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Ustawa
z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów  i usług
(j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312)*

*  Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone od 1 kwietnia 2014 r. ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 312).

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Definicje]
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
Brak odpowiednika

Art. 2. [Definicje]
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(…) 34)  pojazdach  samochodowych  –  rozumie  się  przez  to  pojazdy  samochodowe 
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Wprowadzenie tej definicji oznacza, że ograniczenia w odliczeniu VAT od wydatków związanych z samochodem, określone 
w art. 86a ustawy, dotyczą tylko pojazdów, które ustawa o VAT zalicza do pojazdów samochodowych. Gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu przekracza 3,5 tony lub nie jest 
to pojazd samochodowy w myśl przepisów o ruchu drogowym, ograniczenia wynikające z art. 86a ustawy go nie dotyczą.

Art. 8. [Nieodpłatne świadczenie]
Brak odpowiednika

Brak odpowiednika

Art. 8. [Nieodpłatne świadczenie]
(…)  5.  Przepis  ust.  2  pkt  1  nie  ma  zastosowania  w  przypadku  użycia  pojazdów 

samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli po-
datnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego, 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 ty-

tułu nabycia,  importu  lub wytworzenia  tych pojazdów podatnikowi nie przysługi-
wało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje 

się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innej umowy o podobnym charakterze.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Dodane przepisy art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o VAT wprowadzają wyjątek od zasady, że podlega VAT nieodpłatne użycie towarów 
do celów osobistych, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT w związku z ich nabyciem. Na ich podstawie nie będzie opodatkowane nieodpłatne użycie pojazdów 
samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli zastosowanie będą mieć przepisy art. 86a ustawy o VAT. Oznacza to, że nieodpłatne świadczenie 
usług z tytułu używania pojazdów samochodowych nie będzie podlegać opodatkowaniu, jeżeli:
1) z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów odliczono 50% kwoty podatku, np. z faktury dokumentującej nabycie samochodu,
2) z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów odliczono 50% kwoty podatku, np. z faktury dokumentującej ich nabycie, a od nabycia, importu 

lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 
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Ponadto został określony przepis przejściowy dotyczący samochodów nabytych do końca marca 2014 r., z tytułu nabycia których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50/60%, 
nie więcej niż 5000/6000 zł. Również nieodpłatne używanie tych samochodów do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika nie będzie podlegać opodatkowaniu (art. 7 
ust. 1 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r.). Przepis ten stosuje się z mocą wsteczną do rozliczeń za okresy rozpoczynające się od 1 stycznia 2014 r. (art. 16 ustawy zmieniającej 
z 7 lutego 2014 r.). Przepisy obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. nie przewidywały takich regulacji.

Art. 32. [Szacowanie podstawy opodatkowania]
1. W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodaw-

cą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:
1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 

86a, 88, 88a  i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego 
prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 
ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a  i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie  
art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 
ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a  i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie  
art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, je-
żeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy 
towarów lub świadczenia usług.

Art. 32. [Szacowanie podstawy opodatkowania]
1. W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodaw-

cą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:
1) niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 

art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 peł-
nego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

2) niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma 
zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3) wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie 
ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na pod-
stawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, je-
żeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy 
towarów lub świadczenia usług.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Ma ona charakter techniczny i jest związana z uchyleniem art. 88a ustawy o VAT. Zasady odliczania VAT od paliwa reguluje 
obecnie art. 86a ustawy. 

Art. 86a. [Wydatki od nabycia samochodów]
1. W przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
– kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty po-
datku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólno-
towego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której 
podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

Art. 86a. [Wydatki od nabycia samochodów]
1. W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podat-

ku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 
1) wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika; 
2) należnego z tytułu: 

a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest 
ich usługobiorca, 

b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich 
nabywca, 

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 
3) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a; 
4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypad-

ku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 
oraz art. 34. 
2. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, 

zalicza się wydatki dotyczące: 
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Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części 
przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na 
podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż  jeden  rząd siedzeń, które oddzie-
lone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegro
dą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po 
podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową 
ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, 
przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przed-
niej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do prze-
wozu  ładunków, mierzona w  linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawę-
dzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu 
ładunków;

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczo-
ne do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5) pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa 
o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1–5, w których liczba miejsc 
(siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 
10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów 
prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne uży-

wanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 
lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

4. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa 
w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisa-

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

3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania: 
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 kierow-

cą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym 
wynika takie przeznaczenie; 

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi 
towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych to-
warów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do 
działalności gospodarczej podatnika. 

4. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalno-
ści gospodarczej podatnika, jeżeli: 
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mi prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się 
również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1–4 
stwierdza  się  na  podstawie  dodatkowego  badania  technicznego  przeprowadzonego 
przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym 
przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnota-
cję o spełnieniu tych wymagań.

6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa 
w ust. 5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty po-
datku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych 
oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów 
osobowych oraz  innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę 
podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględ-
nieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – nie 
więcej jednak niż 6000 zł.

1)  sposób  wykorzystywania  tych  pojazdów  przez  podatnika,  zwłaszcza  określony 
w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowa-
dzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza 
ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działal-
nością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działal-
nością gospodarczą jest nieistotne. 
5. Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku 

pojazdów samochodowych: 
1) przeznaczonych wyłącznie do: 

a) odprzedaży, 
b) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, 
c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu 

lub innej umowy o podobnym charakterze 
– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów sta-
nowi przedmiot działalności podatnika; 

2) w odniesieniu do których: 
a)  kwotę  podatku  naliczonego  od  wydatków  z  nimi  związanych  podatnik  oblicza 

zgodnie z ust. 1 lub 
b)  podatnikowi  nie  przysługuje  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku  należnego 

o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych. 
6. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzysty-

wania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika 
do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. 

7. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: 
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; 
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; 
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadze-

nia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończe-
nia prowadzenia ewidencji; 

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzysta-
nia tego pojazdu, obejmujący: 
a) kolejny numer wpisu, 
b) datę i cel wyjazdu, 
c) opis trasy (skąd – dokąd), 
d) liczbę przejechanych kilometrów, 
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem 
 – potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w za-
kresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podat-
nikiem; 

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz 
na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
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8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojaz-
dy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 
60% kwoty podatku naliczonego od czynszu  (raty)  lub  innych płatności wynikających 
z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowa-
nia samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego 
samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł.

9. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części 
składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz 
innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepi-
sów ust. 4–6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do 
środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządze-
nia, określić inne niż wymienione w:
1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest po-

jazdem specjalnym,
2) ust. 4 dokumenty, na podstawie których można określić dopuszczalną  ładowność 

pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń)
– uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzysta-
nia z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.

8. W przypadku gdy pojazd samochodowy  jest udostępniany osobie niebędącej 
pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4: 
1) jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd; 
2) obejmuje: 

a) kolejny numer wpisu, 
b) datę i cel udostępnienia pojazdu, 
c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, 
d) liczbę przejechanych kilometrów, 
e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu, 
f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd. 
9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 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; 

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepi-
sach, 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.
10. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9: 

1) pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przepro-
wadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświad-
czeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawiera-
jącego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; 

2)  pkt  3  stwierdza  się  na  podstawie  dokumentów  wydanych  zgodnie  z  przepisami 
o ruchu drogowym.
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11. W przypadku gdy w pojeździe samochodowym, dla którego wydano zaświad-
czenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku któ-
rych pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, uznaje się, że 
pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności 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 któ-
rego podatnik wykaże, że pojazd samochodowy spełniał wymagania, o których 
mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2 

– chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 
12. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy sa-

mochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają 
obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w ter-
minie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. 

13. W przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje 
się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospo-
darczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia. 

14.  W  przypadku  zmiany  wykorzystywania  pojazdu  samochodowego  podatnik 
jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed 
dniem, w którym dokonuje tej zmiany. 

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór  informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia 
w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczegól-
ności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty ponie-
sienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając po-
trzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji. 

16.  Minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  może  określić,  w  drodze 
rozporządzenia, inne niż określone w ust. 9 pojazdy samochodowe, o których mowa 
w ust. 4 pkt 2, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej 
podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty potwier-
dzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich zasto-
sowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń – również 
wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony. 

17.  Minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  może  określić,  w  drodze 
rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 5 przypadki, w których nie stosuje się wa-
runku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, uwzględniając specyfikę prowadzo-
nej  przez  podatnika  działalności  gospodarczej  oraz  konieczność  przeciwdziałania 
nadużyciom wynikającym z wykorzystywania pojazdów do celów innych niż związane 
z działalnością gospodarczą.
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Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Utrzymany został podział na pojazdy, które uprawniają do pełnego odliczenia VAT, i pojazdy, które uprawniają do ograniczo-
nego odliczenia VAT. Po zmianie limit odliczenia dla tej drugiej grupy pojazdów wynosi 50% podatku naliczonego i nie jest, jak poprzednio, ograniczony kwotowo. Jednocześnie 
poszerzono katalog wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, których dotyczą ograniczenia w odliczeniu VAT. Oprócz wydatków dotyczących: 
�� nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
�� używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związanych z tą umową,
�� nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów,

