakładce „Bro-
szury informacyjne” [dostęp: 07.04.2014]

DMc – dopuszczalna masa całkowita
epp – ewidencja przebiegu pojazdu
OSKp – okręgowa stacja kontroli pojazdów
rW – rozchód wewnętrzny
tSUe – trybunał Sprawiedliwości Unii europejskiej
WNt – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Zb. Orz. – Zbiór Orzeczeń trybunału Sprawiedliwości i Sądu

informacyjna

http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/broszury-informacyjne/-/asset_publisher/0Tp7/content/nowe-zasady-odliczania-podatku-vat-od-wydatkow-zwiazanych-z-pojazdami-samochodowymi?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fvat%2Fbroszury-informacyjne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Tp7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_0Tp7_
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 WSTĘP

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. po raz kolejny zmieniły się zasady odlicza-
nia podatku naliczonego od samochodów. Zmiany dotknęły zarówno zasad 
odliczania podatku od nabycia (importu, leasingu, wewnątrzwspólnotowego 
nabycia) samochodów i innych pojazdów samochodowych, jak i podatku od 
wszystkich wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów.

W konsekwencji wprowadzono całkiem nowy system odliczania podat-
ku w tym zakresie. i o ile kilka miesięcy wcześniej – widząc unijną decyzję, 
na której są oparte polskie przepisy – można było mieć nadzieję na wpro-
wadzenie jasnych i czytelnych zasad, z dniem 1 kwietnia 2014 r. te nadzieje 
okazały się płonne. polski ustawodawca bowiem po raz kolejny udowodnił, 
że na komplikowaniu rzeczy prostych zna się, jak chyba na niczym.

W efekcie podatnicy otrzymali skomplikowany, nieprzyjazny, zniechę-
cający system odliczania podatku od samochodów. Kilka tygodni przed 
1 kwietnia 2014 r., jak i tych kilka tygodni, które już upłynęły od tej daty, 
pokazało, jak wiele pytań, wątpliwości i niejasności wynika z tych zmian 
w praktyce.

Niniejsza publikacja ma za zadania ułatwić czytelnikom rozwiązanie 
tych problemów. Zawiera ona odpowiedzi na blisko 150 pytań odnoszących 
się do różnych aspektów podatkowych nowego systemu odliczania podatku 
od samochodów. 

W publikacji zawarto zarówno wyjaśnienia dotyczące wątpliwości okresu 
przejściowego, jak i odpowiedzi na pytania dotyczące odliczania podatku 
od nabycia samochodów. Znajdują się tutaj wytyczne dotyczące zasad od-
liczania podatku od wydatków eksploatacyjnych. czytelnik zaspokoi także 
swoją ciekawość w temacie reguł opodatkowania sprzedaży samochodów. 
Zamieszczono również wyjaśnienia odnośnie do nowych metod korygowa-
nia podatku naliczonego w razie zmiany przeznaczenia samochodu. Autor 
nie ucieka przed problemami wynikającymi ze stosowania nowych przepi-
sów dotyczących odliczania podatku od samochodów na gruncie podatku 
dochodowego.
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Niniejsza publikacja ma formę pytań–odpowiedzi – jako taka wyda-
je się być najbardziej celowa dla praktycznego przedstawienia problemów 
związanych z nowym opodatkowaniem samochodów. Są to pytania, z jakimi 
Autor spotkał się podczas webinariów dotyczących odliczania podatku od 
samochodów, ale również podczas szkoleń tradycyjnych, czy też w trakcie 
rozmów z klientami kancelarii.
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Rozdział 1

SYTUACJE PRZEJŚCIOWE 
– MIĘDZY STARYMI A NOWYMI PRZEPISAMI

Czy w przypadku leasingu istnieje możliwość odliczenia 50% bez limitu? 
A co w sytuacji, gdy limit 6000 zł został już wykorzystany – czy będziemy 
mieć prawo do 50%, czy już nie?

Zakładam, że mówimy o samochodach osobowych. Będzie można od-
liczyć 50% kwoty podatku z faktury bez limitu.

jeśli będzie kontynuowany leasing, gdzie podatnik odliczał 60% kwoty 
podatku i już odliczył 6000 zł, to po zmianie przepisów będzie mógł odli-
czać 50% kwoty podatku.

Czy po wejściu w życie ustawy wystąpi obowiązek korekty podatku nali-
czonego (odliczonego) w związku z nabyciem samochodów w okresie pełnego 
odliczenia VAT, tj. od początku stycznia do dnia wejścia w życie nowelizacji, 
czyli do końca marca?

Nie, takiego skutku przepisy nie przewidują.
Nie będzie więc obowiązku korekty podatku od samochodów, które zo-

stały nabyte z pełnym odliczeniem, zaś po zmianie przepisów przeszły do 
kategorii samochodów z 50-procentowym odliczeniem.

