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Już 15 lipca 2014 r. przeczytasz o prawie pracy 
Przyczyna zwolnień 
grupowych

Przyczyna zwolnień grupowych to 
pojęcie bardzo zbliżone do przyczyny 
wypowiedzenia. Wskazanie przez pra-
codawcę przyczyny wypowiedzenia 
umowy o pracę stanowi oświadczenie 
wiedzy, a nie oświadczenie woli i dla-
tego nie podlega wykładni według 
reguł określonych w art. 65 § 1 k.c. 
Zgodnie z tym przepisem oświadcze-
nie woli należy tak tłumaczyć, jak tego 
wymagają ze względu na okoliczno-
ści, w których złożone zostało, zasady 
współżycia społecznego oraz ustalone 
zwyczaje. W umowach należy raczej 
badać, jaki był zgodny zamiar stron 
i cel umowy, aniżeli opierać się na jej 
dosłownym brzmieniu. Kwestia dosta-
tecznie konkretnego i zrozumiałego 
dla pracownika wskazania przyczyny 
jest podlegającą ustaleniu okolicz-
nością faktyczną. Jeżeli okoliczności 
wpływające na rozwiązanie umowy 
o pracę z konkretnym pracownikiem 
(np. niewłaściwe wykonywanie obo-
wiązków pracowniczych, brak kwali-
fikacji, negatywna ocena pracy, utrata 
zaufania, długotrwała nieobecność 
w pracy) same w sobie – bez występo-
wania przyczyn wymienionych w usta-
wie o zwolnieniach grupowych – nie 
doprowadziłyby do podjęcia decyzji 
o rozwiązaniu z konkretnym pracow-
nikiem stosunku pracy (wypowiedze-
niu zmieniającym), to uzasadniony 
jest pogląd, że taka „współprzyczyna” 

nie wyłącza stosowania przepisów 
ustawy, której celem jest stworzenie 
osłony ekonomicznej dla pracowni-
ków zwalnianych z przyczyn dotyczą-
cych zakładów pracy, a nie z innych 
przyczyn.

Prace
interwencyjne

Pracodawca, który w ramach prac 
interwencyjnych zatrudnił skierowa-
nych bezrobotnych na okres nieprze-
kraczający 6 miesięcy, ma prawo do 
zwrotu kosztów poniesionych na wy-
nagrodzenia, nagrody oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne w wysokości 
ustalonej w umowie. Wysokość wspar-
cia nie może przekraczać kwoty usta-
lonej jako iloczyn liczby zatrudnionych 
w miesiącu w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy oraz kwoty zasił-
ku określonej w wysokości przysługu-
jącej w okresie pierwszych 3 miesięcy 
pobierania zasiłku, obowiązującej 
w ostatnim dniu zatrudnienia każde-
go rozliczanego miesiąca i składek na 
ubezpieczenia społeczne od refundo-
wanego wynagrodzenia. Jeżeli zatrud-
nienie w ramach prac interwencyjnych 
trwało przez okres do 12 miesięcy, 
pracodawca ma prawo do refundacji 
w wysokości uzgodnionej w umowie 
ze starostą, nieprzekraczającej jednak 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
i składek na ubezpieczenia społeczne 
od refundowanego wynagrodzenia za 
każdego bezrobotnego, jeżeli refunda-

cja obejmuje koszty poniesione za co 
drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Zatrudnienie przez pracodawcę 
skierowanych bezrobotnych w ramach 
prac interwencyjnych w wymiarze 
co najmniej 1/2 etatu na okres do 
6 miesięcy gwarantuje mu otrzymanie 
wsparcia w wysokości części kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia, na-
grody oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne skierowanych bezrobot-
nych w kwocie uprzednio uzgodnionej 
w umowie ze starostą. Refundacja nie 
może przekraczać połowy minimalne-
go wynagrodzenia za pracę i składek 
na ubezpieczenia społeczne od refun-
dowanego wynagrodzenia za każdą 
osobę bezrobotną.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 27–28

Już wkrótce

■  Podatki dochodowe 
w pytaniach i odpowiedziach

■  Kogo nie można zwolnić

NR 29–30  5–18 sierpnia 2014 r.

W poprzednich numerach

Opodatkowanie 
obrotu nieruchomościami
– pytania i odpowiedzi
NR 23  17–23 czerwca 2014 r.

VAT w obrocie z zagranicą w  2014 r
NR 24  24–30 czerwca 2014 r.
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WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Samochód w firmie 
w pytaniach i odpowiedziach 

Opodatkowanie
umowy najmu
w pytaniach i odpowiedziach

Drodzy Czytelnicy,
Przygotowaliśmy dla Państwa podwójny numer „Poradnika Gazety 

Prawnej” omawiający w formie pytań i odpowiedzi najważniejsze proble-
my dotyczące opodatkowania samochodów firmowych i najmu nierucho-
mości. Forma pytań i odpowiedzi zawsze pozwala na bardziej praktyczne 
(w porównaniu z artykułami mającymi analityczny charakter) ujęcie pro-
blematyki, a poza tym jest bardziej przystępna – zwłaszcza w okresie wa-
kacyjnym. Większość zagadnień poruszanych na łamach  to kontrower-
syjne przypadki zgłaszane do Redakcji. Ze zmianami prawa jest bowiem 
tak, że dopiero praktyka jest w stanie w pełni wypełnić treściowo literę 
prawa i często, zwłaszcza w przypadku niejasnych norm, może wpływać 
na jego stosowanie. 

Życząc Państwu udanego również zawodowo sezonu urlopowego, za-
chęcamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 1 lipca 2014 r.
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Samochód w firmie 
w pytaniach i odpowiedziach

1 kwietnia 2014 r. gruntownie zmieniły się zasady odliczania VAT od samochodów wykorzystywanych w dzia-
łalności gospodarczej. Na temat odliczeń napisano już sporo, ale po kilku miesiącach obowiązywania nowych 
przepisów można pokusić się o ich ocenę właśnie pod kątem praktycznym. Poniżej omawiamy najtrudniejsze 
problemy powstałe po zmianach ustawy o VAT.

Podatek od towarów i usług

Jak po 1 kwietnia br. rozliczać leasing samochodu

PYTANIE
W lutym zawarłam umowę leasingu na samochód oso-
bowy. Odliczam 60% VAT, nie więcej niż 6000 zł. Jak 
po 1 kwietnia 2014 r. rozliczać VAT, jeśli samochód jest 
wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych? 
Czy odliczam 50% VAT od wszystkich wydatków, czy 
tylko 60%, ale nie więcej niż 6000 zł? Co z pozostałymi 
wydatkami?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie 

do działalności gospodarczej, to od rat leasingowych 
może Pani odliczać 50% podatku naliczonego. W ta-
kiej wysokości odliczy Pani również VAT od wydatków 
związanych z eksploatacją. Do 30 czerwca 2015 r. nie 
odliczy Pani natomiast VAT od zakupu paliwa.

WYJAŚNIENIE
Jeżeli podatnik użytkuje pojazd samochodowy na pod-

stawie umowy leasingu, to aby ustalić VAT do odliczenia 
od rat leasingowych, musi wziąć pod uwagę te same ogra-
niczenia co przy jego zakupie (art. 86a ust. 2 pkt 2 usta-
wy). Dlatego gdy leasingujemy pojazd samochodowy, któ-
ry ma masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony, 
odliczymy pełny VAT, jeśli pojazd ten będzie wykorzysty-
wany wyłącznie do działalności. Jeśli nie będzie wykorzy-
stywany wyłącznie do działalności, odliczymy tylko 50% 
VAT naliczonego. Aby leasingobiorca mógł odliczyć pełny 
VAT, musi spełnić te same warunki co przy jego zakupie.

Od tej zasady przewidziano wyjątek. Podatnicy, którym 
przed 1 kwietnia przysługiwało prawo do odliczenia 100% 
VAT od rat leasingowych, aby zachować to prawo, łącznie 
muszą spełnić trzy warunki (art. 13 ustawy zmieniającej):
■ zawarcie umowy nastąpiło najpóźniej 31 marca 2014 r.,
■ pojazd samochodowy będący przedmiotem tej umowy 

został wydany podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r.,
■ zarejestrowanie umowy przez podatnika dokonującego 

odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu 
skarbowego nastąpiło najpóźniej w terminie 30 dni 

od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z 7 lutego 
2014 r. Termin ten upłynął 2 maja 2014 r.
Leasingobiorca może odliczać VAT od rat leasingowych 

na zasadach obowiązujących przed 1 kwietnia br., pod wa-
runkiem że nie dojdzie do zmiany tych umów. Nie każda 
zmiana spowoduje utratę prawa do odliczenia VAT na do-
tychczasowych zasadach. Regulacji prawnych dotyczą-
cych leasingu operacyjnego należy szukać w przepisach 
art. 659–709 Kodeksu cywilnego. Wymienione przepisy 
określają, jakie są istotne warunki tej umowy. Nie należy 
do nich zapewne zmiana tablic rejestracyjnych, gdyż 
przedmiot leasingu pozostaje ten sam. Również zmiana 
wysokości rat czynszu nie prowadzi do zmiany umowy. Ze 
zmianą umowy będziemy mieli do czynienia, gdy dojdzie 
do cesji umowy leasingu. Nowy leasingobiorca nie nabę-
dzie tego prawa po poprzedniku.

Możliwości odliczania VAT na dotychczasowych zasa-
dach nie mają podatnicy, którzy przed 1 kwietnia odliczali 
60% podatku naliczonego. W niektórych przypadkach 
zmiana ta może być korzystna. Sposób odliczania będzie 
uzależniony od tego, czy złożyli VAT-26, tj. informację, że 
samochód będzie wykorzystywany tylko do działalności 
gospodarczej, i prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu:
■ samochód od 1 kwietnia 2014 r. jest wykorzystywany 

wyłącznie do działalności – leasingobiorcy mogą odli-
czać pełny VAT od rat leasingowych. Nie ma znaczenia, 
czy przed 1 kwietnia br. wykorzystali limit 6000 zł,

■ samochód od 1 kwietnia 2014 r. nie jest wykorzystywa-
ny wyłącznie do działalności – leasingobiorcy mogą od-
liczać 50% VAT od rat leasingowych. Nie ma znaczenia, 
czy przed 1 kwietnia br. wykorzystali limit 6000 zł.
Powstaje zatem pytanie, od kiedy odliczamy VAT na no-

wych zasadach. Będzie to uzależnione od tego, kiedy po-
wstało prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury. Jeśli 
już w kwietniu, to odliczamy VAT, stosując nowe ogranicze-
nia w odliczeniu VAT. W przypadku faktur za raty leasingo-
we odliczymy VAT na zasadach ogólnych (art. 86 ust. 10 
ustawy o VAT). Prawo do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu 
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za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importo-
wanych przez podatnika towarów i usług powstał obowią-
zek podatkowy. Nie odliczymy jednak wcześniej niż w rozli-
czeniu za miesiąc, w którym otrzymamy fakturę. Dla 
leasingu termin powstania obowiązku podatkowego jest 
uzależniony od rodzaju umowy leasingu, tzn. czy mamy do 
czynienia z leasingiem finansowym czy operacyjnym. 
W przypadku leasingu operacyjnego obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą wystawienia faktury, a gdy leasingodawca 
nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowią-
zek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wysta-
wienia faktury, czyli z chwilą upływu terminu płatności.

■ ZAPAMIĘTAJ
Leasingobiorca, który przed 1 kwietnia mógł odliczać 
100% VAT od rat leasingowych, aby nie stracić prawa 
do rozliczeń na poprzednio obowiązujących zasadach, 
musiał zarejestrować umowę w urzędzie skarbowym 
najpóźniej 2 maja 2014 r.

PRZYKŁAD

Faktura za ratę leasingową samochodu osobowego 
została wystawiona 20 marca. Spółka otrzymała ją

5 kwietnia. Dlatego prawo do odliczenia powstało 
dopiero w kwietniu. Spółka stosuje nowe ogranicze-
nia w odliczeniu VAT.

Według art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków zwią-
zanych z pojazdami samochodowymi, których dotyczą 
ograniczenia w odliczeniu VAT, jeśli nie możemy odliczyć 
pełnego VAT, zalicza się wydatki dotyczące:
1)  nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz 

nabycia lub importu ich części składowych,
2)  używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charak-
terze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,

3)  nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędo-
wego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojaz-
dów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów 
oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją 
lub używaniem tych pojazdów.

Tak jak w poprzednim stanie prawnym, tak również 
obecnie, jeśli od nabycia na podstawie obecnego stanu 
prawnego nie odliczymy pełnego VAT, to od pozostałych 
wydatków, których dotyczą ograniczenia, też nie odliczy-
my pełnego VAT. Wyjątkiem są umowy leasingu. Prawo do 
odliczania pełnego VAT od rat leasingowych nie oznacza, 
że odliczymy 100% VAT od pozostałych wydatków.

Odliczanie VAT od wydatków związanych z leasingowanym samochodem w przypadku umów zawartych 
przed 1 kwietnia br.

Rodzaj umowy Rodzaj samochodu

Przysługujące prawo 
do odliczenia 

od rat leasingowych 
przed 1 kwietnia br.

Przysługujące prawo 
do odliczenia 

od rat leasingowych 
od 1 kwietnia br.

Przysługujące prawo 
do odliczenia paliwa 
i innych wydatków 

związanych 
z używaniem 
i eksploatacją 

samochodu 
od 1 kwietnia br.

1 2 3 4 5
Umowa:
■ zawarta i samo-

chód wydany przed 
1 kwiet nia br.,

■ zarejestrowana do 
2 maja br. w urzę-
dzie skarbowym.

Leasingobiorca złożył
VAT-26 i prowadzi 
ewidencję przebiegu 
pojazdu.

Samochód posiada ho-
mologację ciężarową, 
tzw. samochód z krat-
ką. Są to samocho-
dy inne niż osobowe 
o masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 
tony, w których liczba 
miejsc (siedzeń) łącz-
nie z miejscem dla kie-
rowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopusz-

czalna ładowność 
jest równa lub 
większa niż 425 kg,

b)  2 – jeżeli dopusz-
czalna ładowność 
jest równa lub 
większa niż 493 kg,

100% podatku nali-
czonego.

100% podatku nali-
czonego.

100% podatku nali-
czonego.
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1 2 3 4 5
c)  3 lub więcej – jeżeli 

dopuszczalna ła-
downość jest rów-
na lub większa niż 
500 kg.

Umowa:
■ zawarta i samo-

chód wydany przed 
1 kwietnia br.,

■ zarejestrowana do 
2 maja br. w urzę-
dzie skarbowym.

Leasingobiorca nie zło-
żył VAT-26.

Samochód posiada ho-
mologację ciężarową, 
tzw. samochód z krat-
ką. Są to samochody 
inne niż o masie całko-
witej nieprzekraczają-
cej 3,5 tony, w których 
liczba miejsc (siedzeń) 
łącznie z miejscem dla 
kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopusz-

czalna ładowność 
jest równa lub 
większa niż 425 kg,

b)  2 – jeżeli dopusz-
czalna ładowność 
jest równa lub 
większa niż 493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli 
dopuszczalna ła-
downość jest rów-
na lub większa niż 
500 kg.

100% podatku nali-
czonego.
 

100% podatku nali-
czonego.

50% podatku naliczo-
nego.

Umowa:
■ zawarta i samo-

chód wydany przed 
1 kwiet nia br.,

■ ale nie została zareje-
strowana do 2 maja 
br. w urzędzie skar-
bowym.

Leasingobiorca złożył 
VAT-26 i prowadzi 
ewidencję przebiegu 
pojazdu.

Samochód posiada ho-
mologację ciężarową, 
tzw. samochód z krat-
ką. Są to samochody 
inne niż o masie całko-
witej nieprzekraczają-
cej 3,5 tony, w których 
liczba miejsc (siedzeń) 
łącznie z miejscem dla 
kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopusz-

czalna ładowność 
jest równa lub 
większa niż 425 kg,

b)  2 – jeżeli dopusz-
czalna ładowność 
jest równa lub 
większa niż 493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli 
dopuszczalna ła-
downość jest rów-
na lub większa niż 
500 kg.

100% podatku nali-
czonego.

100% podatku nali-
czonego.

100% podatku nali-
czonego.

Umowa:
■ zawarta i samo-

chód wydany przed 
1 kwiet nia br.,

■ ale niezarejestrowa-
na do 2 maja br.

Samochód posiada ho -
mologację ciężarową, 
tzw. samochód z krat-
ką. Są to samochody 
inne niż osobowe o ma-
sie całkowitej nieprze-

100% podatku nali-
czonego.

50% podatku naliczo-
nego.

50% podatku naliczo-
nego.
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1 2 3 4 5

w urzędzie skarbo-
wym.

Leasingobiorca nie zło-
żył VAT-26.

kraczającej 3,5 tony, 
w których liczba 
miejsc (siedzeń) łącz-
nie z miejscem dla kie-
rowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopusz-
czalna ładowność jest 
równa lub większa niż 
425 kg,
b) 2 – jeżeli dopusz-
czalna ładowność jest 
równa lub większa niż 
493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli 
dopuszczalna ładow-
ność jest równa lub 
większa niż 500 kg.

Umowa zawarta i sa-
mochód wydany przed 
1 kwietnia br.

Leasingobiorca złożył 
VAT-26 i prowadzi 
ewidencję przebiegu 
pojazdu.

Samochód osobowy 
lub inny niż samochód 
osobowy pojazd sa-
mochodowy o dopusz-
czalnej masie całkowi-
tej nieprzekraczającej 
3,5 tony, w których 
liczba miejsc (siedzeń) 
łącznie z miejscem dla 
kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopusz-

czalna ładowność 
jest mniejsza niż 
425 kg,

b)  2 – jeżeli dopusz-
czalna ładowność 
jest mniejsza niż 
493 kg,

c)  3 lub więcej – jeżeli 
dopuszczalna ła-
downość jest mniej-
sza niż 500 kg.

60% podatku naliczo-
nego, nie więcej niż 
6000 zł.

100% podatku nali-
czonego.

100% podatku nali-
czonego.

Umowa zawarta i sa-
mochód wydany przed 
1 kwietnia br.

Leasingobiorca nie zło-
żył VAT-26.

Samochód osobowy 
lub inny niż samochód 
osobowy pojazd sa-
mochodowy o dopusz-
czalnej masie całkowi-
tej nieprzekraczającej 
3,5 tony, w których licz-
ba miejsc (siedzeń) 
łącznie z miejscem dla 
kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopusz-

czalna ładowność 
jest mniejsza niż 
425 kg,

b)  2 – jeżeli dopusz-
czalna ładowność 
jest mniejsza niż 
493 kg,

60% podatku naliczo-
nego, nie więcej niż 
6000 zł.

50% podatku naliczo-
nego.

– od zakupu paliwa 
nie odliczymy w ogóle 
VAT,
– od pozostałych wy-
datków eksploatacyj-
nych odliczymy 50% 
podatku naliczonego.
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1 2 3 4 5
c)  3 lub więcej – jeżeli 

dopuszczalna ła-
downość jest mniej-
sza niż 500 kg.

Joanna Dmowska
ekspert w zakresie VAT, autorka licznych publikacji w zakresie VAT

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 13 ustawy 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).

W jakiej wysokości można odliczyć VAT 
od wykupu samochodu z leasingu

PYTANIE
Wziąłem w leasing samochód osobowy. Odliczyłem 
60% VAT. W maju wykupię samochód z leasingu. Ile 
będę mógł odliczyć VAT? A co w przypadku, gdy go 
sprzedam lub wycofam z działalności? Czy jeśli zdecy-
duję się na wykup na cele prywatne, to będę musiał ko-
rygować odliczony VAT od rat leasingowych?

ODPOWIEDŹ
Od wykupu samochodu z leasingu będzie mógł Pan 

odliczyć 50% podatku naliczonego, gdy samochód jest 
wykorzystywany zarówno do działalności, jak i do ce-
lów prywatnych. Jeśli jednak samochód będzie wyko-
rzystany tylko do działalności, odliczy Pan 100% VAT. 
Decydując się na wykup samochodu na cele prywatne, 
nie odliczy Pan w ogóle VAT, ale nie będzie potrzeby 
korygowania odliczonego VAT od rat leasingowych. 
Sprzedaż oraz wycofanie samochodu z działalności 
podlegają opodatkowaniu stawką 23%.

WYJAŚNIENIE
Na początku należy wyjaśnić, że użytkowanie samocho-

du na podstawie umowy leasingu i jego wykup po zakoń-
czeniu umowy to dwie odrębne czynności. Sposób odlicza-
nia VAT od rat leasingowych nie wpływa na prawo do 
odliczenia podatku od wykupu samochodu. Oznacza to, 
że w praktyce podatnikowi użytkującemu samochód oso-
bowy na podstawie leasingu operacyjnego przysługują 
dwa niezależne od siebie uprawnienia do odliczenia po-
datku naliczonego od samochodu osobowego. Pierwsze 
dotyczy rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania 
umowy, natomiast drugie – opcji wykupu. Częściowe odli-
czanie podatku naliczonego od poszczególnych rat leasin-
gowych nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT od 
zakupu samochodu osobowego w ramach opcji wykupu 
i na odwrót. Gdy był Pan uprawniony do odliczania 100% 
VAT od rat leasingowych przed 1 kwietnia br. i zarejestro-
wał umowę do 2 maja br., nie oznacza to, że automatycz-

nie przysługuje Panu prawo do odliczenia 100% VAT od 
wykupu samochodu z leasingu.

Od wykupu odliczymy pełny VAT, gdy przeznaczymy sa-
mochód wyłącznie do działalności. Jeśli jest to samochód 
osobowy, trzeba złożyć zawiadomienie na formularzu 
VAT-26 (jeżeli podejmiemy taką decyzję). Zawiadomienie 
należy złożyć, gdy podczas trwania umowy odliczaliśmy 
50% VAT lub odliczaliśmy 100%, ale z powodu zarejestro-
wania umowy, a nie złożyliśmy tego zawiadomienia. Po-
wstaje pytanie, co w przypadku, gdy złożyliśmy zawiado-
mienie w związku z umową leasingu? Czy trzeba je 
składać ponownie? Odpowiedź jest twierdząca, gdy zmie-
nią się dane zawarte w VAT-26, np. numer rejestracyjny 
lub przeznaczenie samochodu (nie będzie już wykorzysty-
wany wyłącznie do działalności).

Często podatnik przeznacza wykupiony samochód na 
sprzedaż. Gdy złoży zawiadomienie VAT-26, aby odliczać 
pełny VAT od wydatków związanych z tym samochodem, 
musi prowadzić dodatkowo ewidencję przebiegu pojazdu, 
gdyż wyłączenie z art. 86a ust. 5 ustawy ma zastosowanie 
w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do:
■ odsprzedaży,
■ sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez 

podatnika,
■ oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podob-
nym charakterze

– jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne uży-
wanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności po-
datnika. Zatem obowiązku prowadzenia ewidencji nie 
mają podatnicy, gdy przedmiotem ich faktycznej działal-
ności jest handel samochodami.

Gdy samochód będzie wykorzystany nie tylko do działal-
ności, od wykupu samochodu odliczymy 50% podatku nali-
czonego. Z oczywistych względów, jeśli przeznaczymy sa-
mochód wyłącznie na cele prywatne, to nie odliczymy VAT 
od wykupu. Ta decyzja nie wpływa na rozliczenie VAT od 
rat leasingowych. Nie trzeba dokonywać żadnej korekty.
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Sprzedaż samochodu 
wykupionego z leasingu

Od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu podlega opo-
datkowaniu VAT stawką 23%, gdy od jego wykupu z lea-
singu podatnik odliczył:
■ 100% VAT naliczonego,
■ 50% VAT naliczonego,
■ 60%/50% VAT naliczonego, nie więcej niż 6000/5000 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. sprzedaż samochodu jest zwolniona 
z VAT, gdy od jego nabycia podatnikowi nie przysługiwało 
prawo do odliczenia VAT i samochód był wykorzystywany 
wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT. Gdy będzie wy-
korzystywany nie tylko do działalności zwolnionej, jego 
sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23%.

Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy, którzy od wykupu sa-
mochodu odliczyli część VAT (50% lub 50%/60%, nie wię-
cej niż 5000/6000 zł), nie będą zobowiązani do korekty na 
podstawie art. 91 ustawy. Ponieważ sprzedaż samochodu 
będzie opodatkowana stawką 23%, przyjmuje się, że dal-
sze jego wykorzystanie jest związane z czynnościami opo-
datkowanymi, czyli że nie doszło do zmiany przeznaczenia 
samochodu. Obowiązek korekty zgodnie z art. 91 ustawy 
mają podatnicy, którzy odliczyli VAT na podstawie propor-
cji i sprzedali samochód w okresie korekty.

Nowe przepisy wprowadziły w art. 90b ustawy o VAT 
jeszcze jeden system korekt, który jest związany z przepi-
sami uzależniającymi prawo do odliczenia VAT od sposobu 
wykorzystania samochodu. Zmiana sposobu wykorzysta-
nia powoduje obowiązek korekty. Taka sytuacja ma rów-
nież miejsce, gdy dochodzi do sprzedaży samochodu. 
W tym przypadku jest to jednak uprawnienie podatnika, 
który będzie przyjmował, że nastąpiła zmiana na wykorzy-
stanie pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności. 
Będzie to korekta „in plus”. Korekta pozwala na odzyska-
nie VAT i rekompensuje likwidację zwolnienia dla dostawy 
samochodów, od nabycia których odliczono część VAT.

Korekty nie będą więc dokonywać podatnicy, którzy od-
liczyli 100% VAT od nabycia samochodu. Będzie to upraw-
nienie podatników, którzy przy nabyciu odliczyli:
■ 50% VAT naliczonego,
■ 60%/50% VAT naliczonego, nie więcej niż 6000/5000 zł.

Uprawnienie do korekty będzie przysługiwało podatni-
kom, którzy dokonają sprzedaży wykupionego samochodu 
w okresie korekty. Okres korekty jest uzależniony od tego, 
jaka jest wartość początkowa sprzedawanego samochodu, 
tj. wynosi:
■ 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym – odpowied-

nio – nabyto, dokonano importu lub oddano do używa-
nia pojazd samochodowy, którego wartość początkowa 
nie przekracza 15 000 zł,

■ 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym – odpowied-
nio – nabyto, dokonano importu lub oddano do używa-
nia pojazd samochodowy, którego wartość początkowa 
przekracza 15 000 zł.
Prawo do korekty wynikające z art. 90b ustawy odnosi 

się do samochodów, które po wykupie zostały zaliczone do 
środków trwałych. Gdy od razu samochód przeznaczamy 

do sprzedaży i nie zaliczamy do środków trwałych, od po-
czątku przeznaczamy go wyłącznie do działalności gospo-
darczej, dlatego przysługuje nam prawo do odliczenia 
100% VAT. Samochody wykupione z leasingu zazwyczaj 
mają niską wartość początkową, więc dotyczy ich 12-mie-
sięczny okres korekty.

PRZYKŁAD

Podatnik wykupił samochód z leasingu w maju 
2014 r. i wprowadził go do ewidencji środków trwa-
łych, ustalając wartość początkową w wysokości 
12 000 zł. Od wykupu odliczył 50% VAT naliczonego. 
Gdy sprzedaż nastąpi po 31 maja 2015 r., podatnik 
nie będzie uprawniony do korekty odliczonego VAT.

PRZYKŁAD

Podatnik wykonujący wyłącznie czynności opodatko-
wane wykupił w maju 2014 r. samochód osobowy za 
8600 zł netto + 1978 zł VAT. Z tytułu tego nabycia 
odliczył 989 zł (1978 zł × 50%). Samochód został 
sprzedany w październiku 2014 r. (czyli w ósmym 
miesiącu, licząc od końca okresu korekty). W tej sytu-
acji podatnik stanie się uprawniony do zwiększenia 
kwoty podatku podlegającego odliczeniu o 659 zł 
(1978 × 8/12 × 50% = 659,33, czyli 659 zł po za-
okrągleniu).

Jak już zostało powiedziane, prawo do korekty mają 
również podatnicy, którzy przed 1 kwietnia odliczyli 
50/60%, nie więcej niż 5000/6000 zł (art. 11 ust. 2 
w zw. z art. 7 ustawy zmieniającej). W takim przypadku 
podatnik będzie również przyjmował, że nastąpiła zmia-
na na wykorzystanie pojazdu samochodowego wyłącznie 
do działalności.

Nie jest do końca jasne, co w takich przypadkach stano-
wić będzie kwotę korekty (autor uznał, że będzie to różni-
ca między kwotą podatku przypadającą na pozostały okres 
korekty a kwotą podatku odliczonego z tytułu nabycia sa-
mochodu). Nie wynika to jednak z przepisów. Proporcję 
można liczyć na dwa sposoby, ale tylko jeden pozwala na 
odzyskanie pełnego VAT (sposób II, s. 12).

PRZYKŁAD

Podatnik wykonujący wyłącznie czynności opodatko-
wane wykupił w marcu 2014 r. samochód osobowy za 
8600 zł netto +1978 zł VAT. Z tytułu tego nabycia od-
liczył 1187 zł (1978 zł × 60%). Samochód sprzedał 
w październiku 2014 r. (czyli w szóstym miesiącu, li-
cząc od końca okresu korekty).
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I sposób
Podatnik nie będzie zobowiązany do korekty, gdyż 
w wyniku obliczenia uzyskaliśmy kwotę ujemną, 
tj. –198 zł
(1978 × 6/12 – 1187).
II sposób
Podatnik stanie się uprawniony do zwiększenia kwo-
ty podatku podlegającego odliczeniu o 396 zł 
[(1978 – 1187) × 6/12 = 395,5, czyli 396 zł po za-
okrągleniu].

Wycofanie samochodu 
z działalności

Wycofując samochód z działalności i przekazując go na 
cele osobiste, trzeba naliczyć VAT, gdy od jego nabycia od-
liczyliśmy 100% VAT lub ograniczoną kwotę (art. 7 ust. 2 
ustawy):
■ 50% VAT naliczonego,
■ 60%/50% VAT naliczonego, nie więcej niż 

6000/5000 zł.

VAT naliczymy również wówczas, gdy nie odliczyliśmy 
VAT od nabycia samochodu, ale odliczyliśmy VAT od częś-
ci składowych do niego.

Od 1 kwietnia 2014 r. takie przekazanie może podlegać 
opodatkowaniu tylko stawką 23%. Podstawą opodatko-
wania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia, określone 
w momencie dostawy (art. 29a ust. 2 ustawy). Oznacza to, 
że nie bierzemy pod uwagę ceny historycznej, tylko cenę, 
za jaką obecnie mógłby być sprzedany ten samochód, 
z uwzględnieniem jego zużycia.

Tak jak przy sprzedaży, również w tym przypadku może-
my odzyskać VAT na podstawie art. 90b ust. 2 ustawy, 
gdyż przez sprzedaż rozumie się również odpłatną dosta-
wę towarów opodatkowaną na podstawie art. 7 ust. 2 
ustawy.

Marcin Jasiński
prawnik, autor licznych publikacji w zakresie VAT

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 7 ust. 2, art. 86a i 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Czy można odliczać VAT od wydatków na motocykl 
wykorzystywany w działalności

PYTANIE
Podatnik kupił motocykl na potrzeby prowadzonej 
działalności. Czy może odliczać VAT przy nabywaniu 
paliwa, części oraz od innych wydatków dotyczących 
tego motocykla?

ODPOWIEDŹ
Od 1 kwietnia 2014 r. podatnik nie może odliczać 

podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do mo-
tocykla wykorzystywanego w działalności (będzie tak 
do końca czerwca 2015 r.). W związku z nabywaniem 
usług naprawy lub konserwacji motocykla oraz in-
nych niż paliwo towarów i usług związanych z eksplo-
atacją lub używaniem motocykla podatnik może odli-
czyć tylko 50% VAT naliczonego. Podatnik może 
odliczyć VAT od tych wydatków, jeżeli w sposób prze-
widziany przepisami udowodni, że wykluczone jest 
użycie motocykla do celów niezwiązanych z działal-
nością.

WYJAŚNIENIE
Od 1 kwietnia 2014 r. zasady dokonywania odliczeń do-

tyczących pojazdów samochodowych określają przepisy 
art. 86a ustawy o VAT w brzmieniu nadanym przepisami 
ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r. Przepisy te dotyczą 
pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 2 
pkt 34 ustawy o VAT, czyli „pojazdów samochodowych 
w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczal-

nej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony” – patrz 
słowniczek.

SŁOWNICZEK
Z przepisów o ruchu drogowym wynika, że:
■ pojazdami samochodowymi są pojazdy silnikowe, 

których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 
przekraczającą 25 km/h, z zastrzeżeniem, że okreś-
lenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego (art. 2 
pkt 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym),

■ pojazdami silnikowymi są pojazdy wyposażone 
w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowe-
go (art. 2 pkt 32 ustawy – Prawo o ruchu drogowym),

■ pojazdami są środki transportu przeznaczone do 
poruszania się po drodze oraz maszyny i urządzenia 
do tego przystosowane (art. 2 pkt 31 ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym).