od 1 kwietnia br. ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczą również usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używa-
niem tych pojazdów. Ograniczenia w odliczeniu VAT nie będą miały zastosowania do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług 
montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów będzie wskazywać obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej 
podatnika.
Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy dotyczący odliczania VAT od paliw. Do 30 czerwca 2015 r. nie odliczymy w ogóle VAT od paliw nabytych do (art. 12 ustawy zmie-
niającej z 7 lutego 2014 r.):
1)  samochodów osobowych,
2)  innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 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,

chyba że pojazdy te są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Wtedy odliczymy 100% VAT.
Według nowej regulacji możemy wyróżnić trzy kategorie pojazdów, które uprawniają do pełnego odliczenia VAT:
�� pojazdy, których nie możemy zaliczyć do pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
�� pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
�� pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jeśli:

– będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, 
– konstrukcyjnie będą przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.
Nowością jest kategoria pojazdów, w przypadku których o prawie do pełnego odliczenia VAT decyduje ich wykorzystanie wyłącznie do działalności. Wśród tej kategorii pojazdów 
ustawodawca wymienia pojazdy uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na:
1) sposób wykorzystywania,
2) konstrukcję.
Pierwszą grupę pojazdów samochodowych uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika będą stanowić pojazdy samochodowe, których 
sposób wykorzystania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych 
pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W przypadku tych pojazdów podatnik, oprócz prowadzenia 
ewidencji od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tymi samochodami, musi dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. Termin na złożenie 
tej informacji wynosi siedem dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. 
Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dotyczy także podatników posiadających pojazdy samochodowe nabyte,  importowane lub wytworzone przed 1 kwietnia 
2014 r., którzy zdecydują się na zgłoszenie samochodu w urzędzie skarbowym jako wykorzystywanego wyłącznie w działalności VAT-26 (informację o przeznaczeniu pojazdu 
wyłącznie do działalności) powinni oni wówczas złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy, od 1 kwietnia br., wydatek związany z tymi pojazdami). Natomiast ewi-
dencję są obowiązani prowadzić od dnia, w którym poniosą pierwszy od 1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami (art. 8 pkt 1 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r.).
Obowiązku prowadzenia ewidencji i dokonania zgłoszenia nie mają podatnicy, jeśli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi ich przedmiot 
działalności, ale tylko w stosunku do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do: odprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika), oddania w odpłatne 
używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
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Drugą grupę pojazdów samochodowych uważanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika stanowią pojazdy samochodowe, których konstrukcja 
wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Katalog 
pojazdów należących do tej grupy zawiera art. 86a ust. 9 ustawy o VAT oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzysty-
wane wyłącznie do działalności gospodarczej. Spełnienie wymagań dla tych pojazdów będzie się stwierdzać na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego 
przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację 
o spełnieniu tych wymagań. Natomiast w przypadku pojazdów specjalnych o wskazanych przeznaczeniach o spełnieniu warunków decydują dokumenty wydane zgodnie z prze-
pisami o ruchu drogowym.
Jeżeli podatnik nabył samochód przed 1 kwietnia 2014 r., to badanie techniczne musi przeprowadzić w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, 
nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r.), czyli przed 1 lipca 2014 r.
Jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed upływem trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pojazd sa-
mochodowy objęty obowiązkiem przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego będzie sprzedany, to badanie powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem 
tej sprzedaży (art. 9 ust. 2 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r.).
Przeprowadzenie nowego, dodatkowego badania technicznego nie  jest konieczne w przypadku pojazdów samochodowych,  innych niż samochody osobowe, mających jeden 
rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do 
podrodzaju: wielozadaniowy, van.
Na zasadach obowiązujących przed 1 kwietnia 2014 r. będzie można dokonywać odliczenia od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień 31 marca 2014 r. kwotę podatku 
naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze. Zasady te będą miały zastosowanie:
1) bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od 1 kwietnia 2014 r. oraz
2) pod warunkiem że:

a) pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r.,
b)  umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, tj. do 2 maja 2014 r.

Art. 88a. [Paliwo]
Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywa-

nych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywa-
nych  do  napędu  samochodów  osobowych  oraz  innych  pojazdów  samochodowych, 
o których mowa w art. 86a ust. 1.

Art. 88a. [Paliwo]
uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów, tak jak 
innych wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych, reguluje art. 86a ustawy o VAT i art. 12 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r.. 