Czy muszę zarejestrować we właściwym urzędzie skarbowym umowę 
leasingu samochodu ciężarowego o ładowności 520 kg, z homologacją N1, 
używanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej oraz czy muszę 
prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?
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jeśli podatnik złoży po 1 kwietnia 2014 r. informację VAt-26 o samo-
chodzie oraz będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, to wówczas 
nie musi rejestrować umowy w urzędzie skarbowym. i bez tego będzie miał 
prawo do odliczenia 100% podatku z faktur leasingowych oraz 100% po-
datku z faktur związanych z eksploatacją tych pojazdów.

jeśli podatnik zarejestruje umowę w urzędzie skarbowym, to wówczas 
będzie mógł odliczać 100% podatku z faktur leasingowych. Nie będzie mu-
siał składać informacji VAt-26 i prowadzić ewidencji przebiegu. Nie odliczy 
jednak wówczas całego VAt od kosztów eksploatacji samochodu.

Firma ma od 2012 r. umowę leasingu operacyjnego na samochód oso-
bowy, którego wartość ofertowa to netto 61 300 zł plus VAT 14 099 zł, czyli 
60% VAT to 8460 zł, więc można odliczyć tylko 6000 zł z wszystkich rat 
(ostatnia rata, z której odliczyłam brakującą do 6000 zł kwotę, to rata za 
styczeń tego roku). Czy  po zmianach w zasadach odliczania VAT będzie 
można wrócić do jego odliczania (z tego, co czytałam wynika, że ma to być 
50% VAT, ale bez ograniczenia kwotowego; umowa leasingowa kończy się 
dopiero w listopadzie 2015 r.)?

tak, po zmianach przepisów z dniem 1 stycznia 2014 r. będzie można 
zacząć odliczać 50% podatku z faktury (chyba, że samochód zostanie po-
traktowany jako samochód używany tylko do działalności – wtedy odliczenie 
będzie pełne). przepisy nie normują bowiem tej sytuacji w sposób szczegól-
ny. W związku z tym po zmianach – będziemy stosować nowe przepisy. One 
zaś przewidują odliczenie 50% podatku od leasingu (niezależnie od tego, 
ile odliczono dotychczas, tj. przed 1 kwietnia 2014 r.).

Czy w razie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących odliczenia po-
datku VAT w odniesieniu do rat leasingu od samochodów zostanie zachowane 
prawo do odliczenia podatku VAT od samochodów ciężarowych z kratką, któ-
rych badanie techniczne przeprowadzone było na podstawie starych przepisów?

jest to uzależnione od tego, o jakim konkretnie samochodzie mówimy. 
Z przepisów obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2014 r. wynika bowiem, że 
w porównaniu z dotychczasowymi pojazdami objętymi dodatkowymi bada-
niami technicznymi:
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 – na takich samych warunkach pełnym odliczeniem objęte są samocho-
dy, dla których uzyskano zaświadczenie VAt-1 (samochody z jednym 
rzędem siedzeń i kratką); w tym więc przypadku nie ma konieczności 
rejestracji umowy leasingu;

 – nie ma już pełnego odliczenia dla samochodów objętych VAt-2 (więcej 
niż jeden rząd siedzeń i kratka); w tym przypadku można więc zareje-
strować (do 2 maja 2014 r.) umowę leasingu w urzędzie skarbowym, aby 
utrzymać możliwość pełnych odliczeń podatku;

 – dla samochód z VAt-3 (pick-up) oraz z VAt-4 (samochód z kabiną i częś-
cią ładunkową jako oddzielnie konstrukcyjnymi elementami pojazdu) 
pełne odliczenie jest uzależnione od tego, czy ten samochód ma jeden 
rząd siedzeń, czy więcej rzędów siedzeń; dla samochód z VAt-3 lub VAt-4 
jest pełne odliczenie bez rejestracji umowy; dobrze byłoby natomiast 
powtórzyć badania do 1 lipca 2014 r.; dla samochodów z dwoma (lub 
więcej) rzędami siedzeń nie ma pełnego odliczenia; w tym przypadku 
można więc zarejestrować (do 2 maja 2014 r.) umowę leasingu w urzę-
dzie skarbowym, aby utrzymać możliwość pełnych odliczeń podatku.

Jak rozliczyć transakcję zakupu samochodu osobowego, jeżeli zalicz-
ka została wpłacona w marcu 2014 r., a wydanie samochodu i pozostała 
płatność nastąpiły z końcem kwietnia 2014 r.? Czy decyduje data zalicz-
ki (uwzględnienie 60% VAT naliczonego), czy data wydania (uwzględnie-
nie 50% VAT naliczonego), czy też może istnieją różne zasady rozliczania 
transakcji w odniesieniu do zaliczki i do faktury końcowej?

Firma dokonała w marcu zaliczki i otrzymała fakturę, natomiast zapłata 
za samochód i jego odbiór nastąpi już po 1 kwietnia 2014 r.

Zarówno według przepisów obowiązujących w i kwartale 2014 r., jak 
i obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2014 r. prawo do odliczenia podatku 
naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do 
zapłat uiszczanych przez podatnika przed wydaniem towarów powstał obo-
wiązek podatkowy (art. 86 ust. 10c w zw. z ust. 10 u.p.t.u.). tak więc prawo do 
odliczenia podatku – w części odpowiadającej podatkowi zawartemu w kwo-
cie uiszczonej w marcu przedpłaty – powstało w rozliczeniu za marzec. to 
bowiem w marcu u sprzedawcy otrzymującego zaliczkę powstał w tej części 
obowiązek podatkowy. 
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