Z podanych definicji wynika, że motocykle należą do po-
jazdów samochodowych w rozumieniu VAT jako pojazdy 
silnikowe przeznaczone do poruszania się po drodze. 
Dotyczą ich zatem przepisy art. 86a ustawy o VAT i ograni-
czenia odliczenia VAT naliczonego wynikające z tych 
przepi sów. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w wy-
jaśnieniach z 1 kwietnia 2014 r., opubl. na www.fi-
nanse.mf.gov.pl (str. 2) broszury, wymieniając motocykle 
wśród pojazdów, których dotyczą nowe zasady odliczania.
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Pojazdy samochodowe w rozumieniu VAT

Pojazdy będące pojazdami samochodowymi w rozumieniu 
VAT (dotyczyć ich mogą ograniczenia określone przepisami 
art. 86a ustawy o VAT)

Pojazdy niebędące pojazdami samochodowymi w rozumie-
niu VAT (nie dotyczą ich ograniczenia określone przepisami 
art. 86a ustawy o VAT)

1)  samochody (osobowe, ciężarowe oraz specjalne) 
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 tony,

2)  motocykle,
3)  czterokołowce (quady), z wyjątkiem czterokołowców, 

których konstrukcja nie umożliwia jazdy z prędkością 
przekraczającą 25 km/h.

1)  o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
2)  środki transportu nieprzeznaczone do poruszania się 

po drodze oraz maszyny i urządzenia nieprzystosowa-
ne do poruszania się po drodze, np. skutery śnieżne, 
wózki widłowe, kosiarki spalinowe,

3)  pojazdy niewyposażone w silnik (np. rowery),
4)  motorowery (motorowerem jest pojazd dwu- lub trój-

kołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności 
skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elek-
tryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego kon-
strukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h – art. 2 
pkt 46 ustawy – Prawo o ruchu drogowym),

5)  pojazdy szynowe,
6)  ciągniki rolnicze.

Na podstawie art. 86a ustawy o VAT w brzmieniu obowią-
zującym od 1 kwietnia 2014 r. motocykle należą, co do zasa-
dy, do pojazdów uprawniających tylko do częściowych odli-
czeń. Oznacza to, że kwota podatku naliczonego przy 
dokonywaniu wydatków dotyczących motocykli jest, co do 
zasady, ograniczona do 50% (art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o VAT).

Wyjątek (w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 
2015 r.) dotyczy paliwa nabywanego do motocykli, przy 
którego nabywaniu nie przysługuje, co do zasady, prawo 
do odliczenia. Wynika to z zestawienia przepisów art. 12 
ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej z 7 lu-
tego 2014 r. Pierwszy z tych przepisów tymczasowo wyłą-
cza możliwość odliczania podatku naliczonego przy na-
bywaniu paliwa, z drugiego zaś wynika, że pojazdy, które 
w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym nie mają określonej dopuszczalnej ładowności 
lub liczby miejsc, uznaje się za samochody osobowe. Do-
tyczy to właśnie, między innymi, motocykli.

Niekiedy możliwe jest jednak dokonywanie pełnych od-
liczeń od wydatków dotyczących motocykli (w tym odli-
czanie w całości podatku naliczonego przy nabywaniu 
paliwa). Dotyczy to motocykli, których sposób wykorzy-
stania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalo-
nych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo po-
twierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją ich 
przebiegu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 1 w zw. 

z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 
ustawy o VAT). Z treści pytania nie wynika jednak, aby 
w przypadku podatnika warunki te były spełnione, co 
oznacza, że od 1 kwietnia 2014 r.:
1)  nie może on odliczać podatku naliczonego przy naby-

waniu paliwa do motocykla (podobnie zresztą jak nie 
mógł tego czynić do końca marca 2014 r.),

2)  może odliczyć 50% podatku naliczonego przy nabywa-
niu usług naprawy lub konserwacji motocykla oraz in-
nych niż paliwo towarów i usług związanych z eksplo-
atacją lub używaniem motocykla.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 2 pkt 34 i art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 

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

■ art. 12 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312),

■ art. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 486).

Czy można dokonywać pełnych odliczeń 
od wydatków dotyczących bankowozów typu C

PYTANIE
Czy od 1 kwietnia 2014 r. nadal można dokonywać peł-
nych odliczeń od wydatków dotyczących bankowozów 
typu C?

ODPOWIEDŹ
Dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczą-

cych bankowozów typu C jest możliwe, lecz wymaga, 
między innymi, prowadzenia ewidencji ich przebiegu.
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WYJAŚNIENIE
Od 1 kwietnia 2014 r. z punktu widzenia dokonywania 

pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów sa-
mochodowych pojazdy te dzielą się na:
1)  pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odli-

czeń ze względu na swoje cechy,
2)  pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do 

tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób 
ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza okreś-
lony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, 
dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika 
dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich 
użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospo-
darczą (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) 
w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Zależnie od konkretnego przypadku samochody specjal-
ne o przeznaczeniu bankowozów należeć mogą do obu 
grup. I tak:
1)  bankowozy typu A i B należą do pierwszej z wymienio-

nych grup, jeżeli mają jeden rząd siedzeń lub jeżeli ich 
dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony; 
w przeciwnym razie należą one do drugiej z wymienio-
nych grup,

2)  bankowozy typu C zawsze należą do drugiej z wymie-
nionych grup.

Pytanie dotyczy bankowozu typu C, a więc należącego do 
drugiej z wymienionych grup. Pojazd taki uprawnia obecnie 
do pełnych odliczeń, tylko jeżeli sposób jego wykorzystywa-
nia przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez 

niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony pro-
wadzoną dla tego pojazdu ewidencją przebiegu, wyklucza 
jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospo-
darczą (jeżeli warunki te nie są spełnione, kwota podatku na-
liczonego ograniczona jest do 50%). Potwierdziło to Mini-
sterstwo Finansów w wyjaśnieniach z 1 kwietnia 2014 r., 
w których czytamy, że: (...) brak w ustawowym (uzupełnio-
nym w rozporządzeniu wykonawczym) katalogu niektórych 
pojazdów, dotychczas korzystających z pełnego prawa do odli-
czenia (np. bankowozów typu C), nie oznacza automatycznej 
kwalifikacji tych pojazdów jako pojazdów służących do użytku 
„mieszanego”. Jeśli bowiem spełnione zostaną ustawowe kryte-
ria obiektywności (sposób wykorzystywania tych pojazdów 
określony w ustalonych przez podatnika zasadach jego używa-
nia, dodatkowo potwierdzony prowadzoną ewidencją przebie-
gu pojazdu, wyklucza użycie tego pojazdu do celów niezwiąza-
nych z działalnością gospodarczą), podatnicy wykorzystujący te 
pojazdy wyłącznie do działalności gospodarczej będą mieli pra-
wo do 100% odliczenia podatku VAT od wydatków związanych 
z tymi pojazdami (...).

Jeżeli warunki te nie są spełnione, kwota podatku nali-
czonego przy dokonywaniu wydatków dotyczących banko-
wozów typu C ograniczona jest do 50%. Dotyczy to również 
wydatków na paliwo, z wyjątkiem przypadków gdy banko-
wozy te należą do pojazdów samochodowych, w przypadku 
których w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 
2015 r. wyłączona jest możliwość odliczania podatku nali-
czonego przy nabywaniu paliwa (ze względu na brzmienie 
art. 12 ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r.).

Pojazdy samochodowe uprawniające do 
odliczania 50% podatku naliczonego 
z tytułu nabywania paliwa

Pojazdy samochodowe nieuprawniające 
do odliczania podatku naliczonego z ty-
tułu nabywania paliwa

Pojazdy samochodowe uprawniające do 
odliczania podatku naliczonego z tytułu 
nabywania paliwa

Pojazdy samochodowe inne niż sa-
mochody osobowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 tony, w których liczba miejsc (sie-
dzeń) 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

– niewykorzystywane wyłącznie do 
działalności gospodarczej podatnika.

1)  samochody osobowe,
2)  inne niż samochody osobowe po-

jazdy samochodowe o dopuszczal-
nej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 3,5 tony, w których liczba 
miejsc (siedzeń) łącznie z miej-
scem dla kierowcy wynosi:
a)  1 – jeżeli dopuszczalna ładow-

ność jest mniejsza niż 425 kg,
b)  2 – jeżeli dopuszczalna ładow-

ność jest mniejsza niż 493 kg,
c)  3 lub więcej – jeżeli dopuszczal-

na ładowność jest mniejsza niż 
500 kg

– niewykorzystywane wyłącznie do 
działalności gospodarczej podatnika.

1)  pojazdy, których nie możemy zali-
czyć do pojazdów samochodowych,

2)  pojazdy samochodowe w rozumie-
niu przepisów o ruchu drogowym 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3,5 tony,

3)  pojazdy samochodowe w rozumie-
niu przepisów o ruchu drogowym 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony, jeśli:
–  będą wykorzystywane wyłącz-

nie do działalności gospodarczej 
podatnika,

–  konstrukcyjnie będą przeznaczone 
do przewozu co najmniej 10 osób 
łącznie z kierowcą (autobusy).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 

autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 312),
■ art. 12 ustawy 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).



1–14 lipca 2014

Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  25–26  (839–840) 15

Czy można odliczyć pełny VAT od zakupu GPS i CB-radia

PYTANIE 
Prowadzę działalność gospodarczą, do której wykorzy-
stuję samochód osobowy. Nie prowadzę ewidencji 
przebiegu pojazdu dla tego samochodu, ani nie zgłosi-
łem go w urzędzie skarbowym informacją VAT-26. Za-
kupiłem nawigację GPS oraz CB-radio do tego samo-
chodu. Czy mogę odliczyć w całości podatek naliczony 
przy ich nabyciu?

ODPOWIEDŹ 
Nie, w przedstawionej sytuacji kwota podatku nali-

czonego przy nabyciu nawigacji GPS oraz CB-radia jest 
ograniczona do 50%.

WYJAŚNIENIE 
Kwota podatku naliczonego przy nabywaniu towarów 

i usług związanych z eksploatacją lub używaniem samo-
chodów osobowych ograniczona jest, co do zasady, do 50% 
(art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT). 
Ograniczenie to dotyczy również nabywania wyposażenia 
do samochodów osobowych.

Wspomniane ograniczenie odliczenia VAT naliczonego 
nie ma zastosowania w przypadku towarów montowanych 
w pojazdach samochodowych (oraz usług montażu, napra-
wy i konserwacji tych towarów), jeżeli przeznaczenie tych 
towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzy-
stywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatni-
ka (art. 86a ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). Towarami takimi 
są, przykładowo, lampy „TAXI” montowane na dachach 
samochodów służących do świadczenia usług taksów-
kowych.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji wskazany wyjątek 
nie znajduje jednak zastosowania. Ani nawigacja GPS, ani 
CB-radio nie zaliczają się do towarów, których przeznacze-
nie wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzysty-
wania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 
W przypadku tych towarów ma miejsce sytuacja podobna 

do istniejącej w przypadku nabycia bagażnika dachowego, 
o czym mowa w przykładzie znajdującym się w wyjaśnie-
niach z 1 kwietnia 2014 r. wydanych przez Ministerstwo 
Finansów.

PRZYKŁAD MINISTERSTWA FINANSÓW

Podatnik nabył bagażnik dachowy w celu zamonto-
wania go na pojeździe wykorzystywanym do celów 
„mieszanych”. Biorąc pod uwagę fakt, że tego typu 
towar może być wykorzystywany również do celów 
prywatnych, nie można obiektywnie uznać w tym 
przypadku, że przeznaczenie zakupionego bagażnika 
obiektywnie wskazuje na wykorzystywanie go wy-
łącznie do działalności gospodarczej. Zatem z tytułu 
zakupu bagażnika dachowego podatnikowi nie przy-
sługuje w opisanym przypadku pełne odliczenie po-
datku.

Zważywszy, że samochód, o którym mowa w pytaniu, 
nie jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie do wyko-
nywania działalności gospodarczej (świadczy o tym, mię-
dzy innymi, to, że nie prowadzi Pan ewidencji jego prze-
biegu) – kwota podatku naliczonego przy nabyciu 
nawigacji GPS oraz CB-radia ograniczona jest do 50%.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).

Czy wystarczy prowadzić ewidencję, 
aby odliczyć 100% VAT naliczonego
PYTANIE 
Firma posiada kilka samochodów, które zgłosiła infor-
macją VAT-26. Czy prowadzenie ewidencji ich przebie-
gu jest wystarczające do dokonywania pełnych odli-
czeń od wydatków dotyczących tych samochodów?

ODPOWIEDŹ 
Samo prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów 

nie uprawnia firmy do dokonywania pełnych odliczeń 
od wydatków dotyczących wskazanych samochodów. 
Konieczne jest również, aby firma zapewniła taki spo-
sób wykorzystywania tych samochodów, który będzie 

wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działal-
nością gospodarczą.

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. większość pojazdów samochodo-

wych uprawnia do dokonywania pełnych odliczeń, tylko 
jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, 
zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach 
ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez 
podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklu-
cza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością go-
spodarczą (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) 
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w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Jeżeli warunki 
te nie są spełnione, kwota podatku naliczonego od wydat-
ków dotyczących tych pojazdów jest ograniczona do 50% 
(art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o VAT), a w przypadku paliwa 
nabywanego do samochodów osobowych (oraz niektó-
rych innych pojazdów samochodowych o niewielkiej do-
puszczalnej ładowności) prawo do odliczenia podatku na-
liczonego jest do końca czerwca 2015 r. wyłączone (art. 12 
ust. 1 ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r.).

Z przytoczonych przepisów wynika, że prowadzenie 
ewidencji przebiegu jest jedynie uzupełniającym warun-
kiem dokonywania pełnych odliczeń od wydatków doty-
czących pojazdów samochodowych należących do tej gru-
py. Z punktu widzenia dokonywania takich odliczeń 
konieczne jest bowiem przede wszystkim, aby sposób wy-
korzystywania pojazdów samochodowych przez podatni-
ka, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasa-
dach ich używania, wykluczał ich użycie do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ewidencja 
prowadzona przez podatnika dla tych pojazdów samocho-
dowych ma zaś to tylko potwierdzać.

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji z punktu wi-
dzenia dokonywania przez firmę pełnych odliczeń nie wy-
starcza tylko samo prowadzenie ewidencji przebiegu sa-
mochodów. Konieczne jest również, aby firma obiektywnie 
zapewniła taki sposób wykorzystywania tych samocho-
dów, który będzie wykluczał ich użycie do celów niezwią-
zanych z działalnością gospodarczą. Jak bowiem czytamy 
w wyjaśnieniach wydanych przez Ministerstwo Finansów 
1 kwietnia 2014 r.: (...) fakt wykorzystywania pojazdu wy-
łącznie do działalności gospodarczej rozpatrywany będzie 
co do zasady wyłącznie w kategoriach obiektywnych, tj. ba-
dana będzie możliwość użytku danego pojazdu do celów 
niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
(przede wszystkim prywatnych) – jeżeli taka możliwość ist-
nieje, pojazd co do zasady nie będzie mógł być uznany za 
wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej 
(...).

Przepisy nie precyzują, w jaki sposób firma powinna to 
zapewnić. W wyjaśnieniach MF przeczytać można, że po-
datnik: (...) może tego dokonać za pomocą wprowadzonych 
regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatko-
wych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania 
te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przed-
siębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. 
Określone przez podatnika zasady używania pojazdów 
muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzysty-
wany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możli-
wości prywatnego użytku tych pojazdów np. przez pracow-
ników (przykładowo celem dojazdu do swojego miejsca 
zamieszkania) (...).

W dalszej części wyjaśnień Ministerstwo Finansów 
wskazało przykładowe okoliczności obiektywnie potwier-
dzające brak możliwości użytku prywatnego. Do okolicz-
ności takich, zdaniem Ministerstwa, należy:
■ obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkin-

gach przedsiębiorstwa pojazdów używanych przez pra-
cowników, bez możliwości ich pobrania poza tymi go-

dzinami, w tym w weekendy, na cele inne niż wyłącznie 
działalność przedsiębiorstwa,

■ nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywa-
nia obowiązków służbowych, przykładowo za pomocą 
GPS,

■ w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, 
którego przedmiotem działalności jest odprzedaż tych 
pojazdów – brak rejestracji tych pojazdów, uniemożli-
wiający ich poruszanie się po drogach, a w przypadku 
ich rejestracji – brak możliwości użycia tych pojazdów 
do celów prywatnych; nie mogą to być zatem np. samo-
chody demonstracyjne używane przez pracownika dea-
lera do dojazdów do pracy,

■ w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, 
którego przedmiotem działalności jest wynajem tych 
pojazdów – określenie reguł wykluczających użytek pry-
watny,

■ używanie (w przypadku pojazdów tzw. lotniskowych) 
przez służby lotniska pojazdów do przemieszczania się 
po płycie lotniska, bez możliwości opuszczania przez te 
pojazdy terenu lotniska.
Z drugiej strony Ministerstwo Finansów w wyjaśnie-

niach wskazało trzy przykładowe sytuacje, w których nie 
można uznać, że wyłączona jest możliwość wykorzysty-
wania pojazdu samochodowego do celów niezwiązanych 
z działalnością gospodarczą. Mianowicie nie jest wyklu-
czone, że samochód będzie wykorzystywany do celów nie-
związanych z działalnością gospodarcza podatnika, jeżeli:
■ zostaną zawarte umowy z pracownikami na wynajęcie 

pojazdów do celów używania ich prywatnie, w sytuacji 
gdy wynajem nie stanowi podstawowej działalności 
przedsiębiorstwa, a ceny wynajmu nie są cenami rynko-
wymi,

■ zostaną ustalone zasady używania pojazdów, jednakże 
nie istnieją żadne zabezpieczenia gwarantujące ich 
przestrzeganie; przykładowo istnieje zakaz używania 
przez pracowników pojazdów do celów prywatnych, 
jednak nikt nie weryfikuje, czy zakaz ten jest respekto-
wany,

■ podatnik prowadzi działalność w miejscu zamieszkania, 
posiadając jeden pojazd – w tych okolicznościach nie 
jest możliwe obiektywne zagwarantowanie wyklucze-
nia użytku prywatnego tego pojazdu, przykładowo 
w czasie wolnym od prowadzonej działalności gospo-
darczej (np. weekend czy wyjazd urlopowy).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312),

■ art. 12 ust. 1 ustawy 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).
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Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
w miejscu zamieszkania może dokonywać 
pełnych odliczeń VAT od samochodu

PYTANIE 
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność go-
spodarczą. Na potrzeby prowadzonej działalności 
wykorzystuję samochód osobowy, który parkuję pod 
domem. Czy mogę – po zgłoszeniu samochodu na-
czelnikowi urzędu skarbowego – dokonywać od wy-
datków dotyczących tego samochodu pełnych odli-
czeń?

ODPOWIEDŹ 
Teoretycznie istnieje taka możliwość (nie ma prze-

pisu wprost wyłączającego możliwość dokonywania 
pełnych odliczeń od wydatków dotyczących samo-
chodów osobowych parkowanych w miejscu za-
mieszkania podatnika lub jego okolicy). Dokonywa-
nie pełnych odliczeń od wydatków dotyczących 
samochodów osobowych jest jednak bardzo ryzy-
kowne w takich przypadkach jak omawiany.

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. podatnik może, co do zasady, od-

liczać 50% VAT naliczonego z faktur dokumentujących 
wydatki dotyczące samochodów osobowych (z wyjątkiem 
faktur dokumentujących zakupy paliwa, z których do 
końca czerwca 2015 r. podatnicy użytkujący samochody 
osobowe, co do zasady, nie mogą odliczać VAT). Wspo-
mniane ograniczenie odliczenia nie ma zastosowania 
w przypadku samochodów, których sposób wykorzysty-
wania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalo-
nych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo po-
twierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych 
pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do 
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Takie 
samochody uprawniają do pełnych odliczeń jako samo-
chody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospo-
darczej podatnika (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 
pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Jak z tego wynika, jednym z warunków dokonywania 
pełnych odliczeń od wydatków dotyczących samocho-
dów osobowych jest, aby sposób wykorzystywania 
pojazdu samochodowego wykluczał możliwość ich 
„mieszanego” wykorzystywania (tj. częściowo do dzia-
łalności gospodarczej podatnika, częściowo zaś do in-
nych celów, np. do użytku prywatnego podatnika). Jak 
podało Ministerstwo Finansów w wydanych 1 kwietnia 
2014 r. wyjaśnieniach: (...) przez wykorzystywanie „mie-
szane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wyko-
rzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możli-
wość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą 
działalnością, np. do celów prywatnych. Wystarczy przy 
tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu 

do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wyko-
rzystywany w sposób „mieszany”. Nie jest przy tym istotny 
moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego 
okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby 
uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „miesza-
nych” (...).

W opisanej w pytaniu sytuacji osobie fizycznej wyko-
rzystującej samochód osobowy w działalności trudno 
jest spełnić warunki pełnego odliczenia VAT, czyli cał-
kowicie i definitywnie wykluczyć możliwość choćby 
jednorazowego wykorzystania samochodu do celów 
prywatnych. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy sa-
mochód jest parkowany w miejscu zamieszkania podat-
nika lub jego okolicy. Dlatego właśnie Ministerstwo Fi-
nansów w wyjaśnieniach z 1 kwietnia 2014 r. wskazało, 
że nie można obiektywnie uznać, że pojazd jest wyko-
rzystywany wyłącznie do celów działalności gospodar-
czej, w przypadku gdy: (...) podatnik prowadzi działal-
ność w miejscu zamieszkania, posiadając jeden pojazd 
– w tych okolicznościach nie jest możliwe obiektywne za-
gwarantowanie wykluczenia użytku prywatnego tego po-
jazdu, przykładowo w czasie wolnym od prowadzonej 
działalności gospodarczej (np. weekend czy wyjazd urlo-
powy).

Stanowisko zajęte przez Ministerstwo Finansów jest 
zbyt daleko idące. Nie można przecież całkowicie wy-
kluczyć sytuacji, w której podatnik – osoba fizyczna 
prowadząca działalność w miejscu zamieszkania wyko-
rzystuje samochód wyłącznie do celów związanych 
z działalnością. Niemniej wyjaśnienia MF stanowią dla 
podatników jasny sygnał, jakie stanowisko będą prezen-
towały w omawianej kwestii organy podatkowe. Zwa-
żywszy wysokie kary grożące za dokonywanie wbrew 
przepisom pełnych odliczeń od wydatków dotyczących 
samochodów osobowych (oraz innych pojazdów samo-
chodowych, które nie uprawniają do pełnych odliczeń 
ze względu na swoją konstrukcję), należy jednak odra-
dzić osobom fizycznym dokonywanie pełnych odliczeń 
od wydatków dotyczących samochodów osobowych 
parkowanych w miejscu zamieszkania podatnika lub 
jego okolicy.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).
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Jakie są skutki udostępniania pracownikom samochodów 
do celów prywatnych

PYTANIE 
Spółka złożyła informację VAT-26, w której wskazała 
posiadane samochody osobowe. Latem spółka zamie-
rza jednak udostępniać samochody swoim pracowni-
kom do celów prywatnych. Czy jest to możliwe? Co 
w tym celu spółka powinna uczynić i jakie będą tego 
konsekwencje? Czy sytuacja się zmieni, jeżeli spółka 
zamiast nieodpłatnie udostępniać samochody wynaj-
mie je pracownikom?

ODPOWIEDŹ 
Nieodpłatne udostępnianie wskazanych samocho-

dów do celów prywatnych pracowników wyłączy moż-
liwość dokonywania pełnych odliczeń od tych samo-
chodów. Udostępnienie takie powinna poprzedzić 
aktualizacja informacji VAT-26 (w celu wykreślenia 
z niej pojazdów udostępnionych do celów prywatnych 
pracowników) i ograniczenie kwot odliczanego podat-
ku od wydatków dotyczących tych pojazdów do 50%. 
Inaczej by było, gdyby spółka wynajęła samochody 
pracownikom (zamiast je im nieodpłatnie udostępniać 
do celów prywatnych).

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. z punktu widzenia dokonywania 

pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojazdów sa-
mochodowych pojazdy te dzielą się na:
1)  pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odli-

czeń ze względu na swoje cechy,
2)  pozostałe pojazdy samochodowe; pojazdy należące do 

tej grupy uprawniają do pełnych odliczeń, jeżeli sposób 
ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza okreś-
lony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, 
dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika 
dla tych pojazdów ewidencją przebiegu, wyklucza ich 
użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospo-
darczą (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) 
w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Z treści pytania wynika, że posiadane przez spółkę po-
jazdy należą do drugiej z wymienionych grup. Świadczy 
o tym złożenie przez spółkę informacji VAT-26, która jest 
składana tylko w przypadku pojazdów należących do tej 
właśnie grupy (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Nieodpłatne udostępnianie pojazdów do celów prywat-
nych pracowników niewątpliwie wyłącza możliwość uzna-
nia, że należą one do drugiej z wymienionych grup 
po jazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie 
w działalności. Udostępnienie takie powinna zatem po-
przedzić aktualizacja informacji VAT-26 (w celu wykreśle-
nia z niej pojazdów udostępnionych do celów prywatnych 
pracowników) i ograniczenie kwot odliczanego podatku 
od wydatków dotyczących tych pojazdów do 50% (ze 
względu na brzmienie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT).

Powrót do dokonywania pełnych odliczeń od tych wydat-
ków będzie możliwy w związku z powrotem sytuacji, w któ-
rej sposób wykorzystania tych samochodów przez spółkę, 
zwłaszcza określony w ustalonych przez nią zasadach ich 
użytkowania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez 
podatnika ewidencją przebiegu, wyklucza ich użycie do ce-
lów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (co będzie 
możliwe najwcześniej po zakończeniu udostępniania samo-
chodów pracownikom do celów prywatnych). W celu doko-
nywania takich pełnych odliczeń spółka będzie po raz kolej-
ny musiała zgłosić te samochody naczelnikowi urzędu 
skarbowego, składając informację VAT-26.

Spółka musi przy tym pamiętać, że zdaniem Minister-
stwa Finansów: (...) zmiana wykorzystywania pojazdu 
musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiek-
tywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz 
m.in. w zmianie zasad używania pojazdu, określonych 
przez podatnika. Krótkookresowe (np. tygodniowe) zmia-
ny wykorzystywania pojazdu wskazują na użytek „miesza-
ny” pojazdu od samego początku ponoszenia wydatków 
związanych z pojazdem – wskazują bowiem na możliwość 
użytku prywatnego (...).

Biorąc pod uwagę przytoczone wyjaśnienie MF, koniecz-
ne jest, aby okresy udostępniania pojazdów do celów pry-
watnych pracowników były okresami stosunkowo długimi 
(np. 2 miesiące wakacji) oraz aby towarzyszyły im stosow-
ne zapisy w dokumencie określającym zasady ich używa-
nia. W przeciwnym razie spółka musi się liczyć ze zwięk-
szonym ryzykiem uznania przez organy podatkowe, 
że udostępnianie samochodów pracownikom świadczy 
o tym, że cały czas (a więc również w okresach zgłoszo-
nych jako okresy, w których pojazdy samochodowe są wy-
korzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej) sa-
mochody te mogą być wykorzystywane do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Inaczej mogłaby wyglądać sytuacja, gdyby samochody, 
o których mowa, były pracownikom do celów prywatnych 
wynajmowane. Należy bowiem zauważyć, że wynajmowa-
nie rzeczy, w tym pojazdów samochodowych, stanowi dzia-
łalność gospodarczą w rozumieniu VAT (jako wykorzysty-
wanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych 
– art. 15 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT). Prowadzi to do 
wniosku, że wynajęcie samochodu (np.pra cownikowi do 
celów prywatnych) stanowi jego użycie do celów związa-
nych z działalnością gospodarczą. Wynajęcie samochodu 
nie powoduje zatem, że pojazd samochodowy podatnika 
jest wykorzystywany do celów niezwiązanych z tą działal-
nością, a więc przestaje być on pojazdem samochodowym 
uprawniającym do pełnych odliczeń. MF może jednak taki 
najem potraktować jako próbę obejścia przepisów. Wska-
zuje na to treść wyjaśnień MF, w których czytamy, że: (...) 
jeżeli zostaną zawarte umowy z pracownikami na wynajęcie 
pojazdów dla celów używania ich prywatnie, w sytuacji gdy 
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wynajem nie stanowi podstawowej działalności przedsiębior-
stwa, a ceny wynajmu nie są cenami rynkowymi, co łącznie 
może wskazywać na próbę obejścia przepisów implementują-
cych decyzję derogacyjną (...).

Z przytoczonego fragmentu wyjaśnień można wniosko-
wać, że zdaniem MF – gdy wynajem nie stanowi podstawo-
wej działalności podatnika, ceny wynajmu samochodów 
pracownikom muszą być rynkowe. Tylko wówczas będzie 
możliwe uznanie, że samochody są nadal wykorzystywane 
wyłącznie w działalności. Z treści pytania nie wynika, aby 
wynajem pojazdów stanowił podstawową działalność spół-
ki. Jeżeli zatem spółka będzie wynajmować pracownikom 
samochody po cenach rynkowych, nie dojdzie do wykorzy-
stywania tych pojazdów do celów niezwiązanych z działal-

nością gospodarczą, a w konsekwencji do utraty prawa do 
dokonywania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących 
tych samochodów.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).

Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

PYTANIE 
Spółka posiada kilkanaście samochodów użytkowa-
nych przez jej przedstawicieli handlowych (zatrudnio-
nych na podstawie umowy o pracę). Przedstawiciele ci, 
wyruszając w trasę, objeżdżają jednego dnia wiele 
miejscowości i wracają do siedziby firmy. Jak w takim 
przypadku powinny być wskazywane informacje o tra-
sie przejazdu w ewidencji przebiegu samochodów?

ODPOWIEDŹ 
W przedstawionej sytuacji konieczne jest, aby w ewi-

dencji przebiegu samochodów wskazywane były 
wszystkie miejscowości stanowiące cel wyjazdu.

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy określające 

ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od wydatków 
dotyczących pojazdów samochodowych. W przypadku więk-
szości pojazdów samochodowych (w szczególności w przy-
padku samochodów osobowych) uznanie ich za uprawniające 
do pełnych odliczeń (jako pojazdy samochodowe wykorzysty-
wane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika) wy-
maga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Treść ewidencji przebiegu pojazdów jest ściśle określona 
przepisami art. 86a ust. 7 i 8 ustawy o VAT (nie jest na-
tomiast określony obowiązujący wzór takiej ewidencji; 
w tym zakresie podatnicy mają swobodę).

Treść ewidencji przebiegu pojazdu

Dane podstawowe

1)  numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
2)  dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
3)  stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego 

okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
4)  wpisy dotyczące każdego wykorzystania pojazdu (tabela – Wpisy dotyczące wykorzystania pojazdu),
5)  liczba przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia 

ewidencji.

Jednym z elementów ewidencji przebiegu pojazdów są 
wpisy dotyczące każdego wykorzystania pojazdu. Treść 
tych wpisów zależy od tego, czy osobą kierującą pojazdem 

będzie podatnik lub jego pracownik, czy też osoba niebę-
dąca pracownikiem podatnika (np. osoba zatrudniona na 
podstawie umowy zlecenia albo osoba współpracująca).

Wpisy dotyczące wykorzystania pojazdu
Osoba kierująca pojazdem Osoba dokonująca wpisu Treść wpisu

1 2 3
Podatnik lub pracownik podatnika Osoba kierująca pojazdem (wpis musi 

być potwierdzony przez podatnika na 
koniec każdego okresu rozliczeniowe-
go w zakresie autentyczności wpisu 
osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie 
jest ona podatnikiem).

1)  kolejny numer wpisu,
2)  data i cel wyjazdu,
3)  opis trasy (skąd – dokąd),
4)  liczba przejechanych kilometrów,
5)  imię i nazwisko osoby kierującej 

pojazdem.
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1 2 3
Osoba niebędąca pracownikiem po-
datnika

Osoba, która udostępniła pojazd. 1)  kolejny numer wpisu,
2)  data i cel udostępnienia pojazdu,
3)  stan licznika na dzień udostępnie-

nia pojazdu,
4)  liczba przejechanych kilometrów,
5)  stan licznika na dzień zwrotu po-

jazdu,
6)  imię i nazwisko osoby, której udo-

stępniony został pojazd.

Jak z tego wynika, w przypadkach gdy osobą kierującą 
pojazdem jest podatnik lub pracownik podatnika, wyma-
ganym elementem wpisu jest opis trasy (skąd – dokąd). 
Z przepisów nie wynika, jak szczegółowy powinien być ten 
opis. Teoretycznie nakaz opisywania trasy jako „skąd – do-
kąd” sugeruje, że w ewidencji należy wskazywać tylko 
miejsce początku i końca trasy. Takie postępowanie jest 
jednak ryzykowne, gdyż powoduje wątpliwość co do tego, 
czy ewidencja przebiegu pojazdu potwierdza, że sposób 
wykorzystania pojazdu przez podatnika wyklucza jego 
użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodar-
czą (a temu właśnie służy ewidencja przebiegu pojazdów 
prowadzona dla celów VAT). Dlatego też należy przyjąć, 
że w przypadkach gdy celem wyjazdu jest dotarcie do kil-
ku czy kilkunastu miejscowości, wszystkie te miejscowości 
powinny być wskazane w ewidencji. Podobny wniosek 
płynie z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w których 
można przeczytać, że: (...) jeżeli osoba kierująca pojazdem 

realizuje w danym dniu kilka podróży służbowych, 
np. z Warszawy do Radomia, z Radomia do Puław, z Puław 
do Lublina i z Lublina do Warszawy, wówczas można doko-
nać jednego wpisu (na koniec dnia), zawierającego cel wy-
jazdu w poszczególnych miastach (np. nazwy zaopatrywa-
nych sklepów), opis trasy (np. Warszawa – Radom 
– Puławy – Lub lin – Warszawa), sumę przejechanych w tym 
dniu kilometrów.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ust. 7 i 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost.  zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Czy w jazdach lokalnych ewidencję przebiegu pojazdu 
można zastąpić ryczałtem

PYTANIE
Podatnik jest właścicielem kilku samochodów, których 
pracownicy używają do załatwiania spraw służbowych 
w mieście. Samochody te nie wyjeżdżają poza miasto. 
W jaki sposób należy w takim przypadku wykazywać 
przejazdy w ewidencji przebiegu? Czy możliwe jest 
przyjęcie jakiegoś ryczałtu?