Brak odpowiednika  Art. 90b. [Zmiana przeznaczenia pojazdu]
1. W przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowied-

nio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy: 
1) o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na 

wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działal-
ność gospodarcza, podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku 
naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu; 

2) w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota,  o której 
mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie
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wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania 
korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytwo-
rzeniu tego pojazdu. 
2. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż 

pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmie-
nione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu 
korekty. 

3.  Przepis  ust.  1  pkt  2  stosuje  się  odpowiednio  również  w  przypadku,  o  którym 
mowa w art. 86a ust. 13. 

4. Na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że pojazd samochodo-
wy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej 
albo  jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, 
w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklara-
cji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do 
pozostałego okresu korekty. 

5. W przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności 
gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, 
kwota  korekty,  o  której  mowa  w  ust.  1,  powinna  uwzględniać  proporcję  określoną 
w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu. 

6. W przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekracza-
jącej 15 000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzy-
stywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio 
nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepi-
sy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. W artykule tym został określony system korekt nawiązujący do przepisów, które uzależniają prawo do pełnego odliczenia VAT 
od wykorzystywania pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, tj. do znowelizowanego art. 86a ustawy o VAT. 
Nowe regulacje przewidują dwa rodzaje korekt – korektę zmniejszającą oraz korektę zwiększającą kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu 
samochodowego.
Gdy pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej zacznie być wykorzystywany do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż dzia-
łalność gospodarcza, podatnik będzie obowiązany do dokonania korekty zmniejszającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samocho-
dowego.
Natomiast jeśli pojazd samochodowy wykorzystywany dotychczas do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza zaczyna być wykorzysty-
wany wyłącznie do działalności gospodarczej (np. nastąpi jego sprzedaż), to podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty zwiększającej kwotę podatku odliczonego przy 
nabyciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego.
Okres korekty wynosi 60 miesięcy (a więc 5 lat), licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy. Wyjątek 
dotyczy pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł. W przypadku tych pojazdów okres korekty trwać będzie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, 
w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania te pojazdy (art. 90b ust. 6 ustawy o VAT).
Korekty trzeba będzie dokonywać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.
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Nowe zasady dokonywania korekt będą miały zastosowanie, co do zasady, tylko do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od  
1 kwietnia 2014 r. (art. 11 ust. 1 ustawy zmieniającej). Wyjątek będzie dotyczyć korekty dokonywanej w związku ze sprzedażą pojazdów samochodowych. Korekta ta będzie dokony-
wana w przypadku sprzedaży pojazdów samochodowych, od nabycia których odliczono 50/60% podatku naliczonego, nie więcej niż 5000/6000 zł (art. 11 ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy 
zmieniającej). Jest to związane z likwidacją zwolnienia od podatku obejmującego dostawę (sprzedaż) takich samochodów (zwolnienie to określał § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia 
Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – Dz.U. z 2013 r., poz. 1722).

VAT – przepisy wykonAwcze

Zwolnienie z VAT Zmiana polega na likwidacji zwolnienia dla dostawy pojazdów samochodowych, od nabycia których odliczono 50/60% podatku 
naliczonego, nie więcej niż 5000/6000 zł.

Rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegóło-
wych warunków stosowania tych zwolnień do dnia opublikowania „Przewodnika po zmianach w VAT kwiecień 2014 r.” na stronie  
www.bv.infor.pl nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw

VAT-26 Minister Finansów określił wzór informacji, jaką muszą złożyć podatnicy, którzy będą wykorzystywać pojazdy wyłącznie do dzia-
łalności gospodarczej. Będzie to formularz VAT-26.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie 
do działalności do dnia opublikowania „Przewodnika po zmianach w VAT kwiecień 2014 r.” na stronie www.bv.infor.pl nie zostało 
opublikowane w Dzienniku Ustaw

Minister Finansów planuje też umożliwić podatnikom składanie informacji VAT-26 w formie elektronicznej. Od 1 kwietnia 2014 r.  
katalog deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zostanie uzupełniony o formularz 
VAT-26. 

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być 
składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw do dnia opublikowania 
„Przewodnika po zmianach w VAT kwiecień 2014 r.” na www.bv.infor.pl

Pojazdy  
uprawniające  
do pełnego 

odliczenia VAT

Minister Finansów określił jeszcze dwie kategorie pojazdów, inne niż wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy, od użytkowania których 
odliczymy pełny VAT. Są to bankowozy wyłącznie typu A i B oraz pojazdy pogrzebowe. Prawo do pełnego odliczenia VAT będzie 
dotyczyć pojazdów, które mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącz-
nie do działalności gospodarczej do dnia opublikowania „Przewodnika po zmianach w VAT kwiecień 2014 r.” na stronie  
www.bv.infor.pl nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw
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