ODPOWIEDŹ 
W przedstawionej sytuacji konieczne jest wykazywa-

nie w ewidencji przebiegu prowadzonej dla celów VAT 
wszystkich miejsc (ich adresów), do których pracowni-
cy udają się samochodami służbowymi. Nie jest możli-
we przyjęcie ryczałtu.

WYJAŚNIENIE 
Przepisy określające zasady prowadzenia ewidencji 

przebiegu pojazdu dla celów VAT nie wyłączają obowiąz-
ku wykazywania w tej ewidencji jazd lokalnych. W kon-
sekwencji również wszelkie jazdy lokalne powinny być 
w niej wykazywane.

Przepisy nie przewidują przy tym, niestety, żadnych 
uproszczeń, w szczególności stosowania ryczałtów kilo-
metrowych. Nie dziwi to, gdyż ewidencja ma potwier-
dzać, że sposób wykorzystania pojazdu przez podatnika 
wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działal-
nością gospodarczą (art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). 
Stosowanie przez podatników ryczałtów kilometrowych 
w zasadzie wyłączałoby możliwość osiągnięcia tego 
celu.

A zatem tak jak w przypadkach, gdy celem wyjazdu jest 
dotarcie do kilku czy kilkunastu miejscowości, w ewiden-
cji przebiegu należy wskazywać wszystkie te miejscowo-
ści, tak i w przypadkach gdy celem wyjazdu jest dotarcie 
do kilku czy kilkunastu miejsc (adresów) w danej miejsco-
wości, konieczne jest wskazanie w ewidencji przebiegu 
wszystkich tych miejsc (ich adresów). Wpisy typu „jazdy 
lokalne” (ze wskazaniem liczby przejechanych kilome-
trów) nie są dopuszczalne.

Oczywiście stanowi to dużą uciążliwość, lecz są przy-
padki, w których prowadzenie ewidencji przebiegu po-
jazdu jest jeszcze bardziej uciążliwe (z wyjaśnień Mini-
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sterstwa Finansów wynika, że obowiązek ten dotyczy 
również pojazdów samochodowych wykorzystywanych 
do świadczenia usług taksówek osobowych lub bagażo-
wych). Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów dla 
celów VAT stanowi cenę za uzyskanie możliwości dokony-
wania pełnych odliczeń od wydatków dotyczących pojaz-
dów samochodowych, które nie uprawniają do dokony-
wania pełnych odliczeń ze względu na swoje cechy. 
Podatnicy, dla których ta cena jest zbyt wysoka, zawsze 
mogą zrezygnować z dokonywania pełnych odliczeń od 
wydatków dotyczących takich pojazdów samochodo-
wych, z czym wiąże się brak obowiązku prowadzenia ewi-

dencji przebiegu pojazdu dla celów VAT (art. 86a ust. 5 
pkt 2 lit. a) ustawy o VAT).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).

Czy można korygować zapisy w ewidencji przebiegu pojazdu

PYTANIE 
Czy dopuszczalne jest korygowanie zapisów w ewiden-
cji przebiegu pojazdu? Jeżeli tak, to czy o dokonywa-
nych korektach należy zawiadamiać naczelnika urzędu 
skarbowego?

ODPOWIEDŹ 
Przepisy nie zakazują korygowania zapisów w ewi-

dencji przebiegu pojazdów dla celów VAT. Należy więc 
uznać, że istnieje możliwość dokonania takiej korekty. 
Nie ma obowiązku oraz potrzeby zawiadamiania o ta-
kich korektach naczelnika urzędu skarbowego.

WYJAŚNIENIE 
Ewidencja przebiegu pojazdu może stanowić podstawę 

do dokonywania pełnych odliczeń VAT (jako jeden z wa-
runków takiego odliczenia) tylko wówczas, gdy jest prowa-
dzona w sposób niewadliwy. Jak bowiem czytamy w wyjaś-
nieniach Ministerstwa Finansów: (...) w przypadku 
wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki 
w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodności 
w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym itp.) nie bę-
dzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie po-
jazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodar-
czej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie 
w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odlicze-
nia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od po-
czątku używania tego pojazdu (...).

Nie oznacza to, że błędnych zapisów w ewidencji prze-
biegu pojazdu nie można korygować. Przepisy nie przewi-

dują takiego zakazu, a w konsekwencji należy dopuścić 
możliwość korygowania błędnych zapisów w ewidencji 
przebiegu pojazdu prowadzonej dla celów VAT.

Zważywszy, że nie ma również przepisów określających 
zasady dokonywania takich korekt, podatnicy mają pewną 
swobodę w tym zakresie. Najlepiej jednak stosować jeden 
ze sposobów praktykowany w zapisach ewidencyjnych, 
np. skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z za-
chowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie 
poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki (spo-
sób przewidziany przepisami rozporządzenia w sprawie 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

O korektach zapisów w ewidencji przebiegu pojazdu nie 
trzeba zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. Nale-
ży jedynie pamiętać, że w razie ewentualnej kontroli orga-
ny podatkowe lub skarbowe będą najprawdopodobniej 
szczególną uwagę zwracać na skorygowane zapisy w ewi-
dencji przebiegu pojazdu. Wskazane jest w związku z tym 
staranne dokonywanie zapisów w tej ewidencji, aby jak 
najrzadziej występowała konieczność ich korygowania.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 86a ust. 6–8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Czy dealer samochodowy musi prowadzić ewidencję 
przebiegu pojazdu dla samochodów demonstracyjnych
PYTANIE 
Podatnik jest dealerem samochodowym. Czy w celu do-
konywania pełnych odliczeń od paliwa nabywanego do 
samochodów demonstracyjnych podatnik musi prowa-
dzić ewidencję ich przebiegu?

ODPOWIEDŹ 
Tak, z punktu widzenia dokonywania pełnych odliczeń 

od wydatków dotyczących samochodów demonstracyj-
nych (np. wydatków na paliwo do tych samochodów) ko-
nieczne jest prowadzenie ewidencji ich przebiegu.
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WYJAŚNIENIE 
Dokonywanie pełnych odliczeń od wydatków dotyczą-

cych większości pojazdów samochodowych (w tym od wy-
datków na paliwo) wymaga, co do zasady, spełnienia dwóch 
warunków. Pierwszym warunkiem jest, aby sposób wyko-
rzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza okreś-
lony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wy-
kluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą. Drugim warunkiem jest, aby dodatkowo po-
twierdzała to prowadzona przez podatnika dla tych pojaz-
dów ewidencja przebiegu (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a 
ust. 3 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Drugi ze wskazanych warunków nie zawsze jednak ma 
zastosowanie. Jak bowiem stanowi art. 86a ust. 5 pkt 1 
ustawy o VAT, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu 
pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samocho-
dowych 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 podob-
nym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne uży-
wanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności po-
datnika.

Wbrew pozorom wyłączenie obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przebiegu pojazdu nie dotyczy samochodów demon-
stracyjnych. Jak bowiem wyjaśniło Ministerstwo Finansów:

(...) użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie 
z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, 
gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do 
innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatni-
ka itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest 
przeznaczony do odprzedaży, ale przed jej dokonaniem jest 
wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstra-
cyjny, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku 

prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojaz-
dów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wy-
łącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona.

A zatem z punktu widzenia dokonywania pełnych odli-
czeń od wydatków dotyczących samochodów demonstracyj-
nych (testowych) konieczne jest spełnienie obu wskazanych 
na wstępie warunków. Wyłączenie obowiązku prowadzenia 
ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w takich przypadkach 
zastosowania, gdyż ze względu na przeznaczenie tych sa-
mochodów do jazd próbnych nie są one samochodami prze-
znaczonymi wyłącznie do odsprzedaży (...).

Należy dodać, że Ministerstwo Finansów wyjaśniło rów-
nież, że: (...) okolicznościami potwierdzającymi obiektywnie 
brak możliwości użytku prywatnego może być (...) w przy-
padku nabywania pojazdów przez podatnika, którego 
przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów 
– brak rejestracji tych pojazdów, uniemożliwiający ich po-
ruszanie się po drogach, a w przypadku ich rejestracji – brak 
możliwości użycia tych pojazdów do celów prywatnych; nie 
mogą to być zatem np. samochody demonstracyjne używane 
przez pracownika dealera do dojazdów do pracy (...).

A zatem dealerzy samochodowi posiadający zarejestro-
wane samochody demonstracyjne z punktu widzenia do-
konywania pełnych odliczeń muszą nie tylko prowadzić 
ewidencję ich przebiegu, ale również obiektywnie zapew-
nić, że samochody te nie będą wykorzystywane do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).

W jakim terminie należy złożyć informację VAT-26

PYTANIE 
23 kwietnia 2014 r. podatnik nabył samochód osobowy. 
Zapłaty za samochód dokonał w imieniu podatnika 
bank 2 maja 2014 r. Wcześniej, tj. 24 kwietnia 2014 r., 
podatnik poniósł pierwszy wydatek dotyczący tego sa-
mochodu (nabył paliwo do niego). Informację VAT-26 
podatnik złożył 2 maja 2014 r. Czy może on odliczyć 
w całości podatek z faktury dokumentującej zakup sa-
mochodu oraz z faktury dokumentującej zakup paliwa?

ODPOWIEDŹ 
Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Finan-

sów przedstawione w wyjaśnieniach MF, podatnik zło-
żył informację VAT-26 po terminie (powinien ją złożyć 
najpóźniej 30 kwietnia 2014 r., czyli w ciągu 7 dni, li-
cząc od dnia nabycia samochodu). Skoro podatnik zło-

żył ją 2 maja 2014 r., to dopiero od tego dnia może za-
cząć odliczać pełny VAT od wydatków dotyczących 
tego samochodu.

W konsekwencji podatnik będzie mógł odliczyć tylko 
50% VAT naliczonego z faktury dokumentującej naby-
cie samochodu oraz nie będzie mógł odliczyć VAT nali-
czonego z faktury dokumentującej zakup paliwa.

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. dokonywanie pełnych odliczeń od 

większości pojazdów samochodowych wymaga, między 
innymi, prowadzenia ewidencji ich przebiegu. Wiąże się 
z tym obowiązek składania i aktualizowania informacji 
VAT-26. Z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT wynika bowiem, 
że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności 
gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obo-
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wiązani prowadzić ewidencję przebiegu po-
jazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi 
urzędu skarbowego informację o tych pojaz-
dach. Termin złożenia informacji VAT-26 wy-
nosi 7 dni od dnia, w którym podatnicy po-
nieśli pierwszy wydatek związany z tymi 
pojazdami.

Terminowe złożenie informacji VAT-26 ma 
fundamentalne znaczenie z punktu widzenia 
dokonywania pełnych odliczeń od wydatków 
dotyczących pojazdów samochodowych. 
W przypadku niezłożenia tej informacji w ter-
minie uznaje się bowiem, że pojazd samocho-
dowy jest wykorzystywany wyłącznie do dzia-
łalności gospodarczej podatnika dopiero od 
dnia jej złożenia (art. 86a ust. 13 ustawy 
o VAT), a więc dopiero od tego dnia uprawnia 
do dokonywania pełnych odliczeń.

Należy zwrócić uwagę, że w art. 86a ust. 12 
ustawy o VAT mowa jest o „dniu poniesienia 
wydatku”. Nie ma podstaw, aby zwrot ten ro-
zumieć inaczej niż dosłownie. Należałoby 
więc uznać, że termin złożenia informacji 
VAT-26 rozpoczyna bieg z dniem dokonania 
pierwszej zapłaty za zakup dotyczący pojazdu 
samochodowego. Dotyczy to zarówno sytu-
acji, gdy zapłata jest dokonywana przed zaku-
pem (w przypadku zaliczek), jak i sytuacji, 
gdy zapłata jest wniesiona pewien czas po do-
konaniu zakupu (np. w następnym miesiącu 
na podstawie faktury zbiorczej dokumentują-
cej zakupy paliwa).

Odmienne stanowisko zajęło jednak Mini-
sterstwo Finansów, które w swoich wyjaśnie-
niach podało, że: (...) przez „poniesienie wydat-
ku” należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki 
na poczet zakupu towaru czy usługi lub też naby-
cie towaru czy usługi, w zależności od tego, która 
z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza (...) 
oraz wskazało trzy przykłady.

PRZYKŁADY MINISTERSTWA 
FINANSÓW

Przykład 1. Podatnik wpłacił zaliczkę 
z tytułu dostawy samochodu w wysoko-
ści 100% w dniu 30 kwietnia 2014 r., fak-
turę otrzymał w dniu 6 maja 2014 r. 
W takiej sytuacji informacja powinna zo-
stać złożona najpóźniej do dnia 7 maja 
2014 r.

Przykład 2. Podatnik zakupił opony 
w dniu 7 kwietnia 2014 r. i tego dnia 
otrzymał fakturę. Zapłaty dokonał 
w dniu 10 kwietnia 2014 r. W tej sytuacji 

informacja powinna zostać złożona naj-
później do dnia 14 kwietnia 2014 r.

Przykład 3. Podatnik zakupił opony 
w dniu 7 kwietnia 2014 r. Fakturę z tego 
tytułu otrzymał 7 maja 2014 r., nato-
miast zapłaty dokonał w dniu 10 czerw-
ca 2014 r. W tej sytuacji informacja po-
winna zostać złożona najpóźniej do 
14 kwietnia 2014 r.

Przyjmując literalne brzmienie przepisu 
– termin złożenia informacji VAT-26 upłynął 
2 maja 2014 r. (siódmym dniem, licząc od dnia 
poniesienia wydatku na nabycie paliwa, był 
wolny od pracy 1 maja 2014 r.; w tej sytuacji 
termin złożenia informacji VAT-26 wydłużył się 
o jeden dzień). Przyjmując takie założenie, po-
datnik złożyłby VAT-26 w terminie i mógłby od-
liczyć w całości podatek naliczony z faktury do-
kumentującej nabycie samochodu oraz nabycie 
paliwa.

Jeżeli jednak przyjąć stanowisko zajęte 
przez Ministerstwo Finansów, oznaczałoby 
to, że termin złożenia informacji VAT-26 
przez podatnika upłynął już 30 kwietnia 
2014 r., tj. 7. dnia, licząc od dnia nabycia sa-
mochodu. Oznaczałoby to, że informacja 
VAT-26 została złożona przez podatnika po 
terminie, a więc dopiero od dnia złożenia tej 
informacji (czyli w tym przypadku od 2 maja 
2014 r.) uznaje się, że nabyty przez niego sa-
mochód jest wykorzystywany wyłącznie do 
działalności gospodarczej podatnika. Ozna-
czałoby to, że:
1)  podatnik może odliczyć tylko 50% VAT na-

liczonego z faktury dokumentującej naby-
cie samochodu,

2)  podatnik nie może odliczyć podatku naliczo-
nego z faktury dokumentującej nabycie pali-
wa w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Jeżeli przyjąć stanowisko zajęte przez Mini-
sterstwo Finansów, należy uznać, że podatnik 
utracił definitywnie możliwość odliczenia po-
datku naliczonego z faktury dokumentującej 
nabycie paliwa w dniu 24 kwietnia 2014 r.

W przypadku faktury dokumentującej naby-
cie samochodu podatnik będzie mógł „odzy-
skać” prawo do odliczenia VAT naliczonego. 
W tym celu musi dokonać korekty odliczenia 
na zasadach określonych w art. 90b ust. 1 
pkt 2 ustawy o VAT. A zatem naruszenie termi-
nu do złożenia informacji VAT-26 spowoduje 
w takim przypadku utratę możliwości odlicze-
nia tylko niewielkiej części z faktury doku-
mentującej nabycie samochodu.

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET
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PRZYKŁAD

23 kwietnia 2014 r. podatnik nabył samochód osobo-
wy za 73 000 zł netto + 16 790 zł VAT. Informację 
VAT-26 dotyczącą tego samochodu złożył dopiero 
2 maja 2014 r., a więc z naruszeniem 7-dniowego 
terminu jej złożenia. W takiej sytuacji podatnik w ra-
mach deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. mógł odli-
czyć tylko 8395 zł podatku (16 790 zł × 50%). Więk-
szość (59/60, tj. ułamek odpowiadający pozostałym 
miesiącom 60-miesięcznego okresu korekty) drugiej 
połowy podatku z faktury nabycia (czyli 8255 zł; 
8395 zł × 59/60 = 8255,08 zł, po zaokrągleniu do 

pełnych złotych 8255 zł) podatnik będzie jednak 
w takiej sytuacji mógł odliczyć w drodze korekty 
w ramach deklaracji VAT-7 za maj 2014 r.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■  art. 86a oraz art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 

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

Jak informować urząd skarbowy 
o zmianie sposobu wykorzystywania pojazdu

PYTANIE 
Na początku kwietnia 2014 r. spółka zgłosiła część 
posiadanych samochodów naczelnikowi urzędu 
skarbowego, składając informację VAT-26. Na po-
czątku czerwca spółka planuje zmienić przeznacze-
nie części zgłoszonych samochodów na użytek mie-
szany i zaktualizować złożoną informację VAT-26. 
We wrześniu część samochodów przeznaczonych do 
użytku mieszanego spółka najprawdopodobniej bę-
dzie chciała ponownie zgłosić jako wykorzystywane 
wyłącznie do działalności gospodarczej. Czy we 
wrześniu spółka powinna po raz kolejny zaktualizo-
wać złożoną informację VAT-26, czy złożyć nową in-
formację?

ODPOWIEDŹ 
Ponowne zgłoszenie pojazdów samochodowych 

jako wykorzystywanych wyłącznie do działalności go-
spodarczej powinno się odbywać w drodze składania 
nowych informacji VAT-26 (a nie ich aktualizacji). 
VAT-26 należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w któ-
rym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany 
z tymi pojazdami po zmianie sposobu ich wykorzy-
stywania.

WYJAŚNIENIE 
Na podstawie art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, w przypadku 

zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podat-
nik jest obowiązany do aktualizacji informacji VAT-26 (naj-
później przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany). Nie 
ulega wątpliwości, że przepis ten ma zastosowanie w przy-
padkach, gdy podatnik zmienia sposób wykorzystywania 
pojazdu samochodowego dotychczas używanego wyłącznie 
do działalności gospodarczej (czyli zgłoszonego informacją 
VAT-26). Pojawia się natomiast pytanie, czy również po-
nownego zgłoszenia wykorzystywania pojazdów samocho-

dowych wyłącznie do działalności gospodarczej należy do-
konywać poprzez aktualizację informacji VAT-26.

Należy przyjąć, że nie. Wynikający z art. 86a ust. 14 
ustawy o VAT obowiązek aktualizacji informacji VAT-26 
może bowiem dotyczyć wyłącznie tych pojazdów samo-
chodowych, które w tej informacji są ujęte. Z chwilą zaś 
zgłoszenia w aktualizacji informacji VAT-26 pojazdy samo-
chodowe, których sposób wykorzystywania zmienił się na 
„mieszany”, przestają być ujęte w informacji VAT-26. Nale-
ży zatem uznać, że ponowne zgłoszenie pojazdów samo-
chodowych jako wykorzystywanych wyłącznie do działal-
ności gospodarczej powinno się odbywać w drodze 
składania nowych informacji VAT-26 (w określonym 
w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT terminie 7 dni od dnia, 
w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany 
z tymi pojazdami po zmianie sposobu ich wykorzysty-
wania).

Potwierdza to ogłoszony przez Ministra Finansów wzór 
informacji VAT-26. Jak bowiem stanowi punkt 3 objaś-
nień do tej informacji, aktualizację informacji składa się 
w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samo-
chodowego (z wykorzystywania wyłącznie do działalno-
ści gospodarczej na wykorzystywanie do celów działal-
ności gospodarczej i do celów innych niż działalność 
gospodarcza) najpóźniej przed dniem, w którym podat-
nik dokonuje tej zmiany.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ust. 12 i 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).
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Czy leasingobiorca, który wykorzystał limit odliczeń 6000 zł, 
może od 1 kwietnia 2014 r. odliczać 50% VAT naliczonego 
od rat leasingowych
PYTANIE 
Podatnik leasinguje samochód osobowy. Na podsta-
wie przepisów obowiązujących przed 1 kwietnia 
2014 r. wykorzystał limit odliczenia (6000 zł). Czy na 
podstawie przepisów obowiązujących od 1 kwietnia 
2014 r. może wznowić dokonywanie odliczeń w ra-
mach limitu 50%? A jak wyglądałaby sytuacja, gdyby 
podatnik leasingował samochód osobowy i wykorzy-
stał 2200 zł z 6000 zł limitu? Czy w takim przypadku 
podatnik może dokonywać odliczeń w ramach limitu 
50% czy 60%, nie więcej niż 6000 zł?

ODPOWIEDŹ 
Od 1 kwietnia 2014 r. w obu sytuacjach podatnik 

może dokonywać odliczenia 50% VAT naliczonego od 
rat leasingowych. W przepisach obowiązujących od 
1 kwietnia 2014 r. nie występuje już limit kwotowy 
odliczenia.

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy okre-

ślające ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego 
od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych. 
Przepisy te, co do zasady, ograniczają odliczenie VAT na-
liczonego od takich wydatków do 50% (art. 86a ust. 1 
ustawy o VAT). Jednym z wydatków objętych tym ogra-
niczeniem są wydatki dotyczące używania pojazdów sa-
mochodowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, 
związane z tą umową (art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy 
o VAT).

Do końca marca 2014 r. również obowiązywało ograni-
czenie odliczenia VAT naliczonego od takich wydatków. 
Podatnik mógł odliczyć 60% VAT naliczonego od takich 
wydatków, nie więcej jednak niż 6000 zł w całym okresie 
użytkowania pojazdów samochodowych (art. 86a ust. 8 
ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do końca 
marca 2014 r.; wcześniej w latach 2011–2013 podobny li-
mit określał art. 3 ust. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy o transporcie drogowym – Dz.U. nr 247, poz. 1652 
z późn. zm.; jeszcze wcześniej limit taki określał art. 86 
ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do koń-
ca 2010 r.).

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmniejszony został limit 
procentowy odliczenia (z 60% do 50%), a jednocześnie 
zlikwidowany został limit kwotowy. Od 1 kwietnia 
2014 r. od wydatków związanych z używaniem samocho-
du osobowego na podstawie umowy leasingu (m.in. od 
rat leasingowych) podatnik może odliczyć 50% VAT nali-
czonego. Nie obowiązuje go też żaden limit kwotowy ta-
kiego odliczenia. Co istotne, z dokonywania odliczeń 

w ramach limitu 50% mogą również korzystać podatni-
cy, którzy, użytkując samochód na podstawie umowy naj-
mu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym 
charakterze przed 1 kwietnia 2014 r., odliczyli 6000 zł 
podatku z faktur dokumentujących czynsze (raty) lub 
inne płatności wynikające z zawartej umowy. Nie ma bo-
wiem wśród przepisów przejściowych (ani wśród przepi-
sów ustawy o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r.) 
przepisów wyłączających taką możliwość.

A zatem w pierwszej ze wskazanych sytuacji od 
1 kwietnia 2014 r. podatnik może wznowić odliczanie 
podatku z faktur leasingowych. Od tego dnia z faktur 
leasingowych dotyczących samochodu osobowego, 
o którym mowa, podatnik może odliczyć 50% podatku 
naliczonego (z założeniem, że samochód osobowy nie 
jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od po-
datku lub „mieszanej”, tzn. opodatkowanej i zwolnio-
nej). Prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego przy-
sługuje, mimo że podatnik przed 1 kwietnia 2014 r. 
wykorzystał limit 6000 zł. Limit 50% będzie również 
obowiązywać przy dokonywaniu odliczeń od innych 
wydatków dotyczących tego samochodu, z wyjątkiem 
zakupów paliwa, które do końca czerwca 2015 r. nie 
uprawniają do odliczania podatku naliczonego (ze 
względu na brzmienie art. 12 ust. 1 ustawy nowelizują-
cej z 7 lutego 2014 r.).

Podobnie jest w drugiej sytuacji opisanej w pytaniu. 
Od 1 kwietnia 2014 r. podatnik odliczy 50% VAT naliczo-
nego z faktur leasingowych dotyczących samochodu oso-
bowego (z założeniem, że samochód osobowy nie jest 
wykorzystywany do działalności zwolnionej od podatku 
lub „mieszanej”). Nie ma znaczenia, że do końca marca 
2014 r. podatnik odliczył 2200 zł z limitu 6000 zł. Limit 
50% będzie również obowiązywać przy dokonywaniu 
odliczeń od innych wydatków dotyczących tego samo-
chodu, z wyjątkiem zakupów paliwa, które do końca 
czerwca 2015 r. nie uprawniają do odliczania podatku 
naliczonego (ze względu na brzmienie art. 12 ust. 1 usta-
wy nowelizującej z 7 lutego 2014 r.).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 86a ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ art. 12 ust. 1 ustawy 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).
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Jakie limity odliczenia VAT naliczonego obowiązują 
w przypadku leasingowanego samochodu „z kratką”

PYTANIE 
W lipcu 2010 r. spółka jawna wzięła w leasing na pięć 
lat samochód z homologacją ciężarową („z kratką”) 
o pięciu miejscach siedzących i dopuszczalnej ładow-
ności 660 kg. Samochód ten do końca 2010 r. upraw-
niał do dokonywania pełnych odliczeń na podstawie 
przepisów unijnych. Umowę leasingu zarejestrowaliś-
my w urzędzie skarbowym i w latach 2011–2013 doko-
nywaliśmy pełnych odliczeń od rat leasingowych. 
Umowę leasingu zarejestrowaliśmy również w urzę-
dzie skarbowym na początku kwietnia 2014 r. Samo-
chód jest przez wspólników spółki częściowo wykorzy-
stywany do celów prywatnych. Jakie limity odliczeń 
obowiązują spółkę w przypadku tego samochodu?

ODPOWIEDŹ 
Spółka może odliczać 100% podatku z faktur lea-

singowych oraz 50% podatku z faktur za paliwo oraz 
inne wydatki związane z eksploatacją i używaniem 
tego samochodu (np. za części czy naprawy).

WYJAŚNIENIE 
W przypadku wydatków dotyczących samochodu opisa-

nego w pytaniu (tj. samochodu „z kratką”, który jest wyko-
rzystywany zarówno do celów prowadzonej działalności, 
jak i do celów prywatnych) od 1 kwietnia 2014 r. obowiązu-
je ograniczenie odliczenia VAT naliczonego do 50% (na 
podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Nie dotyczy to jed-
nak kwot podatku z faktur dokumentujących raty leasingo-
we oraz inne płatności wynikające z umowy leasingu. 
W tym zakresie kwota podatku naliczonego nie będzie 
ograniczona, gdyż spółka zarejestrowała umowę leasingu 
w urzędzie skarbowym, a więc skorzystała z możliwości za-
chowania prawa do dokonywania pełnych odliczeń, jaką 
przewiduje art. 13 ustawy nowelizującej z 7 lutego 2014 r.

A zatem ograniczenie kwoty odliczanego podatku do 
50% ma zastosowanie do wydatków dotyczących:

■ nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędo-
wego i gazu, wykorzystywanych do napędu wymie-
nionego samochodu,

■ usług naprawy lub konserwacji tego samochodu oraz
■ innych towarów i usług związanych z jego eksploata-

cją lub używaniem
– art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.

W przypadku paliwa również obowiązuje limit odli-
czenia 50% (a nie 0%), gdyż tymczasowe (mające zasto-
sowanie do końca czerwca 2015 r.) wyłączenie możliwo-
ści odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu 
paliwa (określone w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej 
z 7 lutego 2014 r.) dotyczy wyłącznie:
1)  samochodów osobowych,
2)  innych pojazdów samochodowych, których dopusz-

czalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg (w przypad-
ku pojazdów posiadających tylko miejsce dla kierow-
cy), 493 kg (w przypadku pojazdów dwumiejscowych) 
albo 500 kg (w przypadku pojazdów o więcej niż 
dwóch miejscach).

Samochód, o którym mowa, nie należy do żadnej 
z tych grup (skoro jest to samochód ciężarowy o dopusz-
czalnej ładowności 660 kg), a zatem wskazane wyłącze-
nie go nie dotyczy.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312),

■ art. 13 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).

Jakie skutki powoduje demontaż kratki 
w samochodzie nabytym przed 1 kwietnia 2014 r.
PYTANIE 
Spółka posiada samochód „z kratką” nabyty w stycz-
niu 2014 r. Ze względu na posiadanie dwóch rzędów 
siedzeń samochód ten od 1 kwietnia 2014 r. nie upraw-
nia do dokonywania pełnych odliczeń bez koniecz-
ności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. 
W związku z tym spółka zamierza zdemontować krat-
kę. Czy wpłynie to na podatek odliczony przy nabyciu 
samochodu oraz na podatek odliczony przy nabywa-
niu paliwa w okresie do końca marca 2014 r.?

ODPOWIEDŹ 
Nie, zdemontowanie kratki nie wpłynie na podatek 

odliczony przy nabyciu samochodu oraz na podatek 
odliczony przy nabywaniu paliwa w okresie do końca 
marca 2014 r.

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje nowe brzmienie 

art. 86a ustawy o VAT. Artykuł ten zawiera, między inny-
mi, przepisy przewidujące skutki dokonywania zmian 
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w pojazdach samochodowych, dla których 
wydano zaświadczenie, o którym mowa 
w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT (art. 86a 
ust. 11 ustawy o VAT). Przepis ten nie ma jed-
nak zastosowania do sytuacji opisanej w pyta-
niu. Przepis art. 86a ust. 11 ustawy o VAT ma 
zastosowanie w przypadku zmian dokonywa-
nych w:
1)  pojazdach samochodowych, innych niż 

osobowe, mających jeden rząd siedzeń, 
który oddzielony jest od części przezna-
czonej do przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą, klasyfikowanych na 
podstawie przepisów o ruchu drogowym 
do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

2)  pojazdach samochodowych, innych niż sa-
mochody osobowe, mających jeden rząd 
siedzeń, który oddzielony jest od części 
przeznaczonej do przewozu ładunków ścia-
ną lub trwałą przegrodą z otwartą częś cią 
przeznaczoną do przewozu ładunków,

3)  pojazdach samochodowych, innych niż sa-
mochody osobowe, które posiadają kabinę 
kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nad-
wozie przeznaczone do przewozu ładun-
ków jako konstrukcyjnie oddzielne ele-
menty pojazdu.

W przypadku zmian dokonywanych w in-
nych pojazdach samochodowych niż wymie-
nione – przepisy art. 86a ust. 11 ustawy 
o VAT (ani żadne inne) nie mają zastosowa-
nia. W szczególności podatnik nie utraci 
prawa do odliczenia VAT odliczonego przy 
nabyciu pojazdu, w przypadku dokonania 
zmian w pojazdach samochodowych:
1)  nabytych do końca 2010 r., przy których 

nabyciu podatek został odliczony w całości 
na podstawie przepisów unijnych oraz wy-
roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej z 22 grudnia 2008 r. w sprawie 
C-414/07 Magoora; w tym zakresie w pełni 
aktualna pozostaje, przykładowo, interpre-
tacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Łodzi z 8 sierpnia 2013 r. (sygn. 
IPTPP4/443–375/13–2/UNR), w której 
czytamy, że: (...) Wnioskodawca prawo do 
odliczenia całej kwoty podatku naliczonego 
przy nabyciu ww. samochodu wywiódł 
z podjętego przez Trybunał Sprawiedli wości 

Unii Europejskiej rozstrzygnięcia w spra-
wie, którego tezy umożliwiały odliczenie 
podatku wg zasad obowiązujących 
30 kwietnia 2004 r. (...) Należy zauważyć, 
że przepisy dotyczące VAT obowiązujące do 
30 kwietnia 2004 r. nie formułowały obo-
wiązku dokonania korekty podatku nali-
czonego w sytuacji takiej jak przedsta wio-
na w przedmiotowej sprawie (...). 
Reasumując, przerobienie przedmioto-
wego samochodu ciężarowego, dla które-
go nie wydano zaświadczenia, na samo-
chód osobowy (demontaż „kratki”) nie 
będzie wywoływało skutków odnośnie do 
wcześniej dokonanego odliczenia i wnio-
skodawca nie będzie zobligowany do ko-
rekty VAT odliczonego przy zakupie 
opisy wanego samochodu, jeżeli dysponu-
je on stosownymi dokumentami, które 
w mo mencie zakupu uprawniały do odli-
czenia podatku naliczonego,

2)  które do pełnych odliczeń uprawniały 
przed 1 kwietnia 2014 r., zaś obecnie nie 
należą, co do zasady, do pojazdów samo-
chodowych uprawniających do pełnych 
odliczeń (chodzi m.in. o pojazdy typu pick-
-up, posiadające dwa rzędy siedzeń czy po-
jazdy samochodowe, o których do końca 
marca 2014 r. mowa była w art. 86a ust. 2 
pkt 6 ustawy o VAT).

A zatem zdemontowanie kratki w przedsta-
wionej sytuacji nie wpłynie na podatek 
od liczony przy nabyciu samochodu oraz na 
podatek odliczony przy nabywaniu paliwa 
w okresie do końca marca 2014 r. Samochód, 
o którym mowa, nie jest bowiem samocho-
dem, do którego mają zastosowanie przepisy 
art. 86a ust. 11 ustawy o VAT.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. 

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

Czy przebudowa pojazdu wpływa 
na prawo do odliczenia VAT naliczonego
PYTANIE 
Podatnik użytkuje samochód typu pick-up 
posiadający jeden rząd siedzeń, a więc 

uprawniający do pełnych odliczeń. Jakie 
skutki wywoła wykonanie zabudowy tylnej 
części pojazdu?

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET
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ODPOWIEDŹ 
Wykonanie zabudowy może, lecz nie musi spowo-

dować utraty prawa do pełnych odliczeń. Dla zacho-
wania prawa do dokonywania pełnych odliczeń 
podatnik będzie obowiązany, między innymi, zapro-
wadzić po wykonaniu przebudowy ewidencję prze-
biegu samochodu.

WYJAŚNIENIE 
W art. 86a ust. 11 ustawy o VAT zawarte są przepisy 

określające konsekwencje dokonywania zmian w pojaz-
dach samochodowych. Przepisy te nie mają jednak za-
stosowania w przypadku wszystkich zmian dokonywa-
nych w pojazdach samochodowych, lecz jedynie zmian 
w pojazdach samochodowych, dla których podatnicy 
obowiązani są przeprowadzać dodatkowe badania tech-
niczne.

Pojazdy samochodowe, których dotyczą przepisy okreś-
lające konsekwencje dokonywania zmian w pojazdach 
samochodowych:
1)  pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, 

mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą 
lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie 
przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wieloza-
daniowy, van;

2)  pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, 
mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą 
lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną 
do przewozu ładunków;

3)  pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, 
które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem sie-
dzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków 
jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Jeżeli w jednym ze wskazanych pojazdów samochodo-
wych zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których po-
jazd ten przestaje należeć do jednej z trzech wymienionych 
grup – pojazd samochodowy uznaje się za pojazd, który nie 
jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej 
(art. 86a ust. 11 ustawy o VAT). W konsekwencji staje się on 
pojazdem, który nie uprawnia do dokonywania pełnych odli-
czeń:
1)  od dnia wprowadzenia zmian – jeżeli data wprowadze-

nia zmian jest znana,
2)  od okresu rozliczeniowego następującego po okresie 

rozliczeniowym, dla którego podatnik wykaże, że po-
jazd samochodowy spełniał wymagania, o których 
mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lub 2 ustawy o VAT – jeże-
li podatnik jest w stanie wykazać to dla jakiegoś okresu 
rozliczeniowego,

3)  od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz 
pierwszy odliczył podatek naliczony od wydatków 
związanych z tym pojazdem samochodowym – w po-
zostałych przypadkach.

Stosowanie powyższych przepisów obrazuje poniższy 
przykład sformułowany przez Ministerstwo Finansów 
w wydanych wyjaśnieniach.

PRZYKŁAD 
MINISTERSTWA FINANSÓW

Podatnik nabył w dniu 2 kwietnia 2014 r. pojazd 
samochodowy z jednym rzędem siedzeń z otwartą 
częścią przeznaczoną do przewozu ładunków o do-
puszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg. 
Spełnienie wymagań „konstrukcyjnych” tego po-
jazdu umożliwiło mu odliczenie 100% podatku od 
wydatków z nim związanych. Podatnik ponosił 
nas tępujące wydatki:
–  zakup paliwa w dniu 3 kwietnia 2014 r.,
–  zakup opon w dniu 19 kwietnia 2014 r.,
–  zakup paliwa w dniu 22 kwietnia 2014 r.,
–  zakup usługi serwisowej w dniu 6 maja 2014 r.,
–  zakup paliwa w dniu 10 maja 2014 r. i w dniu 

18 maja 2014 r.
Podatnik dokonał zmian w pojeździe polegających 
na trwałym zabudowaniu części przeznaczonej do 
przewozu ładunków i wstawieniu tam siedzeń 
(6 siedzeń, nie licząc siedzenia kierowcy i pasażera 
obok kierowcy). Podatnik nie złożył informacji, że 
pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działal-
ności gospodarczej.

Sytuacja I  
Podatnik posiada fakturę na wykonanie zabudo-
wy z dnia 15 maja 2014 r.
Podatnik ma prawo do odliczenia podatku w 100% 
od zakupów dokonywanych do dnia 14 maja 2014 r. 
bez konieczności ewentualnego przyporządkowy-
wania, ile paliwa zużyto w okresie, w którym przy-
sługiwało 100%, a ile w okresie z 50% odliczeniem. 
Natomiast od dnia 15 maja 2014 r. podatnik nie 
może dokonywać odliczenia podatku w pełnej wy-
sokości, lecz musi stosować ograniczenie w wyso-
kości 50%, czyli od zakupu paliwa w dniu 18 maja 
2014 r. podatnik odliczy 50% podatku.

Sytuacja II
Podatnik nie posiada faktury, ale okazał doku-
menty (np. korespondencję mailową, pocztową 
z podmiotem dokonującym przebudowy, zdjęcia 
oznakowane datownikiem), na podstawie których 
można stwierdzić, że zmian dokonano w miesiącu 
maju 2014 r.  Podatnik nie może dokonywać odli-
czenia podatku w pełnej wysokości, lecz musi sto-
sować ograniczenie w wysokości 50% od wydat-
ków poniesionych w miesiącu maju 2014 r., czyli 
od usługi serwisowej w dniu 6 maja 2014 r., zaku-
pu paliwa w dniu 10 maja 2014 r. i w dniu 18 maja 
2014 r. podatnik odliczy 50% podatku.

Sytuacja III 
Podatnik nie posiada faktury ani nie okazał żad-
nych dokumentów, które wskazywałyby na 
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moment dokonania zmian dokonanych w pojeź-
dzie. Podatnik nie może dokonywać odliczenia po-
datku w pełnej wyso kości, lecz musi stosować 
ograniczenie do wysokości 50% od wydatków, od 
okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz 
pierwszy odliczył podatek naliczony od wydatków 
związanych z tym pojazdem, czyli od miesiąca 
kwietnia 2014 r.

Nie zawsze jednak konsekwencją dokonywania zmian, 
o których mowa w art. 86a ust. 11 ustawy o VAT, jest 
uznanie, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie 
do działalności gospodarczej. Również bowiem w takich 
przypadkach podatnicy mogą traktować pojazdy samo-
chodowe jako wykorzystywane wyłącznie do działalno-
ści gospodarczej podatnika (a w konsekwencji upraw-
niające do pełnych odliczeń). Niezbędne jest jednak 
wówczas:
■ złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT-26,
■ ustalenie przez podatnika zasad używania tych pojaz-

dów wykluczających użycie tych pojazdów do celów nie-
związanych z działalnością gospodarczą oraz

■ prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, która będzie 
potwierdzała, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie 
do działalności

– art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 
ustawy o VAT.

PRZYKŁAD

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że po-
datnik bezpośrednio po dokonaniu zmian w samocho-
dzie ustalił zasady wykluczające możliwość jego uży-
wania do celów niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą, złożył informację VAT-26 dotyczącą tego 
samochodu oraz rozpoczął prowadzenie ewidencji 
przebiegu pojazdu. W takim przypadku wykonanie 
zmian w pojeździe nie spowodowało utraty prawa do 
odliczenia podatku od wskazanych wydatków.

A zatem wykonanie w omawianej sytuacji zabudowy tyl-
nej części samochodu może, lecz nie musi spowodować 
utraty prawa do pełnych odliczeń. Dla zachowania prawa 
do dokonywania pełnych odliczeń podatnik będzie jednak 
obowiązany spełnić warunki określone w art. 86a ust. 4 
pkt 1 ustawy o VAT, w tym zaprowadzić ewidencję przebie-
gu opisanego w pytaniu samochodu.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312).

Czy zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu powoduje 
obowiązek korekty VAT odliczonego przy jego nabyciu

PYTANIE 
10 kwietnia 2014 r. podatnik będący osobą fizyczną ku-
pił samochód osobowy za 75 000 zł netto + 17 250 zł 
VAT. Samochód ten podatnik wykorzystuje wyłącznie 
do celów działalności gospodarczej i w związku z tym 
odliczył całą kwotę podatku (złożył również informację 
VAT-26 oraz prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu). 
W lipcu i sierpniu podatnik chce tymczasowo zmienić 
wykorzystywanie samochodu na użytek mieszany, a we 
wrześniu powrócić do wykorzystywania wyłącznie do 
celów działalności gospodarczej. Czy w tej sytuacji bę-
dzie obowiązany do korekty podatku odliczonego przy 
nabyciu samochodu?

ODPOWIEDŹ 
W przedstawionej sytuacji podatnik będzie obowią-

zany do dokonania korekty podatku odliczonego przy 
nabyciu samochodu w ramach deklaracji VAT-7 za li-
piec 2014 r. oraz uprawniony do dokonania takiej ko-
rekty w ramach deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014 r.

WYJAŚNIENIE 
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. został dodany art. 90b usta-

wy o VAT, w którym jest określony system korekt odliczeń 
VAT naliczonego. Nawiązuje on do przepisów o wykorzy-
stywaniu pojazdów samochodowych wyłącznie do działal-
ności gospodarczej podatnika. Korekty, o których mowa, 
mają zastosowanie w przypadku zmian sposobu wykorzy-
stywania pojazdu – jeżeli nastąpił on w tzw. okresie korek-
ty. Okres ten trwa:
■ 60 miesięcy (a więc 5 lat), licząc od miesiąca, w którym 

odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do 
używania pojazd samochodowy, z wyjątkiem pojazdów 
o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł,

■ 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio 
nabyto, dokonano importu lub oddano do używania te 
pojazdy – w przypadku pojazdów samochodowych 
o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł

– art. 90b ust. 6 ustawy o VAT.
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Okres korekty dla pojazdów samochodowych

Pojazdy samochodowe, których wartość początkowa prze-
kracza 15 000 zł.

60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio 
nabyto, dokonano importu lub oddano do używania po-
jazd samochodowy.

Pojazdy samochodowe, których wartość początkowa nie 
przekracza 15 000 zł.

12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio 
nabyto, dokonano importu lub oddano do używania po-
jazd samochodowy.

Korekty związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego

Przyczyna korekty Rodzaj korekty

Pojazd samochodowy wykorzystywany dotychczas wy-
łącznie do działalności gospodarczej zaczyna być wyko-
rzystywany do celów działalności gospodarczej i do celów 
innych niż działalność gospodarcza.

Podatnik jest obowiązany do dokonania korekty zmniej-
szającej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, impor-
cie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego.

Pojazd samochodowy wykorzystywany dotychczas do ce-
lów działalności gospodarczej i do celów innych niż dzia-
łalność gospodarcza zaczyna być wykorzystywany wyłącz-
nie do działalności gospodarczej.

Podatnik jest uprawniony do dokonania korekty zwiększa-
jącej kwotę podatku odliczonego przy nabyciu, imporcie 
lub wytworzeniu pojazdu samochodowego.

Przepisy art. 90b ustawy o VAT przewidują dwa rodzaje 
korekt – korektę zmniejszającą (obowiązkową) oraz ko-
rektę zwiększającą kwotę podatku odliczonego przy naby-
ciu, imporcie lub wytworzeniu pojazdu samochodowego 
(fakultatywną).

Na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że pojazd 
samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywa-
ny wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wy-
korzystywany wyłącznie do takiej działalności począw-
szy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego 
wykorzystywania (a zatem korekta jest dokonywana 
również za okres zmiany sposobu wykorzystywania). 
Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczenio-
wy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjo-
nalnej do pozostałego okresu korekty (art. 90b ust. 4 
ustawy o VAT).

Podatnik, o którym mowa w pytaniu, będzie zatem:
1)  obowiązany do dokonania korekty zmniejszającej 

kwotę podatku odliczonego w ramach deklaracji 
VAT-7 za lipiec 2014 r. (zakładając, że w lipcu nastą-
pi zmiana sposobu wykorzystywania samochodu na 
użytek mieszany),

2)  uprawniony do dokonania korekty zwiększającej 
kwotę podatku odliczonego w ramach deklaracji 
VAT-7 za wrzesień 2014 r. (zakładając, że we wrześ-
niu nastąpi ponowna zmiana na wykorzystywanie 
samochodu wyłącznie do celów działalności gospo-
darczej).

W celu obliczenia kwoty pierwszej korekty podatnik 
powinien przemnożyć połowę kwoty podatku z faktury 
dokumentującej nabycie samochodu (czyli 8625 zł) 
przez ułamek odpowiadający liczbie pozostałych mie-
sięcy okresu korekty, a więc 57/60 (lipiec jest 57. mie-
siącem, licząc od końca okresu korekty). Kwota korekty 

wyniesie zatem 8194 zł (8625 zł × 57/60 = 8193,75 zł, 
po zaokrągleniu 8194 zł). Kwotę tę ze znakiem minus 
podatnik będzie obowiązany wykazać w poz. 43 dekla-
racji VAT-7 za lipiec 2014 r., jak również zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów sierpnia 2014 r. (na 
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c) u.p.d.o.f.).

Podobnie w celu obliczenia kwoty drugiej korekty 
podatnik powinien przemnożyć kwotę podatku z faktu-
ry dokumentującej nabycie samochodu przez ułamek 
odpowiadający liczbie pozostałych miesięcy okresu ko-
rekty, a więc 55/60 (wrzesień jest 55. miesiącem, li-
cząc od końca okresu korekty). Kwota korekty wyniesie 
zatem 7906 zł (8625 zł × 55/60 = 7906,25 zł, po za-
okrągleniu do pełnych złotych 7906 zł). Kwotę tę po-
datnik będzie mógł wykazać w poz. 43 deklaracji VAT-7 
za wrzesień 2014 r., czemu powinno towarzyszyć 
zwiększenie o tę kwotę przychodów października 
2014 r. (ze względu na brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 7f 
u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312),

■ art. 14 ust. 2 pkt 7f oraz art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c) ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312).



1–14 lipca 2014

Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  25–26  (839–840) 31

Czy sprzedając samochód, podatnik może odzyskać 
część nieodliczonego podatku

PYTANIE 
Na początku kwietnia podatnik będący oso-
bą fizyczną kupił samochód osobowy za 
82 000 zł netto + 18 860 zł VAT. Z faktury 
dokumentującej zakup samochodu podat-
nik odliczył 50% (tj. 9430 zł), gdyż samo-
chód częściowo wykorzystuje do celów 
prywatnych. Czy sprzedając samochód 
za 2–3 lata, podatnik będzie mógł odzyskać 
część nieodliczonego podatku?

ODPOWIEDŹ 
Tak, sprzedając samochód przed końcem 

marca 2019 r. (tj. przed końcem 60. miesią-
ca, licząc od miesiąca nabycia samochodu), 
podatnik będzie mógł odzyskać część nie-
odliczonego podatku.

WYJAŚNIENIE 
Przepisy dodanego z dniem 1 kwietnia 

2014 r. art. 90b ustawy o VAT mogą mieć zasto-
sowanie w przypadkach, gdy w okresie korekty 
nastąpiła sprzedaż pojazdu samochodowego. 
W takich przypadkach – jak wynika z art. 90b 
ust. 2 ustawy o VAT – uznaje się, że wykorzysta-
nie tego pojazdu zostało zmienione na wyko-
rzystanie wyłącznie do działalności gospodar-
czej, aż do końca okresu korekty. Dzięki temu 
niektórzy podatnicy mogą odzyskać część po-
datku, który nie został odliczony przy nabyciu 
samochodu.

Dotyczy to, między innymi, podatników, któ-
rzy nabyli po 31 marca 2014 r. samochód, przy 
którego zakupie odliczyli 50% kwoty podatku 
z faktury. Podatnicy tacy mogą odzyskać część 
nieodliczonej kwoty podatku, jeżeli:
1)  sprzedadzą samochód najpóźniej w 60. 

miesiącu, licząc od miesiąca, w którym go 
nabyli – w przypadku samochodów, których 
wartość początkowa przekracza 15 000 zł,

2)  sprzedadzą samochód najpóźniej w 12. 
miesiącu, licząc od miesiąca, w którym go 
nabyli – w przypadku samochodów, któ-
rych wartość początkowa nie przekracza 
15 000 zł.

W przedstawionym stanie faktycznym war-
tość początkowa samochodu przekracza 
15 000 zł. Oznacza to, że sprzedaż tego samo-
chodu za 2 czy 3 lata pozwoli podatnikowi od-
zyskać część kwoty podatku, której nie mógł 
odliczyć przy zakupie samochodu.

Jak stanowi art. 90b ust. 4 ustawy o VAT, na 
potrzeby omawianej korekty uznaje się, że:

■ pojazd samochodowy jest wykorzystywany 
wyłącznie do działalności począwszy od 
miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż,

■ korekty dokonuje się w deklaracji za okres 
rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprze-
daż,

■ korekty należy dokonać w kwocie propor-
cjonalnej do pozostałego okresu korekty.
Oznacza to, że w celu obliczenia kwoty korek-

ty podatnik, o którym mowa, będzie obowiązany 
przemnożyć połowę kwoty podatku z faktury do-
kumentującej nabycie samochodu przez ułamek 
odpowiadający liczbie pozostałych miesięcy 
okresu korekty. Tak obliczoną kwotę korekty po-
datnik ma prawo wykazać w poz. 43 deklaracji 
VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy 
sprzedaży samochodu (powinno temu towarzy-
szyć zwiększenie o kwotę korekty przychodów 
miesiąca, w którym deklaracja ta zostanie złożo-
na – art. 14 ust. 2 pkt 7f u.p.d.o.f.).

PRZYKŁAD

Na początku kwietnia 2014 r. podatnik 
kupił samochód osobowy za 82 000 zł 
netto + 18 860 zł VAT. Z faktury doku-
mentującej zakup samochodu podatnik 
odliczył 50% (tj. 9430 zł), gdyż samo-
chód częściowo wykorzystuje do celów 
prywatnych. Samochód ten podatnik 
sprzeda we wrześniu 2016 r., a więc 
w 31. miesiącu, licząc od końca okresu 
korekty. Kwota korekty wyniesie w tej 
sytuacji 4872 zł (9430 zł × 31/60 = 
= 4872,17 zł, czyli po zaokrągleniu 
4872 zł). Kwotę tę podatnik będzie mógł 
wykazać w poz. 43 deklaracji VAT-7 za 
wrzesień 2016 r. (zakładając, że podat-
nik będzie wówczas składać deklaracje 
za okresy miesięczne oraz że nie zmieni 
się dotego czasu obecnie obowiązujący 
wzór deklaracji VAT-7). Korekcie odli-
czenia powinno towarzyszyć zwiększe-
nie o kwotę korekty przychodów paź-
dziernika 2016 r. (ze względu na 
brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 7f u.p.d.o.f.).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków
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PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312),

■ art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych  (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu 
wykupionego z leasingu operacyjnego

PYTANIE 
Podatnik użytkuje samochód osobowy na podsta-
wie umowy leasingu operacyjnego. W czerwcu br. 
umowa się skończy i podatnik wykupi samochód 
z leasingu. Czy w sytuacji gdy krótko po wykupie 
z leasingu podatnik zamierza sprzedać samochód, 
możliwe jest odliczenie całej kwoty podatku VAT 
z faktury wykupu?

ODPOWIEDŹ 
Nie, w takiej sytuacji podatnik może odliczyć 

z faktury wykupu tylko 50% kwoty podatku nali-
czonego. Pozostałą kwotę podatku z tej faktury po-
datnik będzie jednak mógł odliczyć w drodze korek-
ty, jeżeli sprzeda samochód w miesiącu wykupu go 
z leasingu.

WYJAŚNIENIE 
Z punktu widzenia VAT wykup samochodu z leasingu 

operacyjnego nie różni się od „zwykłego” nabycia sa-
mochodu. A zatem kwotę podatku z faktury dokumen-
tującej wykup z takiego leasingu samochodu osobowe-
go stanowi, co do zasady, 50% kwoty podatku 
wynikającej z tej faktury (art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a 
ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Dotyczy to również, co do 
zasady, wykupu z leasingu operacyjnego samochodu 
z zamiarem jego sprzedaży (chyba że w okresie między 
wykupem samochodu z leasingu a sprzedażą podatnik 
zapewni sposób wykorzystania pojazdu wykluczający 
jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością go-
spodarczą; wiąże się z tym, między innymi, obowiązek 
prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu).

Należy jednak zauważyć, że podatnik będzie mógł 
„odzyskać” prawo do odliczenia pozostałych 50% VAT 
naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu. Prze-
pisy art. 90b ustawy o VAT przewidują w tym przypad-
ku możliwość zwiększenia kwoty odliczenia VAT. 
Z przepisów tych wynika, że:
1)  w przypadku gdy w okresie korekty (okres ten trwa 

12 lub 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym 
odpowiednio nabyto, dokonano importu lub odda-
no do używania pojazd samochodowy; w przypad-
ku samochodów wykupywanych z leasingu okres 
korekty trwa najczęściej 12 miesięcy, gdyż wartość 
początkowa takich samochodów rzadko przekracza 
15 000 zł) nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowe-
go, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zo-

stało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do 
działalności gospodarczej, aż do końca okresu ko-
rekty (art. 90b ust. 2 ustawy o VAT),

2)  na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samocho-
dowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalno-
ści gospodarczej począwszy od miesiąca, w którym 
nastąpiła sprzedaż; korekty tej dokonuje się w de-
klaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła 
sprzedaż, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego 
okresu korekty (art. 90b ust. 4 ustawy o VAT).

Zestawienie powyższych przepisów prowadzi do 
wniosku, że jeżeli sprzedaż pojazdu samochodowego 
(np. samochodu osobowego) nastąpi w tym samym 
miesiącu, w którym podatnik wykupił samochód z lea-
singu – podatnik będzie mógł odliczyć w drodze korek-
ty całą drugą połowę kwoty podatku naliczonego wyni-
kającą z faktury wykupu.

PRZYKŁAD

Na początku czerwca 2014 r. podatnik składający 
miesięczne deklaracje VAT-7 wykupił samochód 
osobowy z leasingu za kwotę 1400 zł netto + 
+ 322 zł VAT. Samochód ten sprzedał 20 czerwca 
2014 r. za 24 000 zł netto + 5520 zł VAT. W tej sy-
tuacji podatnik był (bez konieczności prowadze-
nia ewidencji przebiegu pojazdu oraz spełnienia 
pozostałych warunków dokonywania pełnych od-
liczeń od wydatków dotyczących samochodów 
osobowych) uprawniony:
1)  do odliczenia 161 zł (50% z 322 zł) – kwotę 

odliczenia wykazał w poz. 42 deklaracji VAT-7 
za czerwiec 2014 r. (czemu powinno towarzy-
szyć wykazanie kwoty 1400 zł w poz. 41 dekla-
racji),

2)  do odliczenia pozostałej kwoty podatku 161 zł 
(50% z 322 zł) w drodze korekty – kwotę ko-
rekty wykazał w poz. 44 deklaracji VAT-7 za 
czerwiec 2014 r.

Podobna korekta będzie możliwa również w przy-
padku późniejszej sprzedaży samochodu, jeśli sprze-
daż nastąpi przed zakończeniem okresu korekty. W ta-
kich przypadkach kwota korekty będzie jednak 
mniejsza.
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PRZYKŁAD

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że 
podatnik sprzeda samochód na początku sierpnia 
2014 r., czyli w 10. miesiącu, licząc od końca okre-
su korekty. W tej sytuacji podatnik będzie upraw-
niony:
1)  do odliczenia 161 zł – kwotę odliczenia podat-

nik wykaże w poz. 42 deklaracji VAT-7 za czer-
wiec 2014 r. (czemu powinno towarzyszyć wy-
kazanie kwoty 1400 zł w poz. 41 dekla racji),

2)  do odliczenia – w drodze korekty – kwoty 
134 zł (161 zł × 10/12 = 134,17 zł, czyli po 

zaokrągleniu do pełnych złotych 134 zł) – tak 
obliczoną kwotę korekty podatnik wykaże 
w poz. 44 deklaracji VAT-7 za sierpień 2014 r.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a i 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Jakie są skutki sprzedaży samochodu osobowego 
nabytego przed 1 kwietnia 2014 r.

PYTANIE 
W czerwcu 2012 r. podatnik kupił samochód osobowy 
za 72 000 zł netto + 16 560 zł VAT. Z tytułu zakupu po-
datnik odliczył 6000 zł VAT. Na początku maja 2014 r. 
podatnik sprzedał samochód. Czy prawidłowe było 
zastosowanie do sprzedaży stawki 23%? Czy w związ-
ku z opodatkowaniem sprzedaży podatnik jest upraw-
niony do odliczenia części podatku nieodliczonego 
przy zakupie?

ODPOWIEDŹ 
Zastosowanie stawki 23% do sprzedaży było prawi-

dłowe. Podatnik jest uprawniony do odliczenia części 
podatku nieodliczonego przy zakupie samochodu. Ma 
bowiem w tej sytuacji prawo do korekty zwiększającej 
odliczenie VAT naliczonego.

WYJAŚNIENIE 
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. zostało zlikwidowane 

zwolnienie od podatku obejmujące dostawę samocho-
dów osobowych i innych pojazdów samochodowych, 
przy których nabyciu podatnik miał prawo do odliczenia 
50% lub 60% VAT naliczonego, nie więcej niż odpowied-
nio 5000 zł lub 6000 zł (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 z późn. zm.). Brak tego zwolnienia 
oznacza, że sprzedaż samochodu, o którym mowa w py-
taniu, była opodatkowana stawką VAT w wysokości 
23%. Zastosowanie tej stawki przez podatnika było za-
tem prawidłowe.

W zamian za likwidację zwolnienia ustawodawca 
umożliwił podatnikom dokonywanie korekt podatku odli-
czonego, przy których nabyciu podatnik odliczył 50% lub 

60% VAT naliczonego, nie więcej niż odpowiednio 
5000 zł lub 6000 zł (art. 11 ust. 2 ustawy nowelizującej 
z 7 lutego 2014 r. w zw. z art. 90b ust. 1 pkt 2 i ust. 6 usta-
wy o VAT). Korekta ta może być dokonywana, jeżeli od 
miesiąca, w którym samochód nabyto, do miesiąca sprze-
daży nie upłynęło:
■ 60 miesięcy (w przypadku sprzedaży samochodów, 

których wartość początkowa przekracza 15 000 zł) 
albo

■ 12 miesięcy (w przypadku sprzedaży samochodów, 
których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł).
Sposób obliczenia kwoty korekty został przedstawiony 

w przykładzie.

PRZYKŁAD

Podatnik wykonujący wyłącznie czynności opodatko-
wane kupił w czerwcu 2012 r. samochód osobowy za 
72 000 zł netto + 16 560 zł VAT. Z tytułu nabycia tego 
samochodu odliczył 6000 zł. Samochód ten sprzedał 
w maju 2014 r. (czyli w 37. miesiącu, licząc od końca 
okresu korekty). W tej sytuacji podatnik będzie 
uprawniony do zwiększenia kwoty podatku podlega-
jącego odliczeniu o kwotę 6512 zł (16 560 zł – 
– 6000 zł = 10 560 zł; 10 560 zł × 37/60 = 
= 6512 zł).

Kwotę korekty podatnik ma prawo wykazać w poz. 43 
deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczenio-
wy sprzedaży samochodu (w omawianej sytuacji 
w poz. 43 deklaracji VAT-7 za maj 2014 r. albo w ra-
mach deklaracji VAT-7K/VAT-7D za II kwartał 2014 r.). 
Powinno temu towarzyszyć wykazanie kwoty korekty 
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jako przychodu podlegającego opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym (ze względu na brzmienie art. 14 
ust. 2 pkt 7f u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 1 pkt 4g
updop).

Należy dodać, że omawiana korekta (zwiększająca odli-
czenie VAT naliczonego) ma charakter fakultatywny. Za-
tem podatnik ma prawo dokonać korekty, a nie obowiązek 
jej dokonania.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312),

■ art. 11 ust. 2 ustawy 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),

■ art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych  (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych  (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, 
poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Podatek dochodowy i oskładkowanie

Czy należy skorygować koszty, jeżeli samochód 
zaliczony do środków trwałych okazał się kradziony
PYTANIE 
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 
nabyłem w dobrej wierze w sierpniu ubiegłego roku 
samochód osobowy w autokomisie. Samochód został 
ujęty w ewidencji środków trwałych i amortyzowany 
metodą liniową. 2 maja 2014 r. samochód został mi 
odebrany przez policję. Okazało się, że pochodzi z kra-
dzieży (kradzież miała miejsce na początku 2013 r.). 
Prowadzone jest postępowanie karne, m.in. względem 
osoby prowadzącej autokomis, od której nabyłem ten 
samochód. Czy zaliczone do tego momentu do kosz-
tów odpisy amortyzacyjne oraz wydatki eksploatacyj-
ne (paliwo, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy itd.) 
muszę teraz wyksięgować z kosztów?

ODPOWIEDŹ 
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach 

podatkowych nakazują podatnikom korygowanie 
kosztów o odpisy amortyzacyjne oraz wydatki związa-
ne z eksploatacją samochodów zaliczonych do środ-
ków trwałych, które po jakimś czasie okazały się kra-
dzione. Taki obowiązek nie ciążyłby na Panu, gdyby od 
momentu kradzieży upłynęły 3 lata.

WYJAŚNIENIE 
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione 

w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabez-
pieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymie-
nionych w art. 23 u.p.d.o.f. (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych 
jest uzależnione od tego, czy samochód w chwili ich do-
konywania stanowi własność lub współwłasność podat-
nika. Aby ustalić, czy był Pan właścicielem samochodu, 
o którym mowa w pytaniu, należy odwołać się do prze-

pisów prawa cywilnego. Z art. 169 Kodeksu cywilnego 
wynika, że:
■ Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą 

ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca 
uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, 
chyba że działa w złej wierze.

■ Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny 
sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed 
upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia 
lub utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero 
z upływem powyższego trzyletniego terminu. Ograni-
czenie to nie dotyczy pieniędzy i dokumentów na okazi-
ciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji publicz-
nej lub w toku postępowania egzekucyjnego.
Z przywołanych przepisów wynika zatem, że warun-

kiem uznania za Pana własność nabytego w dobrej wierze 
samochodu osobowego jest fakt posiadania go przez okres 
co najmniej trzech lat. W opisanym przypadku nie miało 
to miejsca. Samochód został nabyty w sierpniu 2013 r., 
odebrany w maju 2014 r., co oznacza, że posiadał go Pan 
przez niecały rok. Skoro nie był Pan właścicielem (ani 
współwłaścicielem) samochodu, o którym mowa w pyta-
niu, to nie mógł on stanowić Pana środka trwałego. 
W związku z tym nie był Pan uprawniony do dokonywania 
od niego odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczania ich do 
kosztów uzyskania przychodów. Nie mógł Pan również za-
liczać do kosztów wydatków poniesionych w związku 
z jego eksploatacją. W związku z tym jest Pan zobowiąza-
ny do dokonania korekty kosztów wstecz, tj. skorygowa-
nia okresu, w którym odpisy amortyzacyjne oraz wydatki 
eksploatacyjne związane z tym samochodem zostały zali-
czone do kosztów uzyskania przychodów. Na takim stano-
wisku stoją również od pewnego czasu organy podatkowe. 
Przykładowo – w interpretacji indywidualnej Dyrektora 
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Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lipca 2013 r., 
sygn. ILPB1/415-487/13-2/TW, czytamy, że: 
(...) dysponowanie samochodem osobowym, 
niebędącym własnością Wnioskodawcy, a więc 
niepodlegającym amortyzacji, zgodnie z art. 22a 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, pomimo iż nabytym w przeświad-
czeniu o braku obciążających go wad prawnych, 
nie uprawnia do zaliczenia dokonywanych od 
niego odpisów amortyzacyjnych, jak i wydat-
ków poniesionych w związku z eksploatacją po-
jazdu do kosztów uzyskania przychodów osią-
ganych z prowadzonej działalności gospodarczej, 
a w konsekwencji również do uznania za koszt 
uzyskania przychodu straty w środku trwałym, 
w części niepokrytej sumą odpisów amortyza-
cyjnych.

W związku z powyższym Wnioskodawca bę-
dzie zobowiązany do dokonania korekty kosz-
tów wstecz, tj. okresu, w którym wydatki zosta-
ły zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 
(...).

Odpowiadając na Pana pytania, należy wspo-
mnieć, że we wcześniejszych latach można było 
spotkać interpretacje indywidualne, w których 
organy podatkowe pozwalały na pozostawienie 
w kosztach odpisów amortyzacyjnych oraz wy-
datków eksploatacyjnych związanych z samo-
chodami uznanymi przez podatników za środki 
trwałe, które po jakimś czasie okazywały się 
skradzione. Przykładem może być interpretacja 
indywidualna, wydana podobnie jak przyto-
czona wcześniej przez Dyrektora Izby Skarbo-

wej w Poznaniu z 12 lipca 2010 r., sygn. 
ILPB1/415-425/10-2/TW, w której organ po-
datkowy stwierdził, że: (...) w okresie używa-
nia samochodu dokonane odpisy amortyzacyj-
ne, koszty paliwa oraz inne koszty związane 
z eksploatacją przedmiotowego samochodu 
(naprawy, materiały eksploatacyjne) stanowi-
ły koszty uzyskania przychodów (...).

Ponadto, pomimo że samochód może po-
chodzić z kradzieży, nie będzie to skutkowało 
obowiązkiem skorygowania kosztów uzyska-
nia przychodów, ponieważ ma tu zastosowa-
nie zasada kwalifikowania wydatków do 
kosztów uzyskania przychodów określona 
w art. 22 ust. 1, stanowiąca, że kosztami uzy-
skania przychodów z poszczególnego źródła 
są wszelkie koszty poniesione w celu uzyska-
nia przychodów, z wyjątkiem art. 23 cyt. 
ustawy.

Niestety, korzystna dla podatników inter-
pretacja została usunięta z bazy interpretacji 
podatkowych znajdujących się na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Finansów.

Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy, praktyk, autor licznych 

publikacji o tematyce podatkowej

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 598).

Kiedy korzystanie ze służbowych aut 
w celach prywatnych nie podlega oskładkowaniu
PYTANIE 
Pracownicy naszej firmy postulują, aby mo-
gli użytkować służbowe samochody także 
w celach prywatnych. Chcemy im stworzyć 
taką możliwość, jednak za częściową, nie-
wysoką odpłatnością. Przywilej ten byłby 
zagwarantowany odpowiednimi zapisami 
w regulaminie wynagradzania, w którym 
zawarlibyśmy postanowienia odnoszące 
się m.in. do wysokości częściowej opłaty 
i zasad jej uiszczania. Czy w takich okolicz-
nościach prywatne przejazdy firmowym 
autem będą mogły być wyłączone z oskład-
kowania?

ODPOWIEDŹ 
Tak. Wartość świadczenia polegającego 

na korzystaniu przez pracownika z samo-
chodu służbowego w celach prywatnych, 

przysługującego na podstawie zapisu w re-
gulaminie wynagradzania oraz częściowo 
odpłatnego, nie stanowi podstawy wymia-
ru składek ZUS.

WYJAŚNIENIE 
Pracodawca ma prawo udostępniać pracow-

nikowi służbowe auta do prywatnego użytku. 
Jednak tego typu świadczenie stanowi dla 
podwładnego przysporzenie majątkowe, od 
którego, co do zasady, należy naliczać i odpro-
wadzać składki ZUS oraz zaliczkę na podatek 
dochodowy. Po spełnieniu określonych wa-
runków tego typu świadczenie jest wyłączone 
z podstawy wymiaru składek. Taką możliwość 
przewiduje § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usta-
lania podstawy wymiaru składek na ubezpie-

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu
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INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET



Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  25–26  (839–840)36 www.pgp.infor.pl

czenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie skład-
kowe).

W myśl przywołanego przepisu, zwolnione z oskładko-
wania są korzyści materialne wynikające z układów zbio-
rowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów 
o wynagradzaniu, polegające na:
■ uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż deta-

liczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług 
oraz

■ korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych 
przejazdów środkami lokomocji.
Konkretne świadczenie (w części sfinansowanej przez 

pracodawcę) może być wyłączone z podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne, jeżeli zatrudnione osoby:
■ otrzymują je na podstawie zakładowych przepisów trak-

tujących o kwestiach płacowych oraz
■ ponoszą za nie częściową (choćby symboliczną) odpłat-

ność.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Jeżeli pracodawca ustali zasady korzystania z samo-
chodów służbowych w celach prywatnych w odpo-
wiednich przepisach zakładowych i jednocześnie pra-
cownicy będą ponosili symboliczną odpłatność z tego 
tytułu, to takie świadczenie jest zwolnione z oskładko-
wania.

Uwzględniając przedstawione wyjaśnienia, należy 
stwierdzić, że udostępnienie pracownikom na podstawie 
regulaminu wynagradzania firmowego auta do prywatne-
go wykorzystania, za z góry ustaloną odpłatnością, jest 
przywilejem zwolnionym ze składek ZUS. Potwierdza to 
interpretacja indywidualna oddziału ZUS w Lublinie 
z 12 lipca 2013 r. (znak: DI/200000/451/886/2013):

(...) aby korzyść materialna nie rodziła obowiązku opłaca-
nia składek, to powinna zostać przyznana pracownikowi na 
mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu 
zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepi-
sów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną 
(formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub form 
usługi), a w rezultacie pracownik powinien ponieść część 
kosztów zakupionej przez pracodawcę usługi (...).

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. w umowach o pracę swych pracowni-
ków zatrudnionych na stanowiskach handlowców 

wprowadziła zapis, na mocy którego mogą oni za 
pewną niewielką odpłatnością wykorzystywać służ-
bowe pojazdy także do załatwiania prywatnych 
spraw. Kwestia ta w żaden sposób nie została jednak 
uregulowana w regulaminie wynagradzania ani 
w żadnym innym akcie wewnątrzzakładowym. W tej 
sytuacji spółka nie może zastosować wyłączenia na 
podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składko-
wego, gdyż umowa o pracę nie jest właściwą formą 
wskazaną w tym przepisie.

W odmienny sposób należy podejść do nieodpłatnych, 
prywatnych przejazdów służbowym samochodem. ZUS 
stoi bowiem na stanowisku, że w tym przypadku nie wol-
no stosować wyłączenia ze składek, o którym mowa w § 2 
ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego. Przez zawarte 
w tym przepisie wyrażenie „przejazdów” należy rozu-
mieć korzystanie z transportu publicznego (np. PKP, 
PKS) na podstawie przekazywanych przez pracodawcę 
biletów lub z transportu organizowanego przez praco-
dawcę (np. w postaci firmowego autobusu). W inter-
pretacji indywidualnej z 29 maja 2013 r. (znak: 
DI/100000/451/659/2013) oddział ZUS w Gdańsku 
stwierdził, że: (...) bezpłatne używanie samochodów służ-
bowych do celów prywatnych przez pracowników nie stano-
wi przychodu, o którym mówi cytowany § 2 ust. 1 pkt 26 
ww. rozporządzenia, bowiem nie stanowi nabycia artyku-
łu, przedmiotu ani usługi, a jedynie polega na bezpłatnym 
korzystaniu z rzeczy będącej własnością pracodawcy (...).

Oznacza to, że takie świadczenie jest przychodem w ca-
łości wchodzącym do podstawy wymiaru składek ubezpie-
czeniowych.

Mariusz Pigulski
ekspert i praktyk, 

od ponad 12 lat zajmujący się 
prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, 

absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy 
na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań 

i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

PODSTAWA PRAWNA 
■ § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106; 
ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 860). 

PORADNIKA 
GAZETY PRAWNEJ

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta, tel. 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail bok@infor.pl

Zamów prenumeratę
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Opodatkowanie umowy najmu 
w pytaniach i odpowiedziach

Najem jest jedną z najczęściej zawieranych umów dotyczących nieruchomości. Sporo problemów potrafi przy-
sporzyć kwestia opodatkowania umowy, zwłaszcza w przypadku, gdy najem jest prywatny, a podatnik pro-
wadzi działalność gospodarczą. 

Ryczałt i opodatkowanie podatkiem dochodowym

Czy uzyskując przychody z najmu 
w ramach działalności gospodarczej, 
można opodatkować ryczałtem 
przychody z prywatnego najmu mieszkań

PYTANIE  
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, 
świadcząc usługi doradcze opodatkowane w formie po-
datku liniowego. Od 2012 r. w ramach działalności go-
spodarczej wynajmuje jedno z prywatnych mieszkań 
spółce z o.o., która miała w nim biuro. Najem opodatko-
wuje podatkiem dochodowym w ramach działalności 
gospodarczej. Czy może opodatkować ryczałtem w wy-
sokości 8,5% najem trzech własnych mieszkań, które 
planuje wynająć osobom fizycznym nieprowadzącym 
działalności gospodarczej na cele mieszka niowe?

ODPOWIEDŹ  
Podatnik ma prawo opodatkować przychody z „pry-

watnego” najmu mieszkań w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych. Możliwości tej nie wyłą-
cza fakt, że podatnik uzyskuje również przychody 
z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodar-
czej.

 WYJAŚNIENIE 
Uzyskiwane przez podatników przychody z najmu mogą 

być rozliczane w ramach dwóch źródeł, tj. jako przychody:
■ z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. źródła 

przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 
u.p.d.o.f.,

■ ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 6 u.p.d.o.f., do którego zaliczają się najem, podna-
jem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o po-
dobnym charakterze, w tym również dzierżawa, pod-
dzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz 
gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nie-
rolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych pro-
dukcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związa-
nych z działalnością gospodarczą.

Z całą pewnością przychody z najmu są przychodami 
z pozarolniczej działalności gospodarczej w dwóch przy-
padkach, tj. najmu składników majątkowych związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz najmu wy-
konywanego na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej.

W pozostałych przypadkach przychody są zaliczane do 
źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 
u.p.d.o.f. 

Dopuszczalna jest przy tym sytuacja, w której podatnik 
uzyskuje przychody z najmu z obu ww. źródeł przychodów. 
Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2011 r., sygn. 
IPPB1/415–872/11–2/IF: (...) podatnik może osiągać jed-
nocześnie przychody z obu ww. źródeł przychodów, tj. z naj-
mu prowadzonego w ramach pozarolniczej działalności go-
spodarczej oraz z tzw. najmu prywatnego.

(...) co do zasady wybór kwalifikacji i sposobu rozliczania 
przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie odda-
jącej rzecz w najem. Jednakże wybór ten jest ograniczony ist-
nieniem związku pomiędzy wynajmowanym składnikiem 
majątku a prowadzoną przez podatnika pozarolniczą dzia-
łalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem przedmiotem najmu są 
składniki majątku związane z działalnością gospodarczą 
(...), wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako po-
zarolnicza działalność gospodarcza (…).

Oznacza to, że w przedstawionym w pytaniu stanie fak-
tycznym miał Pan prawo uznać, że część przychodów z naj-
mu uzyskuje w ramach działalności gospodarczej, część 
zaś – poza prowadzoną działalnością gospodarczą (w ra-
mach tzw. najmu prywatnego). Co istotne, przychody 
z prywatnego najmu mogły być opodatkowane podatkiem 
dochodowym w formie ryczałtu według stawki 8,5% (zob. 
art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zry-
czałtowanym podatku dochodowym). Prawo do opodatko-
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wania prywatnego najmu ryczałtem od przychodów ewi-
dencjonowanych potwierdzają również organy podatkowe. 
W interpretacji indywidualnej z 8 marca 2013 r., sygn. 
IBPBII/2/415–1615/12/ŁCz, Dyrektor Izby Skarbowej w Ka-
towicach wskazał, że:

(...) Mając na względzie powyższe,  należy stwierdzić, że jeżeli:
■ będące przedmiotem wynajmu lokale mieszkalne nie 

będą składnikiem majątku związanym z działalnością 
gospodarczą wnioskodawcy,

■ umowy najmu tych lokali zostaną zawarte poza prowa-
dzoną przez wnioskodawcę pozarolniczą działalnością 
gospodarczą,

■ w stosownym, określonym cyt. przepisami prawa, termi-
nie wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o wyborze 
opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych,

to przychody z wynajmu ww. lokali mieszkalnych będą mo-
gły być zaliczone do źródła przychodów określonego 
w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych i opodatkowane ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych według stawki 8,5%, jeśli spełnione zo-
staną wymogi określone w cyt. wyżej ustawie o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne (...).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598), 

■ art. 6 ust. 1a w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z 20 li-
stopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne (Dz.U. nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 223).

Jak wykazać w pkpir czynsz otrzymany przed terminem 
wynikającym z umowy najmu
PYTANIE 
Od maja br. prowadzę działalność w zakresie najmu 
dwóch lokali użytkowych. Z umów, które zawarłem, 
wynika, że czynsze są płatne „z góry” do 5. dnia dane-
go miesiąca. Jak powinieniem wykazać przychód z ta-
kiego najmu, jeżeli za czerwiec otrzymałem od jedne-
go z wynajmujących czynsz nie 5 czerwca, a już 
31 maja br.?

ODPOWIEDŹ 
Niezależnie od terminu zapłaty czynszu przez najem-

ców powinien Pan go zawsze wykazywać w miesiącu, 
za który jest należny. Kwotę czynszu należy wpisać do 
kolumny 2 pkpir z ostatnim dniem miesiąca, za który 
jest należny. 

WYJAŚNIENIE 
Z pytania wynika, że świadczy Pan usługi najmu. Dla 

usług tych ustalił Pan miesięczne okresy rozliczeniowe. 
W związku z tym przychód powstanie w tym przypadku na 
zasadzie określonej w art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f. Z przepisu 
tego wynika, że jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozlicza-
na w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przy-
chodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego 
określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie 
rzadziej niż raz w roku. A zatem w opisanej przez Pana sy-

tuacji przychody ze świadczenia usług najmu rozliczanych 
miesięcznie powstają w ostatnich dniach poszczególnych 
miesięcy. Bez znaczenia w tym przypadku jest data wpły-
wu czynszu za dany miesiąc, tj. czy wpłynął w terminie, po 
terminie, czy przed terminem. Kwotę czynszu należy wpi-
sać do kolumny 2 pkpir z ostatnim dniem miesiąca, za któ-
ry jest należny.

Przedstawiony sposób ustalania momentu powstania 
przychodu z tytułu świadczenia usług najmu rozliczanych 
miesięcznie potwierdzają organy podatkowe. W interpreta-
cji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 31 sierpnia 2011 r., sygn. IBPBI/1/415–593/11/AB, czyta-
my, że: (…) Zarówno w zawartym pomiędzy najemcą a Spół-
ką aneksem do umowy najmu, jak i w samej umowie najmu 
wskazano okresy rozliczeniowe. Strony przyjęły okres mie-
sięczny dla naliczania czynszu należnego wynajmującemu za 
wykonaną usługę, a zatem art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f. ma 
w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie. Fakt, iż 
najemca opłacił czynsz z góry za dwa lata, pozostaje bez wpły-
wu na sytuację Spółki. Należy więc uznać, iż momentem po-
wstania przychodu z tytułu otrzymania przez Spółkę zapłaty 
z góry za najem lokalu użytkowego za miesiące maj 2011 r. – kwie-
cień 2013 r. będą ostatnie dni miesięcy od maja 2011 r. do 
kwietnia 2013 r. Kwota przychodu będzie stanowiła każdora-
zowo 1/24 kwoty zapłaconej przez najemcę, tj. 40 410,00 zł 
(miesięczny czynsz najmu) (…).

PRZYKŁAD

31 maja br. podatnik otrzymał czynsz najmu za lokal użytkowy za czerwiec w kwocie netto 1500 zł. Przychód z tego 
tytułu nie powstał jednak w maju, tj. w miesiącu otrzymania pieniędzy, lecz dopiero 30 czerwca (tj. w ostatnim dniu
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 miesiąca, którego czynsz dotyczy). Przychód ten należy wykazać w czerwcu z datą 30 czerwca jako datą zdarzenia 
gospodarczego wpisaną w kolumnie 2.

Wyciąg z pkpir za czerwiec 2014 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego Nr dowodu księgowego Opis zdarzenia 

gospodarczego
Pozostałe 
przychody

Razem
przychód

1 2 3 6 8 (7+8)

18 30.06.2014 Faktura nr 4/06/2014 Czynsz najmu 1500 zł 1500 zł

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 

autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 14 ust. 1e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 598).

Jak zaewidencjonować w pkpir nakłady poniesione na adaptację
wynajmowanych pomieszczeń

PYTANIE 
Rozpoczęłam działalność gospodarczą polegającą na 
prowadzeniu restauracji. Podpisałam umowę najmu, 
na podstawie której dokonuję adaptacji wynajmowa-
nych pomieszczeń. Wydatki poniesione przeze mnie na 
ten cel przekroczą kwotę 20 000 zł. Jak prawidłowo 
ująć te wydatki w pkpir?

ODPOWIEDŹ 
Ponieważ wartość nakładów na adaptację wynajmo-

wanych pomieszczeń przekroczy kwotę 3500 zł, 
to będą one stanowiły inwestycję w obcym obiekcie. 
Poniesione wydatki należy zaliczać do kosztów uzyska-
nia przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

WYJAŚNIENIE 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bardzo 

często ponoszą nakłady finansowe na remont, przystoso-
wanie czy przebudowę w najmowanych pomieszczeniach. 
Nakłady takie mogą stanowić inwestycję w obcym środku 
trwałym. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „inwe-
stycji w obcym środku trwałym”. Jednak w orzecznictwie 
sądowym oraz w piśmiennictwie podatkowym utrwalił się 
pogląd, zgodnie z którym za inwestycje w obcych środkach 
trwałych uznaje się nakłady poniesione na ulepszenie 
środka trwałego, który jest używany na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy lub innej umowy. Są to więc wydatki 
mające na celu przystosowanie środka trwałego do używa-
nia go przez najemcę. Z art. 22g ust. 17 u.p.d.o.f. wynika, 
że środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli suma wy-

datków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekon-
strukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podat-
kowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost 
wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyję-
cia środków trwałych do używania, mierzonej w szczegól-
ności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością 
produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków 
trwałych i kosztami ich eksploatacji.

SŁOWNICZEK
Przebudowa to zmiana (poprawienie) istniejącego sta-
nu środków trwałych na inny.
Rozbudowa to powiększenie (rozszerzenie) składni-
ków majątkowych, w szczególności zaś budynków i bu-
dowli, linii technologicznych itp.
Adaptacja to przystosowanie (przerobienie) składnika 
majątkowego do wykorzystania go w innym celu, niż 
wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nada-
nie temu składnikowi nowych cech użytkowych.
Rekonstrukcja to odtworzenie (odbudowanie) zuży-
tych całkowicie lub częściowo składników majątko-
wych.

Wydatków zakwalifikowanych jako inwestycje w obcym 
środku trwałym nie można zaliczyć bezpośrednio do kosz-
tów, jeżeli ich suma przekracza kwotę 3500 zł. Suma za-
ewidencjonowanych wydatków pod datą ich zakończenia 
i przyjęcia do używania wyznacza wartość początkową 
środka trwałego – inwestycji w obcym środku trwałym, od 
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której są dokonywane odpisy amortyzacyjne zaliczane do 
kosztów podatkowych.

Zgodnie z objaśnieniami do Klasyfikacji Środków 
Trwałych (KŚT) inwestycje w obcym obiekcie należy 
klasyfikować do odpowiednich grup w zależności od 
środka trwałego, którego dotyczą. Oznacza to, że inwe-
stycje w obcych środkach trwałych można amortyzować 
według stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych okre-
ślonych dla danego środka trwałego. Ponadto ustawo-
dawca przewidział dla inwestycji w obcym środku trwa-
łym możliwość zastosowania indywidualnej stawki 

amortyzacyjnej. Stawki amortyzacyjne w takim przy-
padku określa się na podstawie art. 22j ust. 4 u.p.d.o.f. 
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyza-
cyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych 
środkach trwałych, z tym że dla:
■ inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub bu-

dowlach – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 
10 lat,

■ inwestycji w obcych środkach trwałych innych niż wy-
mienione w pkt 1 – okres amortyzacji ustala się według 
zasad określonych w art. 22j ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f. 

PRZYKŁAD

Spółka „Beta” wynajęła lokal użytkowy w centrum handlowym panu Kowalskiemu, który prowadził działalność go-
spodarczą – sprzedaż odzieży, na podstawie umowy najmu od stycznia 2014 r. na 8 lat. W celu adaptacji lokalu pan 
Kowalski poczynił prace wykończeniowe, m.in. przystosował do własnych potrzeb oświetlenie, wmontował w ściany 
lustra, wykonał ścianki działowe i wiele innych. W kwietniu zakończono prace, a całkowity koszt tej inwestycji wy-
niósł 23 000 zł.
Pan Kowalski nakłady te zaliczył do inwestycji w obcym środku trwałym i rozpoczął miesięczną amortyzację tego 
środka trwałego od maja 2014 r., z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie.
Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi:
(23 000 zł × 10%): 12 miesięcy = 191,67 zł

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego Nr dowodu księgowego Opis zdarzenia 

gospodarczego

Wartość 
sprzedanych 

towarów
i usług

Pozostałe 
wydatki

Razem 
wydatki

1 2 3 6 7 13 14
6) 31.05.2014 Dowód wewnętrzny

5/DW/05/2014
Amortyzacja inwesty-
cji w obcym obiekcie

 191,67 zł 191,67 zł

Odpowiadając na pytanie, warto również wspomnieć, 
że w przypadku gdy umowa najmu ulegnie rozwiązaniu, 
a inwestycja w obcym środku trwałym nie jest w pełni 
umorzona, nie będzie możliwa dalsza jej amortyzacja, po-
nieważ normatywny okres amortyzacji jest dłuższy niż 
okres wykorzystywania inwestycji dla celów prowadzonej 
działalności. Część wydatków na inwestycję niezamortyzo-
waną w okresie trwania umowy najmu stanowi dla najem-
cy koszt uzyskania przychodów, jeżeli utraciła ona przy-
datność gospodarczą z innych powodów niż zmiana 
rodzaju działalności. Potwierdził to NSA w uchwale 
z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt II FPS 2/12, w której stwier-
dził, że: (…) W tym też kontekście w analizowanym przy-
padku, mając na uwadze treść art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., 
stratę należy powiązać z bezpośrednią przyczyną jej powsta-
nia, tj. likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych 
(inwestycji w obcych środkach trwałych), jeżeli utraciły one 
przydatność gospodarczą z innych powodów niż zmiana ro-
dzaju działalności. Należy przy tym podzielić pogląd wyrażo-
ny w wyroku NSA z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 
33/10, że likwidacją środka trwałego (inwestycji w obcym 
środku trwałym) uprawniającą do zaliczenia do kosztów 
uzyskania przychodów straty z tego tytułu, będzie takie tylko 

wyzbycie się tych środków (inwestycji w obcych środkach 
trwałych), które jest racjonalne i ekonomicznie uzasadnione 
z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej 
i będzie miało związek z przychodami w rozumieniu art. 15 
ust. 1 u.p.d.o.p. (…)

Wprawdzie przywołana uchwała została wydana na pod-
stawie przepisów u.p.d.o.p., jednak z uwagi na tożsamość 
przepisów dotyczących tej kwestii w u.p.d.o.f. zachowuje 
swoją aktualność w przedstawionym w pytaniu stanie fak-
tycznym.

Justyna Michałowska
księgowa, praktyk, 

autorka licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 22g ust. 17, art. 22j ust. 4, art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312),

■ załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 
2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 
(Dz.U. nr 242, poz. 1622).
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Podatek od towarów i usług

Czy obroty z wynajmu należy uwzględniać 
przy ustalaniu obowiązku instalacji kasy fiskalnej

PYTANIE 
Spółka prowadzi działalność produkcyjną dla firm 
i w niewielkim zakresie dla osób prywatnych. Obro-
ty ze sprzedaży dla osób prywatnych nigdy nie prze-
kraczały 20 tys. zł rocznie. Obecnie spółka rozpo-
częła wynajem lokali mieszkalnych dla osób 
prywatnych. Obroty z najemcami szybko przekroczą 
20 tys. zł. Najemcy wpłacają czynsz przelewem ban-
kowym. Czy obroty z tego tytułu powinny być liczo-
ne do obrotu zobowiązującego do zainstalowania 
kasy fiskalnej? Gdzie taka kasa powinna być zain-
stalowana – w zakładzie produkcyjnym czy w bu-
dynku mieszkalnym?

ODPOWIEDŹ 
Tak, obroty z najmu należy uwzględniać przy usta-

laniu obowiązku stosowania kasy rejestrującej. 
W przedstawionej sytuacji kasę należy zainstalować 
przede wszystkim w zakładzie produkcyjnym.

WYJAŚNIENIE 
Podatnicy mają co do zasady obowiązek ewidencjono-

wania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży dokony-
wanej na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych). Obowiązek ten wynika z art. 111 
ust. 1 ustawy o VAT. Istnieje jednak wiele zwolnień 
z tego obowiązku. Określają je przepisy rozporządzenia 
w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania 
(dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie to przewiduje, między innymi, zwol-
nienie podmiotowe obejmujące podatników, u których 
kwota obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych 
nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwo-
ty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Zwolnie-
nie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następują-
cych po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót 
realizowany na rzecz osób prywatnych w kwocie 20 
000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Prawo do wskazanego zwolnienia zależy od kwoty obro-
tu realizowanego na rzecz osób prywatnych. Ponadto, 
ustalając prawo do wskazanego zwolnienia, należy 
uwzględniać wartość całej sprzedaży na rzecz osób pry-
watnych, w tym wartość sprzedaży na rzecz osób prywat-
nych, która jest zwolniona przedmiotowo z obowiązku 
ewidencjonowania, tak jak np. usługi najmu mieszkań (po-
dobnie zresztą było w latach poprzednich – zob. przykła-
dowo decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z 3 lipca 2007 r., 
sygn. PI/443-/07/Z/03).

W omawianej sytuacji oznacza to, że spółka musi uwzględ-
niać zarówno wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych 
produkowanych towarów, jak i wartość świadczonych na rzecz 
tych osób usług wynajmu lokali mieszkalnych. Dzieje się tak, 
mimo że świadczenie usług najmu takich lokali jest zwolnione 
przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania.

Przypomnijmy, że świadczenie usług najmu lokali miesz-
kalnych jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na 
podstawie:
■ § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia 

– zwolnienie to obejmuje świadczenie usług na rzecz 
osób fizycznych prywatnych, jeżeli zapłaty za wykonaną 
czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-
wej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę 
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona 
dotyczyła, lub

■ § 2 ust. 1 i 2 w zw. z poz. 24 załącznika do rozporządze-
nia – jeśli jest w całości dokumentowane fakturami.
W przedstawionej sytuacji spółka utraci zatem prawo do 

korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku 
ewidencjonowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 roz-
porządzenia. Stanie się to po upływie 2 miesięcy następu-
jących po miesiącu, w którym kwota obrotu realizowanego 
na rzecz osób prywatnych (w tym z tytułu świadczenia 
usług najmu) przekroczy 20 000 zł.

PRZYKŁAD

Spółka mająca w poprzednich latach niewielką sprze-
daż towarów na rzecz osób prywatnych, na początku 
2014 r. zaczęła świadczyć usługi wynajmu lokali 
mieszkalnych dla osób prywatnych (zwolnione 
przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze 
względu na otrzymywanie przez spółkę zapłaty w ca-
łości za pośrednictwem rachunku bankowego). War-
tość sprzedaży na rzecz osób prywatnych:
1)  w styczniu 2014 r. wyniosła 1200 zł (wyłącznie 

sprzedaż towarów),
2)  w lutym 2014 r. wyniosła 8500 zł (600 zł ze sprzeda-

ży towarów, 7900 zł ze świadczenia usług najmu),
3)  w marcu 2014 r. wyniosła 10 500 zł (1000 zł ze 

sprzedaży towarów, 9500 zł ze świadczenia usług 
najmu).

W tej sytuacji w marcu 2014 r. nastąpiło przekrocze-
nie limitu 20 000 zł. Spółka utraciła prawo do zwol-
nienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowa-
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nia po upływie dwóch miesięcy i z dniem 1 czerwca 
2014 r. objął ją obowiązek ewidencjonowania sprze-
daży towarów na rzecz osób prywatnych.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że utrata prawa do zwol-
nienia z obowiązku ewidencjonowania nie oznacza 
koniecz ności ewidencjonowania świadczonych usług naj-
mu (będą one mogły nadal korzystać ze zwolnienia przed-
miotowego z obowiązku ewidencjonowania, np. na pod-
stawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załącznika do 
rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewiden-
cjonowania). Konieczne będzie jedynie rozpoczęcie przez 
spółkę ewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz 
osób prywatnych, gdyż ta sprzedaż nie będzie zwolniona 
przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Z tego po-
wodu kasę rejestrującą w przedstawionej sytuacji spółka 

powinna zainstalować przede wszystkim w zakładzie pro-
dukcyjnym (w miejscu, w którym sprzedaje towary oso-
bom prywatnym).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-

warów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 oraz poz. 24 i 37 za-
łącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listo-
pada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 1382).

Jak rozliczyć najem mieszkania swojemu pracownikowi

PYTANIE 
Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę firmę reklamową. 
Zatrudniłem operatora, któremu zamierzam wynająć 
swoje prywatne mieszkanie na cele mieszkalne. W jaki 
sposób mam się z tego rozliczyć z fiskusem w zakresie 
VAT?

ODPOWIEDŹ 
Może Pan wynająć swoje prywatne mieszkanie na 

cele mieszkalne swojemu pracownikowi. Zastosowanie 
znajdzie tu zwolnienie z VAT, ponieważ najem na cele 
mieszkalne jest zwolniony przedmiotowo z VAT. 
W składanej do urzędu skarbowego deklaracji podat-
kowej osiągnięty z tego tytułu obrót należy wykazać 
w poz. 10 deklaracji VAT-7.

WYJAŚNIENIE 
Wyjmując prywatne mieszkanie swojemu pracownikowi na 

cele mieszkalne, działa Pan w charakterze podatnika VAT.
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wyko-
nujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez wzglę-
du na cel lub rezultat takiej działalności.

Wynajmując swoje prywatne mieszkanie, poszerza Pan 
zakres prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej 
o usługi w zakresie najmu nieruchomości. Czynność ta 
uznawana jest za działalność gospodarczą. W konsekwen-
cji podlega opodatkowaniu VAT. Ponadto nie ma tutaj żad-
nego znaczenia fakt, że najemca jest pracownikiem Pana 
firmy – agencji reklamowej.

Stanowisko to potwierdził także Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 
890/11), w którym stwierdził, że: (...) wykorzystywanie 
majątku prywatnego przez osoby fizyczne stanowi działal-
ność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 zdanie drugie 

ustawy o VAT, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły w ce-
lach zarobkowych. Podmiot wykonujący działalność gospo-
darczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług może 
do takiej działalności wykorzystywać także majątek prywat-
ny, nabyty wcześniej w celach innych niż gospodarcze. Nato-
miast istotne dla ustalenia, czy jest podatnikiem podatku od 
towarów i usług, jest stwierdzenie, czy czynność, która ma 
być opodatkowana, stanowi działalność charakteryzującą się 
cechami typowymi dla czynności związanej z działalnością 
profesjonalisty – hand lowca, czy też jest czynnością podejmo-
waną w ramach zwykłego wykonywania prawa własności 
wobec prywatnego majątku (…).

Taki sam pogląd prezentują organy podatkowe. Przy-
kładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi z 16 stycznia 2014 r. (sygn. 
IPTPP4/443-759/13-4/JM) czytamy: (…) W przepisach 
art. 659 § 1 k.c. ustawodawca wskazał, że przez umowę 
najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz 
do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a na-
jemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony 
czynsz. Tak więc najem jest umową dwustronnie obowiązu-
jącą i wzajemną; odpowiednikiem świadczenia wynajmują-
cego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest 
świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego 
czynszu (…).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy stwierdzić, 
że świadczenie usług najmu wypełnia, określoną w art. 15 
ust. 2 ustawy, definicję działalności gospodarczej, jeżeli 
jest wykonywana w sposób ciągły do celów zarobkowych 
(zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały 
charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasa-
dzie stałe). W konsekwencji najem nieruchomości stanowi 
odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
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SŁOWNICZEK
Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działal-
ność producentów, handlowców lub usługodawców, 
w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, 
oraz rolników, a także działalność osób wykonujących 
wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje 
w szczególności czynności polegające na wykorzysty-
waniu towarów lub wartości niematerialnych i praw-
nych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 
ust. 2 ustawy o VAT).

Z pytania wynika, że najem będzie miał charakter miesz-
kalny. A zatem znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT 
przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis 
ten umożliwia zastosowanie zwolnienia z VAT w przypad-
ku, gdy podatnik świadczy usługi w zakresie wynajmowa-
nia lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 
mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachu-
nek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Aby można było zastosować zwolnienie do usług najmu, 
muszą być spełnione następujące warunki:
■ nieruchomość ma charakter mieszkalny,
■ najem lub dzierżawa ma cel mieszkaniowy.

Będąc podatnikiem VAT i jednocześnie stroną zawar-
tej umowy najmu, powinien Pan udokumentować najem 

fakturą i wykazać w deklaracji podatkowej oprócz obro-
tu opodatkowanego obrót z tytułu najmu. Usługi najmu 
na cele mieszkaniowe, zwolnione od podatku, powinny 
być wykazywane przez podatnika w poz. 10 deklaracji 
VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Natomiast faktura powinna zawierać:
■ datę wystawienia,
■ numer kolejny,
■ imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towa-

rów lub usług oraz ich adresy,
■ nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
■ miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres 

wykonanych usług,
■ cenę jednostkową towaru lub usługi,
■ kwotę należności ogółem,
■ wskazanie podstawy prawnej zwolnienia, tj. art. 43 

ust. 1 pkt 36 ustawy.

Magdalena Miklewska
prawnik, ekspert w zakresie VAT,  autorka licznych publikacji

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 15 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt 36, art. 106e ust. 1 pkt 19 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312).

Czy ograniczenie w odliczaniu 50% VAT 
dotyczy wynajmu miejsc parkingowych dla klientów

PYTANIE 
Firma wykorzystuje samochody do celów mieszanych 
oraz wyłącznie do działalności. Wynajmujemy miejsca 
parkingowe na terenie biurowca dla włas nych samo-
chodów oraz dla naszych klientów. Na każde miejsce 
otrzymujemy osobną fakturę. Jak w tej sytuacji odli-
czać VAT? Czy 50% odliczamy tylko od miejsc służbo-
wych, a od pozostałych miejsc możemy odliczyć 100%? 
Czy od wszystkich powinniśmy odliczyć 50%?

ODPOWIEDŹ 
Z faktur za wynajem miejsc parkingowych dla klien-

tów podatek może być odliczany w całości. Natomiast 
wysokość odliczenia z faktur dokumentujących wynaj-
mowanie przez Państwa służbowych miejsc parkingo-
wych zależy od tego, czy są one przyporządkowane do 
konkretnych samochodów. 

WYJAŚNIENIE 
Od 1 kwietnia 2014 r. kwota podatku naliczonego od wy-

datków związanych z pojazdami samochodowymi ograni-
czona jest do 50%, gdy samochód jest wykorzystany do ce-
lów mieszanych (art. 86a ust. 1 ustawy o VAT). Wydatki, 
których dotyczy to ograniczenie, określa art. 86a ust. 2 
ustawy o VAT.

Do usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych 
pojazdów należy zaliczyć m.in. usługi związane z ich par-
kowaniem, np. usługi wynajmu miejsc parkingowych.

Chociaż z przepisów nie wynika to wprost, nie ulega wątpli-
wości, że ograniczenia dotyczą zakupów towarów i usług 
związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samo-
chodowych przez dokonujących tych zakupów podatników. 
Ograniczenia nie dotyczą zakupów towarów i usług związa-
nych z eksploatacją lub używaniem pojazdów samochodo-
wych przez inne podmioty. Przyjęcie odmiennego stanowiska 
prowadziłoby bowiem do absur dalnego wniosku, że, przykła-
dowo, ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50% doty-
czy wszystkich zakupów dokonywanych przez podatników 
prowadzących warsztaty samochodowe, np. zakupów części 
zamiennych do naprawianych samochodów klientów.

Należy zatem uznać, że wskazane na wstępie ogranicze-
nie kwoty podatku naliczonego do 50% nie ma zastosowa-
nia w przypadku dokonywania zakupów towarów i usług 
związanych z zapewnieniem miejsc parkingowych dla 
klientów podatników. Podatek z faktur dokumentujących 
usługi wynajmu miejsc parkingowych mogą zatem Pań-
stwo odliczać w całości (w 100%).

Niekoniecznie przy tym limit 50% obowiązuje w przypadku 
wynajmu miejsc parkingowych dla samochodów służbowych. 
Uznać bowiem należy, że limit ten obowiązuje wyłącznie 
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w stosunku do wydatków, które bezpośrednio można powią-
zać z konkretnym pojazdem samochodowym nieuprawniają-
cym do pełnych odliczeń. W przypadku wynajmu miejsc par-
kingowych limit ten obowiązuje zatem tylko, jeżeli 
wynajmowane miejsce parkingowe jest przyporządkowane do 
konkretnego pojazdu samochodowego, który nie uprawnia do 
dokonywania pełnych odliczeń. W przypadku wynajmu in-
nych miejsc (nieprzyporząd kowanych do konkretnych pojaz-
dów samochodowych oraz przyporządkowanych do pojazdów 
samochodowych uprawniających do dokonywania pełnych 
odliczeń) limit 50% nie obowiązuje.

A zatem kwota podatku naliczonego z faktur dokumen-
tujących wynajmowanie przez Państwa służbowych miejsc 
parkingowych zależy od tego, czy są one przyporządkowa-
ne do samochodów wykorzystywanych do celów miesza-
nych. Jeżeli tak, limit 50% niewątpliwie obowiązuje. 
W przeciwnym razie z faktur za wynajem miejsc parkingo-
wych również w tym zakresie mogą Państwo, zdaniem au-
tora, odliczać VAT w całości. Należy jednak pamiętać, że 
przyjęcie takiego stanowiska jest ryzykowne, gdyż nie ma 
wyjaśnień organów podatkowych potwierdzających jego 
prawidłowość.

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi, których dotyczy ograniczenie kwoty podatku naliczonego do 50%
1)  wydatki dotyczące nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
2)  wydatki dotyczące używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o po-

dobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
3)  wydatki dotyczące 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.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 

autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 86a ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 312).

Czy refakturując dostawę mediów do lokali mieszkalnych, 
należy stosować zwolnienie
PYTANIE 
Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność gospo-
darczą polegającą m.in. na wynajmowaniu lokali 
mieszkalnych, użytkowych i powierzchni wystawienni-
czych. Jako właściciel lokali obciążamy kosztami czyn-
szu najemców, w tym przedsiębiorstwo produkcyjne, 
zgodnie z umową najmu zawartą z tym przedsiębior-
stwem. Opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez 
najemcę: za energię cieplną, dostawę wody i gazu, od-
biór ścieków i wywóz nieczystości, traktujemy jako 
opłaty za świadczenia odrębne od usługi najmu. W re-
zultacie nie ujmujemy tych świadczeń jako składników 
czynszu z tytułu usługi najmu, lecz refakturujemy z za-
stosowaniem właściwej dla nich stawki VAT. Koszty 
mediów „przerzucamy” na najemcę na podstawie do-
kumentów pierwotnych, bez doliczania jakiejkolwiek 
marży. Czy przedstawiony sposób rozliczania tych 
usług jest prawidłowy? Czy okoliczność, że usługi te 
traktujemy jako odrębne od usługi najmu, ma wpływ 
na termin powstania obowiązku podatkowego?

ODPOWIEDŹ 
Tak, spółka jako wynajmujący może dokonywać refak-

turowania kosztów mediów, gdyż nabywa je wyłącznie 
w celu dalszej odsprzedaży na rzecz ostatecznego na-

bywcy. Taka możliwość powinna zostać określona 
w umowie. Dla refakturowanych usług obowiązek po-
datkowy powstaje w sposób szczególny. Należy jednak 
pamiętać, że organy podatkowe kwestionują prawo do 
odrębnego refakturowania kosztów dostawy mediów. 

WYJAŚNIENIE 
W ustawie o VAT zasady refakturowania reguluje art. 8 

ust. 2a ustawy o VAT. Według tych regulacji, w przypadku gdy 
podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby 
trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że 
podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Skoro 
ustawodawca „zrównuje” przypadek odsprzedaży usług 
z przypadkiem samodzielnego wyświadczenia tych usług, na-
leży przyjąć „fikcję” świadczenia usługi przez podmiot doko-
nujący refakturowania. W konsekwencji wystawiona przez ten 
podmiot faktura (choć jedynie przerzuca koszty na osobę trze-
cią – ostatecznego odbiorcę) podlega takim samym regułom, 
reżimom i wywołuje takie same skutki jak faktura wystawiona 
przez podmiot, który bezpośrednio świadczy usługę.

1. Czy stosowanie refakturowania 
jest dopuszczalne

Mimo że z kupionych mediów korzystają tylko najemcy, dla 
organów podatkowych nie jest to argument za tym, aby wy-
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najmujący mógł dokonać refakturowania kosztów mediów. 
Powołując się na definicję podstawy opodatkowania, uznają, 
że również w przypadku najmu podstawę opodatkowania 
stanowi wszystko, co możemy uznać za zapłatę z tego tytułu, 
w tym również koszty mediów (art. 29a ust. 1 ustawy).

Zdaniem organów podatkowych (patrz: pismo Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Warszawie z 31 stycznia 2014 r., sygn. 
IPPP1/443–1374/13–2/PR): (...) z punktu widzenia usłu-
gobiorcy istotny jest zakup usługi najmu. Nie ma zatem 
podstaw prawnych, aby w przedmiotowej sprawie sztucznie 
rozdzielać jedną usługę najmu na: usługę najmu i usługi 
obce (refakturowane) oraz stosować dla nich odrębne staw-
ki VAT. Konsekwencje podatkowe powinny być przyporząd-
kowane świadczeniu wiodącemu (…).

Niemniej jednak w orzecznictwie rozpowszechniony jest 
pogląd, że refakturowanie mediów jest dopuszczalne, przy 
czym zależy to od regulacji umownych.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 27 wrześ nia 
2012 r. w sprawie C-392/11 zajmował się przepisami doty-
czącymi refakturowania i rozstrzygał kwestię rozliczania 
dodatkowych opłat (woda, ogrzewanie, remonty, sprząta-
nie, ochrona) przez firmę wynajmującą lo kale biurowe. 
Konkluzja tego wyroku nie jest jednoznaczna, a Trybunał 
zostawił ostateczne rozstrzygnięcie sądom krajowym. Nie 
wykluczył jednak uznania usług związanych z najmem 
i przewidzianych w umowie za opodatkowane odrębnie 
świadczenie dodatkowe. Przykładowo wskazał, że decydu-
je o tym zapis w umowie dotyczący sposobu ustalania 
opłat, jak też inne okoliczności, np. czy ich nieuiszczenie 
daje prawo rozwiązania umowy.

TSUE w sprawie C-572/07 również uznał, że w przy-
padku gdy możliwe jest świadczenie usług bezpośrednio 
przez podmioty trzecie na rzecz najemców (czyli de facto 
wynajmujący nabywa je wyłącznie w celu dalszej od-
sprzedaży na rzecz ostatecznego nabywcy) i mogą one 
być odrębnie rozliczane, sprzedawane i fakturowane, 
można stwierdzić, że są to usługi odrębne od usług naj-
mu. O odrębności tych usług świadczy również sposób 
ich fakturowania, mianowicie oddzielnie od czynszu 
(patrz: orzeczenie TSUE w sprawie C-572/07 RLRE Tell-
mer Property sro v. Finanční ředitelství v. Ústí nad La-
bem).

Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z 31 maja 
2011 r. (sygn. akt I FSK 740/10), stwierdzając: (…) Opła-
ty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę: za ener-
gię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczy-
stości, powinny być ujmowane do podstawy opodatkowania 
jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu na podstawie 
art. 29 ust. 1 ustawy VAT [obecnie art. 29a ust. 1 ustawy 
– przyp. red.], chyba że z umowy najmu zawartej pomiędzy 
wynajmującym a najemcą wynika jednoznacznie, że opłaty 
te (wszystkie lub niektóre) na podstawie art. 30 ust. 3 tej 
ustawy [obecnie art. 29a ust. 1 ustawy – przyp. red.] są re-
gulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób 
odrębny od czynszu (…).

Prawo do refakturowania potwierdził również WSA 
w Gliwicach w wyroku z 23 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III 
SA/Gl 1904/12).

Stanowisko to jest prawidłowe. Nie można zakwestiono-
wać prawa do refakturowania mediów ze względu na ich 
szczególny charakter jako usług nabywanych wraz z usłu-
gą najmu. Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Rzeszowie w wyroku z 23 marca 2009 r. (sygn. 
akt I SA/Rz 728/08): (…) Brak jest podstaw do różnicowa-
nia uprawnień podatników (...) w zależności od rodzaju 
usług będących przedmiotem refakturowania (…).

Oznacza to, że podatnik, który zaryzykuje konflikt 
z urzędem i będzie refakturował koszty mediów, ma dużą 
szansę obronić swoje prawo przed sądem. Nie jest to jed-
nak stanowisko jednolite, gdyż np. WSA w Gliwicach 
w wyroku z 23 września 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 
566/13) uznał, że stanowisko organów podatkowych za-
kazujące refakturowania jest prawidłowe.

Nie ma oczywiście przeciwwskazań (zależy to jednak 
tylko od stron umowy), aby opłaty za energię cieplną, do-
stawę wody i gazu, odbiór ścieków i wywóz nieczystości 
zostały wkalkulowane w cenę świadczonej usługi najmu. 
Wówczas stanowią element (jeden ze składników) czyn-
szu. W takim przypadku podstawą opodatkowania jest ca-
łość zapłaty (wynagrodzenia), którą sprzedawca pobiera 
od najemcy i która powinna zostać udokumentowana jed-
ną fakturą VAT. W takiej sytuacji całość świadczenia należy 
opodatkować jedną stawką właściwą dla świadczonych 
usług najmu lokali, a zatem w przypadku najmu lokali 
użytkowych – stawką 23% VAT, natomiast do najmu lokali 
mieszkalnych na cele mieszkaniowe należy zastosować 
zwolnienie.

2. Jak rozliczyć najem, gdy stosujemy 
refakturowanie kosztów mediów

Gdy uznamy, że refakturowanie usług jest prawidłowe, 
usługi te rozliczamy odrębnie. Nie ma przeszkód, aby za-
równo usługi najmu, jak i odsprzedaż mediów były doku-
mentowane jedną fakturą, tylko w odrębnych pozycjach. 
Zarówno usługi najmu, jak i dostawa mediów należą do 
tej samej kategorii usług, dla których obowiązek podatko-
wy powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik 
wystawia fakturę VAT z tego tytułu, przy czym faktura po-
winna być wystawiona nie później niż z upływem terminu 
płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT). Jeże-
li podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóź-
nieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upły-
wu terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy 
nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu 
płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

Dla dokumentowania czynności zarówno najmu, jak 
i dostawy mediów obowiązuje jeden termin na wystawie-
nie faktury. W tym przypadku fakturę należy wystawić 
nie później niż z upływem terminu płatności (art. 106i 
ust. 3 pkt 4 ustawy). Faktury te mogą być wystawione na-
wet wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi, pod 
warunkiem że zawierają informację, jakiego okresu rozli-
czeniowego dotyczą.

Mimo że terminy wystawiania faktur i ustalania obo-
wiązku podatkowego są takie same, zarówno gdy stosuje-
my refakturowanie, jak i gdy go nie stosujemy, nie ozna-
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cza to jednak, że nie ma żadnych różnic. Dotyczą one 
stawek VAT (patrz tabela).

3. Jak rozliczyć najem, gdy nie stosujemy 
refakturowania kosztów mediów

Gdy nie refakturujemy kosztów mediów, przyjmuje się, 
że świadczymy wyłącznie usługę najmu, która powinna 
być udokumentowana jedną fakturą, bez wyodrębniania 
tych kosztów. Zdaniem części organów podatkowych nie 
można wyodrębniać na fakturze (wykazując w odrębnej 
pozycji), nawet do celów informacyjnych, kosztów me-
diów, stosując stawkę VAT jak dla usług najmu (patrz: pi-

smo Dyrektora Izby Skarbowej w War szawie z 31 stycznia 
2014 r., sygn. IPPP1/443–1374/  /13–2/PR): (…) Pomi-
mo, że Spółka w uzasadnieniu włas nego stanowiska słusz-
nie wskazała, że stosuje podstawową stawkę podatku VAT 
dla mediów, których koszty przenosi na najemców, organ 
podatkowy uznał stanowisko za nieprawidłowe, ponieważ 
wbrew podejściu prezentowanemu przez Wnioskodawcę 
uznaje, że nie ma podstaw do dokumentowania mediów 
w odrębnych fakturach VAT, lecz powinny być one uwzględ-
nione w podstawie opodatkowania oraz fakturach za najem 
powierzchni lokali użytkowych (…).

Nie jest to stanowisko jednolite.

Różnice w ustaleniu stawki VAT, gdy stosujemy refakturowanie kosztów dostawy mediów lub gdy go nie stosujemy

Cel wynajmu Podatnik refakturuje koszty dostawy mediów Podatnik wlicza koszty dostawy mediów 
do podstawy opodatkowania usług najmu

Na cele mieszkaniowe 1. Usługa najmu – zw.
2.  Media – 8% lub 23%, w zależności od ich 

rodzaju

Całość świadczenia jest zwolniona z VAT

Na cele niemieszkaniowe 1. Usługa najmu – 23%
2.  Media – 8% lub 23%, w zależności od ich 

rodzaju

Całość świadczenia jest opodatkowana staw-
ką 23%

dr Beata Rogalska
radca prawny, ekspert w zakresie VAT

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 8 ust. 2a, art. 19 ust. 5 pkt 4, art. 29a ust. 1, art. 106i ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 

z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy 
z tytułu świadczenia usług najmu, jeżeli nie otrzymano zapłaty

PYTANIE 
Wynajmujemy garaże firmie, która świadczy usługi 
transportowe. To polska spółka zarejestrowana jako 
podatnik VAT. Faktury za najem wystawiamy na po-
czątku każdego miesiąca z terminem płatności upływa-
jącym w tym samym miesiącu. Gdy faktury zostaną 
opłacone – musimy rozliczyć VAT. A co powinniśmy 
zrobić, jeśli zapłaty nie otrzymamy?

ODPOWIEDŹ 
Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez 

Państwa usług najmu powstaje w dniu wystawienia 
faktury. Dotyczy to zarówno usług najmu, które zostały 
opłacone w terminie, jak i usług najmu, które w termi-
nie nie zostały opłacone.

WYJAŚNIENIE 
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy określa-

jące zasady powstawania obowiązku podatkowego. Zmie-
nił się m.in. sposób powstawania obowiązku podatkowego 
z tytułu świadczenia usług najmu. Obecnie obowiązek po-

datkowy z tytułu świadczenia usług najmu powstaje 
z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 
z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 
lit. b) tiret trzecie w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i 
ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

Chociaż poprzednie i obecne zasady powstawania obo-
wiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu 
różnią się, jednak mają jedną cechę wspólną. Otóż tak jak 
to było do końca 2013 r., również obecnie obowiązek po-
datkowy z tytułu świadczenia usług powstaje najpóźniej 
w dacie upływu terminu płatności.

Nie oznacza to jednak, że w przedstawionej sytuacji obo-
wiązek podatkowy powstaje w dacie upływu terminu płat-
ności. Obowiązek ten powstaje wcześniej, bo już w dacie 
wystawienia faktury. W przedstawionej sytuacji nie ma to 
jednak większego znaczenia, gdyż data wystawienia faktu-
ry oraz upływ terminu płatności przypadają w tym samym 
miesiącu. Byłoby inaczej, gdyby termin płatności upływał 
w kolejnym miesiącu lub jeszcze później. Wówczas obowią-
zek podatkowy powstałby w miesiącu wystawienia faktury 
mimo upływu terminu płatności po jego zakończeniu.
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W 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia 
usług najmu powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie 
później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności.

PRZYKŁAD

Podatnik świadczy usługi wynajmu garażu. Faktury 
wystawia na początku miesiąca, którego dotyczą, 
z terminem płatności upływającym na początku kolej-
nego miesiąca. Przykładowo faktury za styczeń podat-
nik wystawił 6 stycznia 2014 r. z terminem płatnoś ci 
upływającym 5 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy 
z tytułu świadczenia usług najmu w styczniu 2014 r. 
powstał w tej sytuacji już 6 stycznia 2014 r. (niezależ-
nie od tego, czy i kiedy najemcy opłacą faktury), a więc 

świadczenie tych usług podatnik obowiązany jest wy-
kazać w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. (przy zało-
żeniu, że składa miesięczne deklaracje VAT-7).

A zatem obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia przez 
Państwa usług najmu powstał w przedstawionej sytuacji 
w styczniu (w dniu/dniach wystawienia faktur). Dotyczy to 
zarówno usług najmu, które zostały opłacone w terminie, 
jak i usług najmu, które w terminie nie zostały opłacone. 
Przepisy nie uzależniają bowiem powstawania obowiązku 
podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu od tego, czy 
zostały one opłacone. Brak zapłaty za świadczone usługi 
najmu może co najwyżej upoważniać do zmniejszenia po-
datku należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi. Zasady ko-
rzystania z tej ulgi określają przepisy art. 89a ustawy o VAT.

Warunki powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług najmu w 2013 r. i 2014 r.

Zdarzenie
Czy skutkowało powstaniem obowiązku 
podatkowego z tytułu świadczenia usług 
najmu do końca 2013 r.

Czy skutkuje powstaniem obowiązku 
podatkowego z tytułu świadczenia usług 
najmu od 1 stycznia 2014 r.

Otrzymanie części lub całości zapłaty TAK
(do momentu upływu 

terminu płatności)

NIE

Wystawienie faktury NIE TAK
(do momentu upływu

 terminu płatności)

Upływ terminu płatności TAK
(w zakresie, w jakim obowiązek 

podatkowy nie powstał wcześniej 
na skutek otrzymania zapłaty)

TAK
(w zakresie, w jakim obowiązek 

podatkowy nie powstał wcześniej 
na skutek wystawienia faktury)

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 

autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret trzecie w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1608).

Rachunkowość

Jak przekwalifikować nieruchomość z inwestycji do środków trwałych

PYTANIE 
W styczniu 2013 r. spółka zawarła z firmą leasingową 
umowę leasingu nieruchomości lokalowej na okres 
10 lat. W myśl ustawy o rachunkowości jest to dla spół-
ki leasing finansowy. W styczniu 2014 r. nieruchomość 

została oddana w najem do spółki X. Z zawartej umowy 
najmu ze spółką X wynikało, że jest to leasing finanso-
wy. Wobec tego nieruchomość została zdjęta ze stanu 
środków trwałych w leasingu i wprowadzona na akty-
wa finansowe. Umowa najmu trwała przez okres 4 mie-
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sięcy. Z dniem 30 kwietnia 2014 r. rozwiązaliśmy umo-
wę najmu ze spółką X z uwagi na zaleganie 
z płatnościami. W związku z tym nieruchomość chce-
my zdjąć z aktywów finansowych i wprowadzić z dniem 
30 kwietnia 2014 r. na stan środków trwałych. Jak 
w księgach rachunkowych dokonać takiego ponowne-
go przekwalifikowania do środków trwałych? W jakiej 
wartości wprowadzić nieruchomość na stan środków 
trwałych?

ODPOWIEDŹ 
Ewidencja przekwalifikowania nieruchomości z in-

westycji do środków trwałych zależy od stosowanej 
przez jednostkę metody wyceny inwestycji w nierucho-
mości. Jeżeli jednostka prowadzi wycenę inwestycji 
według reguł właściwych dla środków trwałych i war-
tości niematerialnych i prawnych, to przekwalifikowa-
nie ogranicza się do przeniesienia wartości początko-
wej i wartości odpisów umorzeniowych z kont 
właściwych dla inwestycji na konta właściwe dla środ-
ków trwałych. W przypadku gdy jednostka wycenia 
nieruchomości inwestycyjne według ceny rynkowej 
bądź inaczej określonej wartości godziwej, przy prze-
kwalifikowaniu ich do środków trwałych musi ustalić 
wartość netto tych nieruchomości, jaką miałyby na 
dzień przekwalifikowania, gdyby od dnia ich wprowa-
dzenia do ewidencji były wyceniane według wartości 
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia powiększonej 
o koszty ulepszenia i pomniejszonej o odpisy amorty-
zacyjne. 

WYJAŚNIENIE 
Należy wskazać, że spółka postąpiła prawidłowo, doko-

nując przekwalifikowania nieruchomości w momencie za-
warcia umowy najmu ze środków trwałych do inwestycji. 
Ustawa o rachunkowości stanowi bowiem (art. 3 ust. 1 
pkt 17 u.o.r.), że inwestycjami są aktywa posiadane przez 
jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicz-
nych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, 
uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend 
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również 
z transakcji handlowej. W szczególności do inwestycji zali-
cza się aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości 
niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jed-
nostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia ko-
rzyści. W rozpatrywanym przypadku nieruchomości odda-
ne w najem spełniają definicję inwestycji.

Spółka Czytelnika nie wskazała, według jakiej metody 
wycenia inwestycje w nieruchomości. Jest to ważne, gdyż 
od sposobu tej wyceny (która powinna być opisana w poli-
tyce rachunkowości) zależy sposób ewidencji księgowej 
w momencie dokonania przekwalifikowania inwestycji do 
środków trwałych.

Ustawa o rachunkowości (art. 28 ust. 1 pkt 1a) do-
puszcza dwie możliwości wyceny inwestycji w nierucho-
mości, tj.:
■ według zasad stosowanych do środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, lub
■ według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości 

godziwej.

Wycena inwestycji w nieruchomości 
według zasad stosowanych 
do środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, 
a następnie przekwalifikowanie 
z powrotem do środków trwałych

Wycena inwestycji w nieruchomości. Wyceny inwe-
stycji w nieruchomości dokonuje się po cenie nabycia 
lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 
(po aktualizacji wyceny) powiększonej o koszty ulepsze-
nia oraz pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. Odpisy umorzeniowe inwestycji w nierucho-
mości wycenianej według zasad przyjętych dla środków 
trwałych ujmuje się w księgach w pozostałe koszty ope-
racyjne. Tak jak ma to miejsce w przypadku środków 
trwałych, jednostka powinna nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy dokonywać weryfikacji wartości inwestycji, 
a w razie stwierdzenia, że jej wartość wykazana w księ-
gach jest wyższa od aktualnej wartości rynkowej, doko-
nać odpisu aktualizującego jej wartość. Odpis z tytułu 
trwałej utraty wartości nieruchomości inwestycyjnej uj-
muje się w księgach rachunkowych, podobnie jak odpisy 
amortyzacyjne, w ciężar pozostałych kosztów opera-
cyjnych.

Przekwalifikowanie inwestycji do środków trwałych. 
W przypadku gdy wyceny inwestycji dokonano według za-
sad właściwych dla środków trwałych i wartości niemate-
rialnych i prawnych, sytuacja jest stosunkowo prosta. Nale-
ży przenieść wartość początkową i wartość odpisów 
umorzeniowych z kont właściwych dla inwestycji na konta 
właściwe dla środków trwałych.

PRZYKŁAD 1
 
1.  31 grudnia 2013 r. – jednostka przekwalifikowała na inwestycję nieruchomość o wartości początkowej 300 000 zł, 

dotychczasowe umorzenie 75 000 zł, wartość netto 225 000 zł
Wn konto 040 „Inwestycje w nieruchomości i prawa”  300 000 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe”  300 000 zł
Wn konto 071 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  75 000 zł
Ma konto 073 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”  75 000 zł
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2. Amortyzacja miesięczna – 625 zł
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  625 zł
Ma konto 073 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”  625 zł

3.  30 kwietnia 2014 r. następuje przekwalifikowanie inwestycji do środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne do 
dnia przekwalifikowania – 77 500 zł (75 000 + 2500)
Wn konto 010 „Środki trwałe”  300 000 zł
Ma konto 040 „Inwestycje w nieruchomości i prawa”  300 000 zł
Wn konto 073 „Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa”  77 500 zł
Ma konto 071 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 77 500 zł

010 – Środki trwałe
040 – Inwestycje

w nieruchomości i prawa
071 – Odpisy umorzeniowe

środków trwałych

Sp.) xxx  300 000,00 (1 1) 300 000,00  300 000,00 (3 1) 75 000,00  xxx (Sp.

3) 300 000,00  77 500,00 (3

073 – Odpisy umorzeniowe 
inwestycji w nieruchomości i prawa

765 – Pozostałe koszty 
operacyjne

3) 77 500,00  75 000,00 (1 2) 625,00

 625,00 (2 2) 625,00

 625,00 (2 2) 625,00

 625,00 (2 2) 625,00

 625,00 (2

Wycena inwestycji według ceny rynkowej 
bądź inaczej określonej wartości godziwej

Wycena inwestycji w nieruchomości. Ustawa o ra-
chunkowości dopuszcza stosowanie wyceny nieruchomo-
ści zaliczanych do inwestycji według ceny rynkowej lub 
inaczej określonej wartości godziwej. Wartość godziwa jest 
to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać 
wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach 
transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 
poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. 
Wartością godziwą może być więc cena sprzedaży, 
a w przypadku gdy nie istnieje dla danego składnika ak-
tywny rynek – wartość ustalona przez rzeczoznawcę.

Należy zwrócić uwagę, że wyceniając inwestycję według 
ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej, 
w wartości inwestycji nie uwzględnia się ulepszeń oraz 
zmniejszenia na skutek użytkowania lub starzenia się, 

a więc odpisów amortyzacyjnych. Wynika to z tego, że 
z założenia wartość godziwa takie zmniejszenia i zwięk-
szenia już w sobie zawiera. Wystąpią za to skutki aktuali-
zacji wyceny, bo okresowo, nie rzadziej niż na dzień bilan-
sowy, jednostka powinna takiej aktualizacji wyceny 
dokonywać, a jej skutki odnieść do pozostałych przycho-
dów lub kosztów operacyjnych.

Przekwalifikowanie inwestycji do środków trwałych. 
Jednostki, które wyceniają nieruchomości inwestycyjne we-
dług ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, 
przy przekwalifikowaniu ich do środków trwałych muszą 
ustalić wartość netto tych nieruchomości, jaką miałyby na 
dzień przekwalifikowania, gdyby od dnia ich wprowadzenia 
do ewidencji były wyceniane według wartości w cenie nabycia 
lub koszcie wytworzenia powiększonej o koszty ulepszenia 
i pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Różnicę pomiędzy 
wartością godziwą a wartością netto nieruchomości odnosi się 
do pozostałych kosztów bądź przychodów operacyjnych.

PRZYKŁAD 2

1.  31 grudnia 2013 r. jednostka przekwalifikowała na inwestycję nieruchomość o wartości początkowej 300 000 zł, 
dotychczasowe umorzenie – 75 000 zł, wartość netto – 225 000 zł. Wycena rzeczoznawcy na dzień przekwalifi-
kowania – 250 000 zł
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Wn konto 040 „Inwestycje w nieruchomości i prawa”  250 000 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe”  300 000 zł
Wn konto 071 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  75 000 zł
Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”  25 000 zł

W rozpatrywanym stanie faktycznym ustalenie wartości netto nieruchomości na 30.04.2014 r. nie jest trudne, gdyż 
nie było zwiększeń wartości, a wartość amortyzacji jest prosta do ustalenia.

2.  30 kwietnia 2014 r. następuje przekwalifikowanie inwestycji do środków trwałych.
Wartość inwestycji według wartości godziwej – 250 000 zł. Wartość inwestycji w cenie nabycia – 300 000 zł, od-
pisy amortyzacyjne do dnia przekwalifikowania – 77 500 zł (75 000 + 2500), wartość netto – 222 500 zł
Wn konto 010 „Środki trwałe”  300 000 zł
Ma konto 071 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych”  77 500 zł
Ma konto 040 „Inwestycje w nieruchomości i prawa”  250 000 zł
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  27 500 zł

010 – Środki trwałe
040 – Inwestycje

w nieruchomości i prawa
071 – Odpisy umorzeniowe

środków trwałych

Sp.) xxx  300 000,00 (1 1) 250 000,00  250 000,00 (2 1) 75 000,00  xxx (Sp.

 77 500,00 (2

760 – Pozostałe przychody 
operacyjne

765 – Pozostałe koszty 
operacyjne

 25 000,00 (1 2) 27 500,00

Jak wynika z przykładów 1 i 2, niezależnie od przyjętej metody wyceny inwestycji, wycena nieruchomości na dzień prze-
kwalifikowania będzie prowadziła do tych samych wyników. Różne będą tylko ścieżki dojścia do tej wartości.

Anna K. Kowal
biegły rewident, ekspert w zakresie podatków dochodowych i VAT

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 3 ust. 1 pkt 17, art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost. zm. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 613).

Czy wspólnik spółki cywilnej
 może wynajmować spółce budynek

PYTANIE 
Jako wspólnik spółki cywilnej (50% udziałów) otrzy-
małem w drodze darowizny budynek produkcyjny. Nie 
chcę jednak wprowadzać tego budynku do działalności 
spółki, a jedynie wynajmować go spółce w ramach wy-
najmu prywatnego. Spółka będzie w tym budynku pro-
wadziła produkcję. Czy jako właściciel budynku mogę 
co miesiąc wystawiać rachunek dla spółki z tytułu naj-
mu i rozliczać się z najmu prywatnego? Czy spółka 
może taki wystawiony przeze mnie rachunek zaksięgo-
wać sobie w koszty?

ODPOWIEDŹ 
Może Pan wynajmować budynek produkcyjny spółce 

cywilnej, w której jest Pan wspólnikiem. Do celów VAT 
prowadzony przez Pana najem spełnia warunki do 
uznania go za działalność gospodarczą. Niezależnie od 
tego, czy zarejestruje Pan działalność w tym zakresie, 
czy też skorzysta ze zwolnienia z uwagi na wysokość 
obrotu, powinien Pan wystawiać spółce faktury, a nie 
rachunki. Faktury te będą stanowić dla spółki cywilnej 
podstawę do zaliczania czynszu najmu do kosztów uzy-
skania przychodów. W podatku dochodowym może 
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Pan wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. 

WYJAŚNIENIE 
Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, że ani z cy-

wilnoprawnego, ani z podatkowego punktu widzenia nie 
ma przeszkód, aby wspólnik spółki cywilnej wynajął jej 
składnik swojego prywatnego majątku (zamiast wnosić do 
spółki prawo własności tego składnika majątku lub prawo 
do jego używania). Z tytułu takiego wynajmu jest Pan po-
datnikiem VAT, gdyż za działalność gospodarczą w myśl 
przepisów o VAT uważa się również wykorzystywanie ma-
jątku prywatnego przez osoby fizyczne, jeżeli jest dokony-
wane w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zob. przy-
kładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 890/11). Stanowisko 
to potwierdzają również organy podatkowe. W interpreta-
cji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 lu-
tego 2013 r., sygn. IPTPP4/443–769/12–2/ /UNR, czyta-
my, że: (…) Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz 
przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że skoro 
Wnioskodawca jest już podatnikiem podatku od towarów 
i usług, to wszystkie wykonywane czynności mieszczące się 
w zakresie przedmiotowym opodatkowania tym podatkiem, 
będą podlegały opodatkowaniu. Brak jest bowiem podstaw 
prawnych do uznania, iż opodatkowanie podatkiem od towa-
rów i usług następuje w sposób wybiórczy, tzn. niektóre czyn-
ności objęte zakresem przedmiotowym realizowane przez po-
datnika podatku od towarów i usług są opodatkowane, 
a niektóre nie. Charakter usług najmu wyczerpuje znamiona 
działalności gospodarczej, o której mowa w ww. art. 15 ust. 2 
ustawy, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług bez względu na to, czy przedmiot najmu lub dzierża-
wy stanowi włas ność prywatną (...).

Reasumując, Wnioskodawca wynajmując prywatny lo-
kal, działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż 
czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodar-
czej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wobec 
powyższego świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usług 
najmu, za które jest pobierana należność od nabywcy tej 
usługi, stanowi obrót w rozumieniu przepisów podatku od 
towarów i usług, opodatkowany stawką właściwą dla 
świadczonej usługi.

Wynajem budynku spółce cywilnej powinien Pan doku-
mentować fakturami. Nie powinien Pan z tego tytułu wysta-
wiać rachunków. Nawet jeżeli zdecydowałby się Pan na ko-
rzystanie ze zwolnienia z VAT ze względu na wartość 
sprzedaży nieprzekraczającą 150 000 zł, to również nie po-
winien Pan wystawiać spółce rachunków. Od 1 stycznia 
2014 r. podatnicy zwolnieni z VAT (zarówno przedmiotowo, 
jak i ze względu na obrót) mają obowiązek wystawiania na 
żądanie nabywcy tylko faktur, a nie rachunków (art. 106b 
ust. 2 w zw. z art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Przychód uzyskiwany przez Pana z najmu budynku spółce 
cywilnej może być opodatkowany w formie ryczałtu według 
stawki 8,5%. Możliwości tej nie wyłącza fakt, że wynajem 
tego budynku stanowi działalność gospodarczą w rozumie-
niu VAT. Pojęcie działalności gospodarczej na użytek VAT 

jest znacznie szersze od pojęcia działalności gospodarczej na 
użytek ustaw o podatku dochodowym. W konsekwencji 
dana działalność jest często działalnością gospodarczą w ro-
zumieniu VAT, a nie jest działalnością gospodarczą w myśl 
ustaw o podatku dochodowym. Tak właśnie jest w przypad-
ku długotrwałego najmu prywatnego składnika majątku. 
Dla VAT jest to działalność gospodarcza, a dla podatku do-
chodowego nie. Potwierdzają to organy podatkowe w udzie-
lanych wyjaśnieniach. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 
w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2012 r., sygn. 
IPTPB1/415–239/12–2/MD, stwierdził, że: (...) jeżeli nieru-
chomość, z której pewną część Wnioskodawca zamierza wyna-
jąć Spółce cywilnej, stanowi jego prywatną własność, to przed-
miotowy najem stanowić będzie odrębne źródło przychodów, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego naj-
mu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy 
– na zasadach określonych w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizycznych, o ile Wnioskodawca w terminie 
określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodat-
kowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowa-
nych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według 
miejsca zamieszkania (…).

Jednocześnie na podstawie wystawionych przez Pana 
faktur za najem wspólnicy spółki cywilnej (w tym wspólnik 
wynajmujący spółce cywilnej składnik majątku) mogą roz-
poznawać koszty uzyskania przychodów (proporcjonalnie 
do udziałów w zysku spółki – art. 8 ust. 2 pkt 1 w zw. 
z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). Potwierdzają to również organy 
podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. W interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 li-
stopada 2012 r., sygn. IPTPB1/415-499/12-6/MD, czyta-
my, że: (...) czynsz najmu, płacony przez Spółkę cywilną na 
podstawie rachunku [obecnie na podstawie faktury – przyp. 
aut.] wystawianego przez Wnioskodawczynię, zgodnie z za-
wartą umową najmu, będzie stanowić koszt uzyskania przy-
chodów dla Wnioskodawczyni, proporcjonalnie do jej udzia-
łów w zyskach Spółki (…).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 15 ust. 1 i 2, art. 106b ust. 2 i 3 pkt 2, art. 113 ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ art. 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1, art. 9a ust. 6 oraz 
art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

■ art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz.  223).
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Co wybrać – ZUS czy OFE
MARIA GAŁECKA – prawnik, specjalista prawa ubezpieczeń społecznych, autorka wielu publikacji 
z tego zakresu

Stan prawny na 1 lipca 2014 r.

Osoby, które zapisały się do OFE, do końca lipca br. 
muszą podjąć decyzję, czy pozostaną w OFE, czy prze-
niosą się do ZUS. Jeśli zdecydują się na pierwszą 
opcję, część ich składki emerytalnej nadal będzie 
przekazywana do wybranego funduszu. Jeśli wybio-
rą ZUS, cała składka pozostanie w tej instytucji.

Od 1 lutego 2014 r. obowiązuje ustawa reformująca polski 
system emerytalny. Jedną z najważniejszych zmian, które 
wprowadziła, jest dobrowolność oszczędzania w OFE.

Jak jest dzielona 
składka emerytalna

Składka na ubezpieczenia emerytalne wynosi 19,52% 
podstawy jej wymiaru (przychodu uzyskiwanego np. w ra-
mach stosunku pracy). W przypadku ubezpieczonych, któ-
rzy nie przystąpili do OFE (urodzonych przed 1 stycznia 
1949 r. lub urodzonych w latach 1949–1968, którzy nie wy-
brali OFE), cała składka emerytalna jest przekazywana do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w ZUS) i ewidencjo-
nowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Natomiast dla wszystkich członków OFE składka emery-
talna jest dzielona. Większa jej część (12,22% podstawy wy-
miaru) trafia na konto ubezpieczonego w ZUS. Do końca 
kwietnia 2011 r. pozostała część składki emerytalnej (7,3% 
podstawy wymiaru) była przekazywana do OFE wybranego 
przez ubezpieczonego lub przydzielonego w drodze losowa-
nia. Od 1 maja 2011 r., w związku z nowelizacją przepisów, 
składka wynosząca 7,3% podstawy wymiaru podlega dal-
szemu podziałowi. ZUS przekazuje do OFE tylko jej określo-
ną część (od 1 lutego br. – 2,92% podstawy wymiaru), a po-
została część, która wcześniej trafiała do OFE (od 1 lutego br. 
– 4,38% podstawy wymiaru) jest ewidencjonowana na 
utworzonym w tym celu subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

Kto musiał 
przystąpić do OFE

Dotychczasowe przepisy dotyczące przynależności do 
OFE nie pozostawiały zbyt dużej swobody osobom aktyw-
nym zawodowo. Przewidywały, że tylko urodzeni po 
31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. mogli wybrać, 

czy chcą oszczędzać na emeryturę w ZUS, czy ich składki 
będą dzielone na ZUS i OFE. Osoby te, z wyjątkiem już po-
bierających emeryturę, mogły przystąpić na swój wniosek 
do wybranego OFE w terminie do 31 grudnia 1999 r. Jeśli 
w 1999 r. nie pozostawały w ubezpieczeniach, miały możli-
wość przystąpienia do OFE w ciągu 6 miesięcy od powstania 
obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, pod warunkiem że 
w dniu powstania tego obowiązku nie ukończyły 50 lat.

Takiego wyboru nie mieli urodzeni po 31 grudnia 1968 r. 
podejmujący pracę zarobkową. Musieli oni przystąpić do 
OFE w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń 
społecznych. W przeciwnym razie ZUS najpierw wzywał ich 
do zawarcia takiej umowy w określonym terminie, a jeśli 
było to nieskuteczne – wyznaczał OFE w drodze losowania.

Wybór między ZUS a OFE

Nowelizująca ustawę emerytalną ustawa z 6 grudnia 
2013 r. całkowicie zmieniła dotychczasowe zasady doty-
czące obowiązku przystąpienia do OFE. Od 1 lutego 2014 r. 
osoby rozpoczynające aktywność zawodową mają możli-
wość dobrowolnego zawarcia umowy z OFE (w okresie 
4 miesięcy od podjęcia działalności powodującej obowią-
zek ubezpieczeń społecznych). Dobrowolnością członko-
stwa w OFE zostały objęte również osoby, które przystąpiły 
do funduszu przed wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 
2013 r. Co do zasady, ZUS będzie za nie odprowadzał część 
składki do OFE tylko za okres do końca czerwca 2014 r.

■ ZAPAMIĘTAJ
Osoby rozpoczynające pracę mogą przystąpić do OFE 
w ciągu 4 miesięcy.

Każdy ubezpieczony będący członkiem OFE może obecnie 
zdecydować, czy za lipiec 2014 r. oraz kolejne miesiące jego 
składka nadal ma być przekazywana do OFE, czy w całości 
pozostanie w ZUS. Taki wybór przysługuje każdemu, kto do-
tychczas zawarł umowę z funduszem, a więc zarówno uro-
dzonym w latach 1949–1968, jak i po 1968 r. Nie ma też zna-
czenia, kiedy umowa została zawarta (np. w 1999 r., kilka 
lat temu czy w poprzednim roku). Ponadto wybór między 
ZUS a OFE mają osoby, które podpisały umowę z funduszem 
już po wejściu w życie nowych przepisów (po 31 stycznia 
2014 r.), a przed 1 sierpnia 2014 r.
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Decyzja do końca lipca

Na wybór między ZUS a OFE ustawodawca przewidział 
4 miesiące. Każdy, kto chce, aby część jego składki emery-
talnej nadal była odprowadzana do OFE, w okresie od 
1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. musi złożyć w ZUS oświad-
czenie o dalszym przekazywaniu tej składki do OFE. Jeśli 
nie skorzysta z tej możliwości – część jego składki, która 
obecnie podlega przekazaniu do funduszu, począwszy od 
opłaconej za lipiec 2014 r. będzie ewidencjonowana na 
subkoncie w ZUS.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ubezpieczony, który chce, aby część jego składki eme-
rytalnej była przekazywana do OFE, musi złożyć w ZUS 
oświadczenie do 31 lipca 2014 r.

Wybór między ZUS i OFE dotyczy wyłącznie bieżącej 
składki emerytalnej, tzn. tej, która będzie odprowadzana 
od przychodu wypłaconego w lipcu 2014 r. i we wszystkich 
kolejnych miesiącach. Osoby ubezpieczone nie decydują 
więc o składkach, które trafiły do OFE wcześniej lub trafią 
w najbliższym czasie (za okres do końca czerwca 2014 r.). 
Jednak środki zaewidencjonowane dotychczas na rachun-
ku w OFE i tak docelowo zostaną przekazane do ZUS, naj-
później przed przejściem na emeryturę. Będą tam przeno-
szone stopniowo, od czasu, gdy osobie ubezpieczonej 
będzie brakowało do ukończenia powszechnego wieku 
emerytalnego mniej niż 10 lat.

Dokonując wyboru (ZUS czy OFE), należy też pamiętać, 
że decyzja dotyczy stosunkowo niewielkiej części składki 
emerytalnej (2,92%). Jej większa część (16,6%) i tak pozo-
stanie w ZUS, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie 
osoba ubezpieczona do końca lipca 2014 r.

PRZYKŁAD

Maria G., urodzona w 1965 r., w 1999 r. zdecydowa-
ła się zawrzeć umowę z OFE. Cały czas pozostaje 
w zatrudnieniu. W związku z tym ZU S odprowadza 
za nią co miesiąc do OFE część składki emerytalnej. 
Jeśli ubezpieczona chce, aby tak było również po 
30 czerwca 2014 r., najpóźniej do końca lipca br. 
musi złożyć oświadczenie o dalszym przekazywaniu 
składki do OFE. W przeciwnym razie pełna składka 
za lipiec 2014 r. i za kolejne miesiące pozostanie 
w ZUS.

PRZYKŁAD

Mariusz J. w marcu 2011 r. rozpoczął aktywność za-
wodową, podejmując zatrudnienie w ramach stosun-
ku pracy. W wymaganym terminie zawarł umowę 
z OFE. W związku z tym jego składka emerytalna jest 

dzielona między ZUS i OFE. Aby za okres po 
30 czerwca 2014 r. nadal było to możliwe, do końca 
lipca br. ubezpieczony musi złożyć w ZUS oświadcze-
nie o dalszym przekazywaniu składki do OFE.

PRZYKŁAD

Marek K. w czerwcu 2013 r. ukończył studia wyższe. 
1 marca 2014 r. rozpoczął pierwszą pracę. Dwa tygo-
dnie później zawarł umowę członkowską z OFE. 
W związku z tym w kolejnych miesiącach ZUS prze-
kazuje część jego składki emerytalnej na rachunek 
w OFE. Tak będzie jednak tylko za okres do 30 czerw-
ca 2014 r. Jeśli ubezpieczony chce, aby część jego 
składki za lipiec 2014 r. i kolejne miesiące nadal była 
przekazywana do funduszu, do końca lipca br. musi 
złożyć w ZUS takie samo oświadczenie, jak inni 
członkowie OFE.

Konsekwencje spóźnienia 
lub popełnienia błędu we wniosku 
o przekazanie składek do OFE

Termin na złożenie oświadczenia o dalszym przekazy-
waniu składki do OFE nie może zostać przywrócony 
np. w przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia 
z powodu pobytu w szpitalu czy dłuższego wyjazdu za 
granicę.

Osoba, która nie złoży oświadczenia w wymaganym ter-
minie (bez względu na to, z jakiego powodu nie dopełniła 
tej czynności), na ponowną możliwość złożenia takiego 
oświadczenia będzie musiała poczekać do najbliższego 
„okienka transferowego”, które zostanie otwarte w okresie 
od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r.

■ ZAPAMIĘTAJ
W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. będzie moż-
na ponownie zdecydować, czy część składki emerytal-
nej ma pozostać w ZUS, czy w OFE.

Przepisy ustawy z 6 grudnia 2013 r. nie regulują, czy 
i w jaki sposób można poprawić błąd popełniony w zło-
żonym oświadczeniu o dalszym przekazywaniu składki 
do OFE. Należy jednak uznać, że najlepszym rozwiąza-
niem jest złożenie ponownego oświadczenia wraz z od-
powiednim pismem wyjaśniającym zaistniałą sytuację. 
Można również zgłosić się do placówki ZUS, w której 
zostało zgłoszone pierwotne oświadczenie, i w obecno-
ści pracownika ZUS dokonać odpowiedniej korekty. 
Gdy błędy lub braki w oświadczeniu wykryje ZUS, za-
pewne wezwie osobę ubezpieczoną w celu ich popra-
wienia lub uzupełnienia dokumentu albo jego ponow-
nego złożenia.
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Jak złożyć oświadczenie

Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do 
OFE można złożyć na kilka sposobów, tj.:
■ w formie papierowej (bezpośrednio w każdej terenowej 

jednostce organizacyjnej ZUS) lub pocztą (przesyłając 
do dowolnej jednostki terenowej ZUS),

■ w formie elektronicznej na Platformie Usług Elek-
tronicznych (PUE) – pod adresem internetowym 
pue.zus.pl,

■ w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS.
Oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do 

OFE składane w formie papierowej musi być zgodne ze 
wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów. 
Formularze oświadczeń zostały udostępnione w:
■ placówkach ZUS oraz
■ na stronach internetowych ZUS, Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów oraz Ko-
misji Nadzoru Finansowego.
Należy więc albo udać się po formularz do jednej z pla-

cówek ZUS, albo pobrać go ze strony internetowej jednej 
z wymienionych instytucji, wydrukować, a następnie wy-
pełnić.

Pisemne oświadczenie o dalszym przekazywaniu skład-
ki do OFE można złożyć nie tylko osobiście w ZUS, ale 
również za pośrednictwem poczty. W tym drugim przy-
padku liczy się data nadania oświadczenia w placówce 
pocztowej. Osoba ubezpieczona musi to zrobić najpóźniej 
31 lipca br. Oświadczenie można skierować do dowolnej 
placówki ZUS. Może to być zatem również inna placówka 
niż ta, która jest właściwa ze względu miejsce zamieszka-
nia osoby ubezpieczonej.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wniosek o pozostanie w OFE można złożyć w dowol-
nym oddziale ZUS.

Przy podpisywaniu oświadczenia o dalszym przekazy-
waniu składki do OFE należy jednocześnie potwierdzić 
zapoznanie się z informacją na temat powszechnego sys-
temu emerytalnego przygotowaną przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finan-
sów. W dokumencie tym znajdują się m.in. podstawowe 
informacje dotyczące:
■ podziału składki emerytalnej,
■ reformy emerytalnej wprowadzonej ustawą z 6 grud-

nia 2013 r.,
■ polityki inwestycyjnej OFE oraz opłat pobieranych 

przez te fundusze od odprowadzanych składek,
■ zasad wyboru między dalszym przekazywaniem skład-

ki do OFE a przekazywaniem całości składki do ZUS,
■ podstawowych zasad wyliczenia emerytury z FUS.

Składając oświadczenie o dalszym przekazywaniu 
składki do OFE, osoba ubezpieczona potwierdza również, 
że zapoznała się z informacją o OFE, do której przygoto-
wania został zobowiązany każdy z funduszy. W informa-
cji tej fundusz zamieszcza m.in.:
■ dane identyfikacyjne/kontaktowe,

■ opis polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego fun-
duszu,

■ wyniki działalności lokacyjnej funduszu za ostatnie 
3 lata, za ostatnie 5 lat oraz za ostatnie 10 lat,

■ wysokość opłat pobieranych od przekazywanej składki 
oraz wysokość kosztów zarządzania funduszem,

■ opis ryzyka inwestycyjnego związanego z człon-
kostwem w funduszu.
W oświadczeniu o dalszym przekazywaniu części skład-

ki do OFE ubezpieczony może zadeklarować, czy chce, 
aby część składki nadal trafiała do funduszu, do którego 
był dotychczas zapisany, czy składka ma być przekazywa-
na do innego funduszu (wówczas wpisuje jego nazwę). 
W razie wyboru drugiego wariantu ZUS nie przeniesie 
jednak automatycznie takiej osoby do innego OFE, ale je-
dynie poinformuje ten fundusz o złożonej deklaracji. Jeśli 
zatem złoży ona oświadczenie o zmianie OFE, ale nie 
podpisze umowy z nowym funduszem, od lipca 2014 r. jej 
składka emerytalna nadal będzie przekazywana do do-
tychczasowego funduszu.

Jak złożyć oświadczenie 
o przekazywaniu składki do OFE 
w formie papierowej – instrukcja

Krok 1.

Należy udać się do najbliższej placówki ZUS lub wejść 
na stronę internetową ZUS – www.zus.pl, a następnie 
kliknąć na hasło „Zmiany w OFE”. Jeśli oświadczenie bę-
dzie wysyłane w formie papierowej, trzeba zaznaczyć jed-
ną z dwóch opcji:
■ „Oświadczenie – tylko do wydruku” (gdy zamierzamy 

wypełnić ten dokument ręcznie) lub
■ „Oświadczenie – do wypełnienia i wydruku” (gdy chce-

my wypełnić oświadczenie, korzystając z komputera).

Krok 2.

Trzeba zapoznać się z pouczeniem zawartym we wstęp-
nej części formularza.

Krok 3.

Należy wypełnić poszczególne bloki formularza. Można 
to zrobić elektronicznie (jeśli formularz został pobrany ze 
strony internetowej ZUS) lub ręcznie, gdy został wydru-
kowany lub wzięty z placówki ZUS.
■ W bloku I („Dane identyfikacyjne członka otwartego 

funduszu emerytalnego”) trzeba wpisać w kolejnych 
polach nazwisko, pierwsze imię, drugie imię (jeśli wid-
nieje ono w dowodzie osobistym lub paszporcie), datę 
urodzenia oraz numer PESEL. Jeśli nie nadano tego 
identyfikatora, należy wpisać serię i numer dowodu 
osobistego lub paszportu, zaznaczając jednocześnie 
w odpowiednim polu rodzaj dokumentu, którego dane 
są wskazywane.

■ W bloku II formularza – „Dane adresowe” trzeba wpi-
sać swój adres zamieszkania, przy czym adres ten nie 
musi być zgodny z adresem zameldowania wskazanym 
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w dokumencie tożsamości. Jeśli adres do koresponden-
cji jest inny niż adres zamieszkania, w bloku II należy 
wpisać ten pierwszy adres.

■ W poszczególnych polach bloku II trzeba podać kod 
pocztowy wraz ze wskazaniem miejscowości, gminy/ 
/dzielnicy, miejscowość zamieszkania (lub adres do ko-
respondencji), a następnie ulicę oraz numer domu i lo-
kalu. Jeśli osoba składająca oświadczenie mieszka lub 
adres korespondencyjny ma poza granicami Polski, 
musi podać również nazwę i symbol państwa oraz za-
graniczny kod pocztowy.

■ W bloku II trzeba podać swój numer telefonu oraz ad-
res poczty elektronicznej. Nie jest to obowiązkowe, ale 
może pomóc ZUS w szybszym skontaktowaniu się, gdy-
by w oświadczeniu zostały popełnione błędy lub wystą-
piły braki.
Dalsza część dokumentu to wyrażenie oświadczenia 

woli o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Jeśli oso-
ba składająca oświadczenie chce, aby składka nadal była 
odprowadzana do funduszu, którego jest członkiem, nie 
musi tutaj nic wpisywać. Tekst oświadczenia jest bowiem 
naniesiony na druku formularza. Jeśli natomiast chce, 
aby składka emerytalna była odprowadzana do innego 
funduszu emerytalnego niż ten, z którym dotychczas 
podpisała umowę – musi wpisać w polach znajdujących 
się poniżej tekstu oświadczenia nazwę wybranego OFE 
(jednego z następujących: AEGON OFE, Allianz Polska 
OFE, Amplico OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK, AXA OFE, 
Generali OFE, ING OFE, Nordea OFE, Pekao OFE, PKO BP 
Bankowy OFE, OFE Pocztylion, OFE PZU „Złota Jesień”, 
OFE WARTA).

Na koniec należy przeczytać oświadczenie o zapozna-
niu się z informacją o systemie emerytalnym oraz z infor-
macją o OFE.

Krok 4.

Jeśli oświadczenie zostało wypełnione w komputerze 
(korzystając z opcji „Oświadczenie – do wypełnienia i wy-
druku”), należy je wydrukować.

Krok 5.

Oświadczenie trzeba koniecznie podpisać. Bez podpisu 
dokument jest nieważny i nie zostanie uznany przez ZUS 
jako oświadczenie woli o dalszym przekazywaniu składki 
do OFE.

Krok 6.

Oświadczenie można złożyć w ZUS osobiście. Po złoże-
niu dokumentu należy uzyskać potwierdzenie wpływu 
dokumentu.

Oświadczenie można też nadać na poczcie listem pole-
conym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Na kopercie 
trzeba wpisać dokładny adres oddziału lub inspektoratu 
ZUS, do którego jest kierowane oświadczenie. Nie musi to 
być placówka właściwa ze względu na własne miejsce za-
mieszkania lub zameldowania, ale istotne jest, aby został 
wskazany prawidłowy jej adres.

Wzór oświadczenia zamieszczamy na str. 56.

Elektroniczne przesłanie 
oświadczenia

W celu złożenia oświadczenia o dalszym przekazywa-
niu składki do OFE można również skorzystać z usług 
portalu internetowego pue.zus.pl. Osoby, które nie mają 
na tym portalu założonego profilu i nie zamierzają go 
zakładać, mogą wejść na stronę tego portalu bez logo-
wania, odnaleźć formularz oświadczenia, wypełnić go, 
a następnie wydrukować i dostarczyć do ZUS w formie 
papierowej.

Znacznie większe możliwości mają osoby, które zało-
żyły lub założą na portalu pue.zus.pl. tzw. profil zaufa-
ny. Oświadczenie o dalszym odprowadzaniu składki 
emerytalnej do OFE mogą one złożyć w formie od-
powiednio uwierzytelnionego elektronicznego doku-
mentu.

Osoby, które nie mają założonego tzw. profilu zaufa-
nego na portalu pue.zus.pl, aby złożyć oświadczenie 
w formie dokumentu elektronicznego, najpierw muszą 
zarejestrować się na tym portalu. Podczas rejestracji 
otrzymują login i wybierają hasło do własnego profi-
lu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki 
temu profilowi uzyskuje się dostęp, muszą jeszcze po-
twierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS. 
Nie muszą tego robić jedynie osoby posiadające profil 
zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, które 
mogą dokonać potwierdzenia tożsamości już podczas re-
jestracji na portalu pue.zus.pl.

Aby wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS wnioski, pisma 
i inne dokumenty (w tym również oświadczenie o dalszym 
przekazywaniu składki do OFE), trzeba mieć możliwość 
składania podpisu elektronicznego. W tym celu moż-
na skorzystać z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. 
Wystarczy złożyć wniosek o taki profil na epuap.gov.pl 
i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS przy okazji 
uwierzytelniania profilu PUE.

Poniżej przedstawiamy, jak „krok po kroku” złożyć za 
pośrednictwem portalu pue.zus.pl. oświadczenie o dal-
szym przekazywaniu składki do otwartego funduszu 
emerytalnego.

Krok 1.

Należy zalogować się do portalu pue.zus.pl. Można to 
zrobić na trzy sposoby, tj. za pomocą:
■ loginu i hasła (rys. 1, s. 58),
■ certyfikatu (posiadacze bezpiecznego podpisu elektro-

nicznego powiązanego z profilem utworzonym na por-
talu pue.zus.pl),

■ platformy ePUAP (jeśli wcześniej został utworzony i za-
ufany profil na ePUAP).
Trzykrotne błędne podanie hasła spowoduje zablo-

kowanie profilu. W takim przypadku samodzielnie 
mogą go odblokować tylko dysponenci bezpiecznego 
podpisu elektronicznego. Osoby nieposiadające takich 
uprawnień będą musiały udać się do najbliższej pla-
cówki ZUS w celu odblokowania profilu i ustalenia no-
wego hasła.
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Rysunek 1

Krok 2.
Po zalogowaniu na profilu należy znaleźć formularz oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE. Do formularza 

można dotrzeć na dwa sposoby.
Pierwszym z nich jest odnalezienie formularza z poziomu menu bocznego, a następnie kliknięcie w ikonę „Usługi – Katalog 

usług Elektronicznych”. Rozwinie się wtedy lista usług PUE. Następnie trzeba skorzystać z filtra wpisując wyraz „OFE”. Po 
kliknięciu przycisku „Filtruj” pojawi się m.in. „Oświadczenie członka OFE o przekazywaniu składki do OFE”. Oświadczenie to 
należy zaznaczyć i kliknąć przycisk „Przejdź do usługi”. W ten sposób nastąpi przekierowanie do formularza (rys. 2).

Rysunek 2

Do formularza oświadczenia można też dotrzeć z poziomu „Dokumentów roboczych” na profilu ubezpieczonego (za-
kładka „Ubezpieczony” na górze po prawej stronie). Znajdując się w tej zakładce, w menu bocznym należy kliknąć ikonę 
„Dokumenty i wiadomości – Korespondencja z ZUS”, a następnie ikonę „Dokumenty robocze”. Następnie należy wybrać 
przycisk „Utwórz nowy” (rys. 3).

Rysunek 3
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Gdy rozwinie się już lista dostępnych dokumentów, w sekcji „Lista dostępnych dokumentów” należy odznaczyć 
„Ubezpieczenia”. Wtedy „Oświadczenie członka OFE o przekazywaniu składki do OFE” pojawi się na liście jako pierw-
sze. Trzeba je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk „Utwórz dokument”. W ten sposób nastąpi przekierowanie do 
formularza (rys. 4).

Rysunek 4

W przypadku braku uprawnień do złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE, w tym miejscu pojawią się 
komunikaty o błędzie:

1)  jeśli nie jesteśmy członkiem OFE i – tym samym – nie możemy złożyć oświadczenia, pojawi się jeden z dwóch komu-
nikatów:

2)  jeśli złożyliśmy już w ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE (za pomocą portalu PUE lub inną drogą) 
i dotychczas go nie anulowaliśmy, pojawi się komunikat:

W sytuacji gdy nie pojawi się żaden z wymienionych komunikatów – oznacza to, że mamy uprawnienia do złożenia 
oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE. Należy wówczas przystąpić do wypełnienia formularza.
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Krok 3.

Należy wypełnić formularz oświadczenia członka OFE o przekazywaniu składki do OFE. Nie trzeba wypełniać danych 
identyfikacyjnych w bloku I formularza, które zostaną wypełnione automatycznie po otwarciu formularza, na podstawie 
danych zapisanych na koncie w ZUS. Trzeba natomiast wypełnić pozostałe dane (adresowe oraz dotyczące wyboru kon-
kretnego funduszu emerytalnego).

Krok 4.

Należy sprawdzić, czy formularz został wypełniony poprawnie i ewentualne poprawić błędy. W tym celu należy nacisnąć 
przycisk „Sprawdź” (rys. 5).

Krok 5.

Trzeba zatwierdzić treść formularza. W tym celu należy kliknąć przycisk „Zapisz”, a następnie przycisk „Zamknij” (rys. 5).
Rysunek 5

Krok 6.

Należy wysłać formularz drogą elektroniczną do ZUS. Po pojawieniu się odpowiedniego okienka komunikatu, należy 
wybrać przycisk „Wyślij do ZUS”.

Krok 7.

Trzeba podpisać elektronicznie składany dokument. Po pojawieniu się komunikatu „Autoryzacja usługi biznesowej” 
należy wybrać sposób podpisania dokumentu i podpisać oświadczenie (rys. 6). Aby wysłać elektronicznie oświadczenie 
członka OFE o przekazywaniu składki do OFE, nie trzeba posiadać profilu zaufanego ePUAP ani certyfikatu kwalifikowa-
nego – można go podpisać swoim profilem zaufanym PUE.

Rysunek 6
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Decyzję będzie można zmienić

Od kwietnia do lipca 2016 r. każdy, kto obecnie musi do-
konać wyboru między ZUS a OFE, będzie mógł zmienić 
swoją decyzję. Później tzw. okienko transferowe będzie 
otwierane raz na cztery lata, zawsze od 1 kwietnia do 
31 lipca danego roku.

Osoby, które przystąpiły do OFE, a do 31 lipca br. nie zło-
żą oświadczenia o dalszym przekazywaniu składki do OFE, 
zmianę swojej decyzji będą mogły wyrazić w prosty spo-
sób. Wystarczy, że w okresie od kwietnia do lipca 2016 r. 
(lub później co 4 lata w tym samym okresie) złożą oświad-
czenie o tej samej treści i w takim samym trybie, jaki obo-
wiązuje obecnie.

Członkowie OFE, którzy złożą oświadczenie, aby po 
30 czerwca 2014 r. ZUS nadal odprowadzał do funduszu 
część ich składki emerytalnej, swoją decyzję również będą 
mogli zmienić najwcześniej w 2016 r. (w okresie od kwietnia 
do lipca). Na razie jednak nie wiadomo, czy w tym celu trzeba 
będzie złożyć kolejne oświadczenie (tym razem o nieprzeka-
zywaniu składki do OFE), czy brak takiego oświadczenia bę-
dzie oznaczał, że ubezpieczony nie chce pozostać w OFE. 
Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują tej kwestii.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Czy osoby, które obecnie zaczynają pracę i przystąpi-
ły do OFE, muszą złożyć oświadczenie do końca lipca?

Tak. W wyniku wejścia w życie nowelizacji z 6 grudnia 
2013 r. osoby, które rozpoczynają aktywność zawodową, 
nie mają obowiązku przystąpienia do OFE. Mogą to jednak 
zrobić w ciągu 4 miesięcy od dnia powstania obowiązku 
ubezpieczeniowego. Jeśli wyboru OFE dokonają przed 

1 sierpnia 2014 r., to aby ZUS mógł przekazywać do fundu-
szu część składki emerytalnej za lipiec 2014 r. i za kolejne 
miesiące – podobnie jak pozostałe osoby, muszą złożyć 
oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE.

Czy brak oświadczenia o wyborze OFE spowoduje 
przeniesienie do ZUS dotychczas odprowadzonych 
składek?

Nie. Wybór między ZUS a OFE dotyczy wyłącznie składki 
emerytalnej należnej za lipiec 2014 r. i za kolejne miesiące. 
W razie złożenia oświadczenia o dalszym przekazywaniu 
składki do OFE, część tej składki nadal będzie odprowadza-
na do funduszu. W przeciwnym razie pełna składka trafi 
na konto i subkonto ubezpieczonego w ZUS. Składki prze-
kazane do OFE za czerwiec 2014 r. i za wcześniejsze mie-
siące, zgromadzone obecnie na rachunku w OFE, pozosta-
ną na tym rachunku niezależnie od złożenia (lub 
niezłożenia) odpowiedniej deklaracji do końca lipca br. 
Docelowo jednak i te środki trafią w całości do ZUS. Przez 
10 lat przed emeryturą fundusz będzie co miesiąc umarzał 
określoną pulę jednostek rozrachunkowych i przekazywał 
uzyskane w ten sposób środki na subkonto w ZUS.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 4–5 i art. 11–12 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty 
emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych fundu-
szach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717),

■ art. 22 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■ art. 25 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1440; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 567). 

Sprawdź, 
co Ci się bardziej opłaca!

  

W przygotowanej przez nas publikacji znajdziesz:
  Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE
  Opinie najlepszych ekspertów w Polsce
Praktyczne przykłady wyjaśniające różnice między wyborem ZUS a OFE 

  Instrukcje krok po kroku, jak złożyć wniosek w przypadku wyboru OFE 

Wersja papierowa – 14,90 zł
Wersja PDF – 9,90 zł

ZUSCZYOFE?

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Zamów 
www.sklep.infor.pl
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WESZŁY W ŻYCIE
30 czerwca 2014 r. 
PRAWO PRACY
Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej 
z 18 kwietnia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków i trybu 
dokonywania refundacji 
kosztów szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych

Na mocy nowelizacji ustalono, że 
pracodawcom wykonującym działal-
ność gospodarczą refundacja udzielana 
jest zgodnie z ogólnym rozporządze-
niem w sprawie wyłączeń blokowych 
(Dz.Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3 
z późn. zm.). Ze zmiany wynika, że 
pracodawca, który zatrudnia osoby 
niepełnosprawne, może zorganizować 
dla nich szkolenie, a poniesione przez 
niego koszty tego szkolenia mogą zo-
stać zrefundowane ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Kwota refundacji 
może wynieść do 80% poniesionych 
kosztów, jednak nie więcej niż do wy-
sokości 2-krotnego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej w poprzednim kwartale 
od pierwszego dnia następnego miesią-
ca po ogłoszeniu przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego na jedną 
osobę. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 577

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej 
z 18 kwietnia 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zwrotu dodatkowych 
kosztów związanych 
z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych

W rozporządzeniu wprowadza się 
zmianę, na mocy której ustalono, że re-
fundacja stanowi pomoc publiczną udzie-
laną zgodnie z ogólnym roz porządzeniem 
w sprawie wyłączeń blokowych (Dz.Urz. 
UE L 214 z 09.08.2008, str. 3 z późn. 
zm.), w zakresie dotyczącym pomocy 

na rekompensatę dodatkowych kosz-
tów zwią zanych z zatrudnianiem pra-
cowników niepełnosprawnych. 

Nowelizacja powoduje, że refundacje 
stanowiące pomoc publiczną będą 
udzielane dłużej. Pomoc publiczna 
udzielona pracodawcom w zakresie re-
fundacji kosztów szkolenia pracowni-
ków niepełnosprawnych umożliwi pod-
wyższenie kwalifikacji pracowników 
niepełnosprawnych, którzy będą mogli 
lepiej funkcjonować na rynku pracy. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 576

1 lipca 2014 r. 
PRAWO DROGOWE
Ustawa z 23 października 
2013 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw

Zmiana dotyczy statusu osób niepeł-
nosprawnych, a w szczególności należ-
nych im kart parkingowych. Na mocy 
nowelizacji ustalono, że kartę parkingo-
wą mogą otrzymać jedynie osoby nie-
pełnosprawne o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, 
mające znacznie ograniczone możli-
wości samodzielnego poruszania się, 
a także placówki zajmujące się opieką, 
rehabilitacją lub edukacją osób niepeł-
nosprawnych. Jednak uprawnienia z tej 
karty mogą się rozciągać także na inne 
osoby – kierującego pojazdem, który 
przewozi osobę niepełnosprawną po-
siadającą taką kartę, oraz kierującego 
pojazdem należącym do placówki, 
o której mowa w zdaniu poprzednim. 
Nowelizacja przewiduje wydawanie 
kart parkingowych za opłatą oraz po 
uiszczeniu opłaty ewidencyjnej oraz 
obowiązek umieszczania ich w sposób 
eksponujący widoczne zabezpieczenia 
karty oraz umożliwiający odczytanie jej 
numeru i daty ważności. Opłata za wy-
danie karty parkingowej nie może prze-
kroczyć 1% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w poprzednim roku, ogłaszanego 
do celów emerytalnych w „Monitorze 
Polskim” przez Prezesa GUS. 

Ustalono, że osobom zaliczonym do 
znacznego stopnia niepełnosprawno-

ści, posiadającym ważne orzeczenie 
wydane przez powiatowy zespół do 
spraw orzekania o niepełnosprawno-
ści i ma jącej przyczynę niepełno-
sprawności oznaczoną symbolem 
04-O (choroby narządu wzroku), 
05-R (upośledzenie narządu ruchu) 
lub 10-N (choroba neurologiczna), 
zawierające wskazanie o spełnieniu 
przesłanek uprawniających do uzyska-
nia karty parkingowej na podstawie 
przepisów dotychczasowych – kartę 
parkingową wydaje się na podstawie 
tego orzeczenia.

Karta parkingowa może być wydana 
na okres ważności orzeczenia o nie-
pełnosprawności, jednak nie dłużej 
niż na okres 5 lat, a placówce opieku-
jącej się osobami niepełnosprawnymi 
na okres 3 lat. Karta traci ważność po 
upływie terminu ważności, w przy-
padku zgłoszenia utraty karty, w przy-
padku zwrotu karty organowi, który ją 
wydał, w razie likwidacji placówki 
opiekuńczej lub śmierci osoby, której 
wydano kartę. Jeżeli placówka opie-
kująca się osobami niepełnosprawny-
mi przestanie korzystać z pojazdu do 
przewozu takich osób, jest zobowiąza-
na do zwrotu karty parkingowej orga-
nowi, który ją wydał. 

Nowelizacja określa ponadto mini-
malną liczbę miejsc przeznaczonych 
na postój pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową dla osób niepeł-
nosprawnych. Zasadą jest, że przy du-
żych parkingach powinno być 4% 
miejsc. Jeżeli pojazd nieoznakowany 
kartą zostanie zaparkowany na miej-
scu dla osób niepełnosprawnych, bę-
dzie on usunięty z tego miejsca na 
koszt właściciela. Kierowca może rów-
nież zostać ukarany grzywną do 
3000 zł. Karty parkingowe, wydane na 
podstawie dotychczasowych przepi-
sów, zachowują ważność do dnia okre-
ślonego jako data ważności karty, nie 
dłużej niż do 30 listopada 2014 r.

W Kodeksie wykroczeń dodano po-
nadto przepis, z którego wynika, że za 
nieuprawnione posługiwanie się kartą 
parkingową grozi grzywna do 2000 zł. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1446

Opracował Adam Malinowski



Personel i Zarządzanie  
dostępny w App Store
Już dziś możesz go czytać na swoim iPadzie!

  zawsze pod ręką
  wzbogacony dodatkowymi materiałami multimedialnymi
  łatwa nawigacja pomiędzy poszczególnymi artykułami
  możliwość zakupu pojedynczych numerów
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STAN PRAWNY NA 1 LIPCA 2014 R.

KASY REJESTRUJĄCE
1 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji 
przy zastosowaniu kas rejestrujących (zwane dalej rozporządzeniem), które będzie miało zastosowanie w roku 2013 i 2014.
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w po-
niższej tabeli:
CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

Poz.
Symbol
PKWiU1)

Czynności zwolnione 
z obowiązku ewidencjonowania

1 2 3

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:
1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług 

podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych
5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu
6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu
7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne
8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia
11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:

– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU 
ex 38.22.21.0)

13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez 
gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzę-
dowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany
– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzę-
dowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
18 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
19 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
20 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci
21 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług 
hotelarskich i turystycznych)

22 61 Usługi telekomunikacyjne
23 64–66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
25 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
26 ex 69.10.1 Usługi prawne

– dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P
27 ex 81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni

z wyłączeniem usług związanych z zagos podarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
28 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
29 ex 85 Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
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1 2 3

– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

30 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne
31 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
32 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
33 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków 

lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach 
administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

34 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnio-
ne następujące warunki:
1)  każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2)  liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych 

usług w tym okresie była mniejsza niż 20
35 Dostawa nieruchomości
36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokona-

no w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy 
podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów 
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, 
w tym jego adres)

37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wyko-
naną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na 
rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewi-
dencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste
39 Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym 

przyjmują należność i wydają towar
40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym 

przyjmują należność:
1)  w bilonie lub banknotach, lub
2)  innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji 

zapłata dotyczyła
41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bez-

płatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przy-
padkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez drużyny 
konduktorskie)

42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
43 Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność doko-

nano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy 
podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów 
dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

44 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy
45 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust.9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, 

studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
46 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy
47 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich
48 Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi 

rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy
1)  Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 paździer-

nika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Objaśnienie:
ex – dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania;
W przypadku podatników świadczących usługi, o których mowa w poz.21, 24 i 25 tabeli, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli usługi te w całości są 
dokumentowane fakturą.
W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013 r. albo w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 tabeli, uznaje się za spełniony, jeżeli 
liczba świadczonych usług do końca tego roku nie przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 20.
W przypadku podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2013 r. albo w drugiej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 tabeli, uznaje się za spełniony, je-
żeli liczba świadczonych usług do końca roku nie przekroczy 25, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 10.
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Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, 
nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r.:
1)  podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fi-

zycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 
20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzed-
nim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie prze-
kroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w po-
przednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Zwolnienia nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim 
roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali 
spełniać warunki do zwolnienia.
2)  podatników rozpoczynających po   31 grudnia 2012 r. dostawę towa-

rów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewi-
dywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w propor-
cji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatko-
wym, kwoty 20 000 zł;

3  podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi 
zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I ta-
beli, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych 
z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I tabeli, w cał-
kowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim 
roku podatkowym wyższy niż 80%;

Zwolnienia nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w pierwszym 
lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział 
procentowy obrotu równy lub niższy niż 80%.
4)  podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012 r. dostawę towa-

rów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewi-
dywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierw-
szych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku 
gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podat-
kowym jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział procen-
towy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa powyżej, nie 
stosuje się, w przypadku:
1) dostaw:

a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c)  silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowa-

nych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e)  przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f)  części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu me-

chanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g)  części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem mo-

tocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h)  silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodza-

ju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i)  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłą-

czeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych 

oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem 
i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j)  sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do 
sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k)  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których 
dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym 
mowa w art. 113 ust.1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l)  płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych 
(w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych 
analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapi-
sane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, 
w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,

m)  wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż 
lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub do-
mieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n)  wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych 
o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych 
będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w któ-
rych zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na sym-
bol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób okreś-
lony w poz. 42 tabeli;

2)  świadczenia usług:
a)  przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjąt-

kiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 tabeli,
b)  przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Przepisów punktu 1 lit. b-l nie stosuje się do zwolnień wynikających 
z poz. 33 tabeli.

W przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia 
z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie rozporzą-
dzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone 
w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowa-
niu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).

UWAGA!
Osobom korzystającym ze zwolnień z ewidencjonowania przy zastosowa-
niu kas rejestrujących zaleca się dokładne zapoznanie z rozporządze-
niem Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. poz. 1382).

Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas reje-
strujących (Dz.U. poz. 1382).

ULGA NA ZAKUP KASY REJESTRUJĄCEJ
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku 
należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku 
kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na 
dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysoko-
ści 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

LIMIT ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW W 2014 R.
Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte ograniczeniem 
odliczenia VAT naliczonego

Limit odliczenia

1 2

1. Samochód
nabycie, import lub wytworzenie pojazdów samochodowych

50% kwoty podatku:
1)  wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
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2. Części składowe
nabycie lub import części składowych pojazdów samochodowych

2)  należnego z tytułu:
a)  świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca,
b)  dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich na bywca,
c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3)  należnego z tytułu importu towarów, o którym mowa w art. 33a ustawy 
o VAT; 4)  wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji 

importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz 
z decyzji określających wysokość należności celnych wyda-
nych na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy 
o VAT

3. Najem, dzierżawa, leasing
używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzier-
żawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą 
umową (inne niż wymienione w pkt 8)

4. Naprawa, konserwacja
nabycie lub import usług naprawy lub konserwacji pojazdów samochodo-
wych

5. Eksploatacja, używanie
nabycie lub import innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub 
używaniem tych pojazdów

6. Paliwo, olej napędowy, gaz
nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzy-
stywanych do napędu pojazdów samochodowych innych niż wymienione 
w pkt 7

7. Paliwo, olej napędowy, gaz
nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzy-
stywanych do napędu:
1)  samochodów osobowych;
2)  innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopusz-

czalnej 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.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określa-
ne na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym. Pojazdy, które w wymienionych dokumentach nie mają okre-
ślonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za 
samochody osobowe.

Do 30 czerwca 2015 r. – brak prawa do odliczenia VAT naliczonego

8. Najem, dzierżawa, leasing
używanie pojazdów samochodowych na podstawie umowy najmu, dzier-
żawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze związane z tą 
umową

Podatnik ma prawo odliczać 100% VAT naliczonego w przypadku umów 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze za-
wartych przed 1 kwietnia 2014 r., w stosunku do których na dzień poprze-
dzający dzień wejścia w życie ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła 
cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, pod wa-
runkiem że:
a)  pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wyda-

ne podatnikowi przed 1 kwietnia 2014 r.,
b)  umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odli-

czenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóź-
niej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli 
do 2 maja 2014 r. włącznie.

100% odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Prawo do 100% odliczenia VAT obejmuje: Warunki 100% odliczenia VAT

1 2

1. Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącz-
nie do działalności gospodarczej podatnika

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej to pojazdy sa-
mochodowe, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalo-
nych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatni-
ka dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych 
z działalnoś cią gospodarczą.
Warunki uznania pojazdów za wykorzystywane wyłącznie w działalności to:
– złożenie do US informacji VAT-26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik 
poniósł pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (w przypadku niezłożenia w terminie infor-
macji VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności 
gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia),
– określenie zasad używania tych samochodów,
– prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.
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Wyłączenie obowiązku prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26
Obowiązek prowadzenia ewidencji i złożenia VAT-26 jest wyłączony w przypadku pojazdów sa-
mochodowych:
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 stanowi przed-
miot działalności podatnika; 2)  w odniesieniu do których:

a)  kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza na podsta-
wie art. 86a ust. 1 ustawy, czyli w wysokości 50% VAT naliczonego,
lub

b)  podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę po-
datku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Pojazdy nabyte, importowane, wytworzone lub używane przed 1 kwietnia 2014 r.
W przypadku pojazdów nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub uży-
wanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakte-
rze przed 1 kwietnia 2014 r.:
1)  ewidencję prowadzi się począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia 

2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami;
2)  informację VAT-26 składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 

1 kwietnia 2014 r. wydatek związany z tymi pojazdami.

2. Pojazdy samochodowe o okreś lonej konstrukcji 
technicznej wykorzystywane wyłącznie w działalno-
ści gospodarczej

Pojazdy samochodowe wykorzystywane wyłącznie w działalności są to pojazdy samochodo-
we, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospo-
darczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest 
nieistotne.
Do tego rodzaju pojazdów są zaliczane:
1)  pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który od-

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

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

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

3)  pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, okreś-
lone 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 dro-

gowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym;
4)  pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

a)  pogrzebowy
b)  bankowóz – wyłącznie ty pu A i B

– jeżeli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony 
(pojazdy te wymienia projekt rozporządzenia MF, które na dzień oddania materiału do druku nie 
było podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw).
Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w:
1)  pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzone-

go przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym 
przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnota-
cję o spełnieniu tych wymagań;

2)  pkt 3 i 4 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym.

Dodatkowe badania:
1. Dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obo-
wiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 mie-
sięcy, licząc od 1 kwietnia 2014 r.
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2. Jeżeli przed ww. terminem pojazd będzie przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie tech-
niczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.
3. Zachowują ważność zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samo-
chodowych 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.

3. Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przezna-
czone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie 
z kierowcą

Warunkiem jest, aby z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wy-
nikało takie przeznaczenie pojazdu samochodowego.

4. Towary montowane w pojazdach samochodo-
wych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich 
wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

5. Usługi montażu, naprawy i konserwacji towarów 
montowanych w pojazdach samochodowych

Warunkiem jest, aby przeznaczenie tych towarów wskazywało obiektywnie na możliwość ich 
wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

6. Pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów 
o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowi-
tej przekraczającej 3,5 tony

Brak dodatkowych warunków odliczenia VAT naliczonego.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

ZWROT VAT PODRÓŻNYM
Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od to-
warów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprze-
dawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów 
i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 
200 zł.

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie 
minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żą-
dać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 362).

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW – WYŁĄ-
CZENIE Z OPODATKOWANIA W 2014 R.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje m.in. w sytu-
acjach, gdy nabywcą jest:
–  rolnik ryczałtowy, jeśli towary nabywa dla prowadzonej przez niego 

działalności rolniczej,
–  podatnik, który wykonuje jedynie czynności inne niż opodatkowa-

ne podatkiem i któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu to-
warów i usług,

–  podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na pod-
stawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,

–  osoba prawna, która nie jest podatnikiem VAT
jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 
na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 
(2014) kwoty 50 000 zł. Jednocześnie warunkiem niezbędnym do 
wyłączenia z opodatkowania jest, aby w 2013 r. wartość wewnątrzw-
spólnotowego nabycia towarów nie przekroczyła kwoty 50 000 zł.
Wyłączenia z opodatkowania nie stosuje się, jeśli przedmiotem naby-
cia są:
–  nowe środki transportu,
–  wyroby akcyzowe.
Przy ustalaniu powyższych wartości nie wlicza się kwoty podatku od 
wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa 
członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowa-
ne, a także wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia no-
wych środków transportu i wyrobów akcyzowych.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

SZACUNKOWA PROPORCJA ODLICZENIA VAT NALICZONEGO
Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym:
–  nie osiągnęli obrotu „mieszanego”, tzn. zarówno z tytułu czynności, w związ-

ku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak 
i z tytułu czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, lub

–  u których obrót ten był niższy niż 30 000 zł
do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty 
podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według pro-
gnozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU VAT
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u któ-
rych wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 
podatkowym kwoty 150 000 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 
150 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekro-
czono tę kwotę.
Do wartości sprzedaży nie wlicza się:
–  kwoty podatku
–  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej 

z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
–  odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnio-

nych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych 
na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,
c) usług ubezpieczeniowych
jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

–  odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczy-
nającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlega-
jących opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprze-
daży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności 
gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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KOREKTA PODATKU NALICZONEGO

Towary podlegające korekcie Okres korekty

1 2

Towary i usługi zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw- 5-letni okres korekty

nych podlegających amortyzacji, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł. 
Roczna korekta dotyczy jednej piątej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu.

Nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niema-
terialnych i prawnych nabywcy, a ich wartość początkowa przekracza 15 000 zł.
Roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu.
Obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie 
wieczyste.

10-letni okres korekty

Pozostałe towary i usługi Korekta roczna

Podstawa prawna:

■ ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

INTRASTAT W 2014 R.
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły 
statystyczny próg podstawowy o wartości 1 500 000 zł w przywozie lub 
1 500 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdawczym, oraz te, 
które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą ten próg, są zobo-
wiązane do podawania – dla tego rodzaju obrotu, dla którego próg został 
przekroczony, określonego zakresu danych w deklaracji INTRASTAT.
Podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczy-
ły statystyczny próg szczegółowy o wartości 42 000 000 zł w przy-

wozie lub 76 000 000 zł w wywozie w poprzednim roku sprawozdaw-
czym, oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą 
ten próg, są zobowiązane do wypełniania – dla tego rodzaju obrotu, 
dla którego próg został przekroczony, wszystkich pól w deklaracji 
INTRASTAT.

Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Rady Ministrów z 1 października 2013 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. 
poz. 1159; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 385).

WYKAZ UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU 

Państwo
Umowa międzynarodowa

Data podpisania Wejście w życie Zastosowanie od dnia Miejsce publikacji

1 2 3 4 5

Albania 05.03.1993 27.06.1994 01.01.1995 Dz.U.1994.101.492

Algieria 31.01.2000

Armenia 14.07.1999 27.02.2005 01.01.2006 Dz.U.2005.66.576

Australia 07.05.1991 04.03.1992 01.01.1993 Dz.U.1992.41.177

Austria 13.01.2004 01.04.2005 01.01.2006 Dz.U.2005.224.1921

Azerbejdżan 26.08.1997 20.01.2005 01.01.2006 Dz.U.2008.9.52

Bangladesz 08.07.1997 28.01.1999 01.01.2000 Dz.U.2000.106.1121

Belgia 20.08.2001 29.04.2004 01.01.2005 Dz.U.2004.211.2139

Białoruś 18.11.1992 30.07.1993 01.01.1994 Dz.U.1993.120.534

Bośnia i Hercegowina (umowa z Jugosławią) 10.01.1985 27.12.1985 01.01.1986 Dz.U.1986.20.102

Bułgaria 11.04.1994 10.05.1995 01.01.1996 Dz.U.1995.137.679

Chile 10.03.2000 30.12.2003 01.01.2004 Dz.U.2004.193.1976

Chiny 07.06.1988 07.01.1989 01.01.1990 Dz.U.1989.13.65

Chorwacja 19.10.1994 11.02.1996 01.01.1997 Dz.U.1996.78.370

Cypr 04.06.1992 07.07.1993 01.01.1992 Dz.U.1993.117.523

Protokół do umowy z Cyprem 22.03.2012 09.11.2012 01.01.2013 Dz.U.2012.1383

Czarnogóra (umowa z Jugosławią) 12.06.1997 17.06.1998 01.01.1999 Dz.U.2001.104.1137

Czeska Republika 13.09.2011 13.06.2012 01.01.2013 Dz.U.2012.991

Dania 06.12.2001 31.12.2002 01.01.2003 Dz.U.2003.43.368

Protokół do umowy z Danią 07.12.2009 25.11.2010 01.01.2011 Dz.U.2010.241.1613

Egipt 24.06.1996 16.07.2001 01.01.2002 Dz.U.2003.78.690

Estonia 09.05.1994 09.12.1994 01.01.1995 Dz.U.1995.77.388

Filipiny 09.09.1992 07.04.1997 01.01.1998 Dz.U.1997.127.817

Finlandia 08.06.2009 11.03.2010 01.01.2011 Dz.U.2010.37.205
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Francja 20.06.1975 12.09.1976 01.01.1974 Dz.U.1977.1.5

Grecja 20.11.1987 28.09.1991 01.01.1992 Dz.U.1991.120.524

Gruzja 05.11.1999 31.08.2006 01.01.2007 Dz.U.2006.248.1820

Hiszpania 15.11.1979 06.05.1982 01.01.1983 Dz.U.1982.17.127

Holandia 13.02.2002 18.03.2003 01.01.2004 Dz.U.2003.216.2120

Indie 21.06.1989 26.10.1989 01.01.1990 Dz.U.1990.8.46

Indonezja 06.10.1992 25.08.1993 01.01.1994 Dz.U.1994.46.187

Iran 02.10.1998 01.12.2006 01.01.2007 Dz.U.2006.244.1770

Irlandia 13.11.1995 22.12.1995 01.01.1996 Dz.U.1996.29.129

Islandia 19.06.1998 20.06.1999 01.01.2000 Dz.U.1999.79.890

Protokół zmieniający umowę z Islandią 16.05.2012 23.08.2013 01.01.2014 Dz.U.2013.1353

Izrael 22.05.1991 30.12.1991 01.01.1992 Dz.U.1992.28.124

Japonia 20.02.1980 23.12.1982 01.01.1982 Dz.U.1983.12.60

Jersey 02.12.2011 01.12.2012 01.01.2013 Dz.U.2012.1179

Jordania 04.10.1997 22.04.1999 01.01.2000 Dz.U.1999.61.654

Kanada 14.05.2012 30.10.2013 01.01.2014 Dz.U.2013.1371

Katar 18.11.2008 28.12.2009 01.01.2010 Dz.U.2010.17.93

Kazachstan 21.09.1994 13.05.1995
01.07.19951

01.01.19962 Dz.U.1995.121.586

Kirgistan 19.11.1998 22.06.2004
01.09.20041

01.01.20052 Dz.U.2004.228.2304

Korea Płd. 21.06.1991 21.02.1992 01.01.1991 Dz.U.1992.28.126

Królestwo Arabii Saudyjskiej 22.02.2011 01.06.2012 01.01.2013 Dz.U.2012.502

Kuwejt 16.11.1996 25.04.2000 01.01.1996 Dz.U.2000.69.811

Liban 26.07.1999 07.11.2003 01.01.2004 Dz.U.2004.244.2445

Litwa 20.01.1994 19.07.1994 01.01.1995 Dz.U.1995.51.277

Luksemburg 14.06.1995 31.07.1996 01.01.1997 Dz.U.1996.110.527

Protokół zmieniający umowę z Luksemburgiem 07.06.2012 25.07.2013
01.09.20131

01.01.20142 Dz.U.2013.964

Łotwa 17.11.1993 30.11.1994 01.01.1995 Dz.U.1995.53.285

Macedonia 28.11.1996 17.12.1999 01.01.2000 Dz.U.2002.206.1744

Malezja 16.09.1977 05.12.1978 01.01.1977 Dz.U.1979.10.62

Malta 07.01.1994 24.11.1994 01.01.1995 Dz.U.1995.49.256

Protokół zmieniający umowę z Maltą 06.04.2011 22.11.2011 01.01.2012 Dz.U.2011.283.1661

Maroko 24.10.1994 23.08.1996 01.01.1997 Dz.U.1996.110.529

Meksyk 30.11.1998 06.09.2002 01.01.2003 Dz.U.2003.13.131

Mołdowa 16.11.1994 27.10.1995 01.01.1996 Dz.U.1996.38.166

Mongolia 18.04.1997 21.07.2001 01.01.2002 Dz.U.2002.206.1746

Niemcy 14.05.2003 19.12.2004 01.01.2005 Dz.U.2005.12.90

Nigeria 12.02.1999

Norwegia 09.09.2009 25.05.2010 01.01.2011 Dz.U.2010.134.899

Nowa Zelandia 21.04.2005 16.08.2006 01.01.2007 Dz.U.2006.248.1822

Pakistan 25.10.1974 24.11.1975 01.01.1973 Dz.U.1976.9.47

Portugalia 09.05.1995 04.02.1998 01.01.1999 Dz.U.1998.48.304

Republika Południowej Afryki 10.11.1993 05.12.1995 01.01.1996 Dz.U.1996.28.124

Rosja 22.05.1992 22.02.1993 01.01.1994 Dz.U.1993.125.569

Rumunia 23.06.1994 15.09.1995 01.01.1996 Dz.U.1995.109.530

Serbia (umowa z Jugosławią) 12.06.1997 17.06.1998 01.01.1999 Dz.U.2001.104.1137

Singapur 23.04.1993 25.12.1993 01.01.1993 Dz.U.1994.38.139

Słowacka Republika 18.08.1994 21.12.1995 01.01.1996 Dz.U.1996.30.131

Słowenia 28.06.1996 10.03.1998 01.01.1999 Dz.U.1998.35.198

Sri Lanka 25.04.1980 21.10.1983 01.01.1983 Dz.U.1988.5.38

Stany Zjednoczone 08.10.1974 23.07.1976 01.01.1974 Dz.U.1976.31.178
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Syria 15.08.2001 23.12.2003 01.01.2004 Dz.U.2004.193.1972

Szwajcaria 02.09.1991 25.09.1992 01.01.1992 Dz.U.1993.22.92

Protokół zmieniający umowę ze Szwajcarią 20.04.2010 17.10.2011 01.01.2012 Dz.U.2011.255.1533

Szwecja 19.11.2004 15.10.2005 01.01.2006 Dz.U.2006.26.193

Tadżykistan 27.05.2003 24.06.2004
01.09.20041

01.01.20052 Dz.U.2005.12.92

Tajlandia 08.12.1978 13.05.1983 01.01.1983 Dz.U.1983.37.170

Tunezja 29.03.1993 15.11.1993 01.01.1994 Dz.U.1994.78.357

Turcja 03.11.1993 01.10.1996 01.01.1997 Dz.U.1997.11.58

Ukraina 12.01.1993 11.03.1994 01.01.1995 Dz.U.1994.63.269

Urugwaj 02.08.1991

Uzbekistan 11.01.1995 29.04.1995 01.01.1996 Dz.U.1995.116.559

Węgry 23.09.1992 10.09.1995 01.01.1996 Dz.U.1995.125.602

Wielka Brytania i Irlandia Północna 20.07.2006 27.12.2006 01.01.2007 Dz.U.2006.250.1840

Wietnam 31.08.1994 20.01.1995 01.01.1996 Dz.U.1995.49.258

Włochy 21.06.1985 26.09.1989 01.01.1984 Dz.U.1989.62.374

Wyspa Man 07.03.2011 28.10.2011 01.01.2012 Dz.U.2011.283.1667

Zambia 19.05.1995

Zjednoczone Emiraty Arabskie 31.01.1993 21.04.1994 01.01.1995 Dz.U.1994.81.373

Zimbabwe 09.07.1993 28.11.1994 01.01.1995 Dz.U.1995.62.318
1 W odniesieniu do podatków od dochodu pobieranych u źródła
2 W odniesieniu do innych podatków

POROZUMIENIA CENOWE
Porozumienia cenowe są rezultatem prowadzenia przez podatników 
z władzami podatkowymi negocjacji dotyczących cen transakcyjnych po-
między podmiotami powiązanymi.
Podmiot wnioskujący o zawarcie porozumienia przedstawia we wniosku 
propozycję metody ustalania ceny transakcyjnej.
Podatnik może wdrożyć w życie propozycję po uznaniu przez ministra właś-
ciwego do spraw finansów publicznych prawidłowości wyboru i stosowania 
metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.
Rodzaje porozumień:
■  porozumienie jednostronne – uznanie przez ministra finansów, na 

wniosek podmiotu krajowego, prawidłowości wyboru i stosowania me-
tody ustalania ceny transakcyjnej między:
–  powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi lub
–  podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym 

a tym podmiotem zagranicznym lub
–  podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicznym a in-

nymi podmiotami krajowymi powiązanymi z tym samym podmiotem 
zagraicznym.

■  porozumienie dwustronne – uznanie przez ministra finansów, na 
wniosek podmiotu krajowego, po uzyskaniu zgody władzy podatkowej 
właściwej dla podmiotu zagranicznego powiązanego z wnioskodawcą, 
prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyj-
nej między podmiotem krajowym powiązanym z podmiotem zagranicz-
nym a tym podmiotem zagranicznym.

■  porozumienie wielostronne – na miejsce, gdy dotyczy podmiotów 
zagranicznych z więcej niż jednego państwa, a jego zawarcie wymaga 
zgody władz podatkowych państw, właściwych dla podmiotów zagra-
nicznych, z którymi ma być dokonywana transakcja.

Opłaty za wnioski wpłaca się na rachunek organu właściwego w sprawie 
porozumienia, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Wysokość opłaty od wniosku w sprawie porozumienia wynosi 1% 
wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, przy czym dla 
porozumienia:
1) jednostronnego:

–  dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych – wynosi nie mniej 
niż 5000 zł i nie więcej niż 50 000 zł;

–  dotyczącego podmiotu zagranicznego – wynosi nie mniej niż 
20 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł;

2)  dwustronnego lub wielostronnego – wynosi nie mniej niż 50 000 zł 
i nie więcej niż 200 000 zł.

Wysokość opłaty od wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania de-
cyzji w sprawie porozumienia wynosi połowę wysokości opłaty należnej 
od wniosku o zawarcie porozumienia.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 749 z późn. zm.).

LIMITY DLA SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ 
TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podat-
nikami są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Obowiązek obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami po-
wiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca 
z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota 
wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowar-
tość:

100 000 euro jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału 
zakładowego

30 000 euro w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udo-
stępnienia wartości niematerialnych i prawnych

50 000 euro w pozostałych przypadkach

20 000 euro jeżeli transakcja, w związku z którą zapłata należności 
wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpo-
średnio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego 
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na teryto-
rium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję 
podatkową

Podstawa prawna: 

■ ustawa  z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
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JEDNORAZOWA AMORTYZACJA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 
3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym 
środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mają 
prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali po-
datnicy.Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od 
towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej rów-
nowartości 1 200 000 euro*.

W 2014 r.

Małym podatnikiem jest 
podatnik, którego przychód 
w 2013 r. nie przekroczył 

5 068 000 zł

Przepisy nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni: 42 000 zł

–  w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
–  w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo – przez osoby fizyczne, które wniosły na po-

czet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składni-
ki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co naj-
mniej 10 000 euro*.

Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości 
kwoty 50 000 euro* łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

211 000 zł

* Przeliczenia na złote kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy 
dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podstawa prawna:

■ ustawa z   15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

STAWKI PODATKU Z TYTUŁU PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

Przychody Stawka Uwagi

z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do pro-
jektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, 
w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnie-
nie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowa-
nie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym 
także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, 
za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie 
przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)

20% przychodów Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapo-
bieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.
W niektórych przypadkach ma zastosowanie zwolnienie 
od podatku wynikające z art. 21 ust. 3 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, 
rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne ma-
jące siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób 
fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakre-
sie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej

20% przychodów Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapo-
bieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.

z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług 
prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarza-
nia danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania persone-
lu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

20% przychodów Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapo-
bieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.

z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych 
do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębior-
stwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów 
tranzytowych

10% przychodów Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapo-
bieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagra-
niczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

10% przychodów Stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapo-
bieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną 
jest Rzeczpospolita Polska.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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MULTIPAKIET zawiera:

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

ULTIPAKIET i

Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 

 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl



Sprawdź, 
co Ci się bardziej opłaca!

W przygotowanej przez nas 
publikacji znajdziesz: 

  Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

  Opinie najlepszych ekspertów w Polsce

  Praktyczne przykłady wyjaśniające różnice 
między wyborem ZUS a OFE

  Instrukcje krok po kroku, jak złożyć 
wniosek w przypadku wyboru OFE

Wersja papierowa – 14,90 zł
Wersja PDF – 9,90 zł

ZUSCZYOFE?

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Zamów
www.sklep.infor.pl


