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VAT naliczony 2015  
– najnowsze orzecznictwo i interpretacje
1.  Czy można odliczyć cały VAT, jeśli nieruchomość jest 

wykorzystywana do działalności opodatkowanej 
i niepodlegającej opodatkowaniu

Zdaniem sądu: Uchwała NSA z 24 października 2011 r., według której podatnik może 
odliczyć pełny VAT, gdy nie jest w stanie określić, w jakiej części wydatki są związane 
ze sprzedażą podlegającą opodatkowaniu, a w jakiej z czynnościami niepodlegający-
mi VAT, nie ma zastosowania do wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem 
nieruchomości. W takiej sytuacji VAT do odliczenia należy ustalać na podstawie spe-
cjalnie określonej w tym celu proporcji (np. klucz powierzchniowy). Podatnik może 
natomiast odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z eksploatacją, gdy nie jest 
w stanie ustalić, w jakiej wysokości zakupy te wiążą się ze sprzedażą podlegającą VAT.

Fragment wyroku WSA w Warszawie z 13 lutego 2015 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 562/14)

WSA
Sąd nie kwestionuje sentencji uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 24 paździer-
nika 2011 r. sygn. akt I FPS 9/10, zgodnie z którą w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz 
art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT nie mogą 

wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 usta-
wy o VAT. Zauważyć jednak należy, że w uchwale tej Naczelny Sąd Administracyjny nie brał pod 
uwagę treści art. 86 ust. 7b ustawy VAT, gdyż zakreślając ramy prawne tej uchwały, nie wymienił 
tego przepisu, a stwierdził tylko w tezie uchwały, że czynności niepodlegające opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku nali-
czonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 ustawy VAT. W pełni respektując tę uchwałę.

Uchwała ta nie ma zatem zastosowania do przepisu art. 86 ust. 7b ustawy o VAT traktują-
cego o prawie do doliczenia podatku VAT naliczonego od faktur dokumentujących wydatki na 
nabycie oraz wytworzenie nieruchomości wykorzystywanej zarówno dla celów prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej jak i do celów innych, których nie da się w całości 
przypisać działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że regulacja art. 86 ust. 7b ustawy o VAT jest odrębna od przepisów doty-
czących odliczeń częściowych (art. 90 ustawy). Odrębność ta wyraża się jednak nie w tym, że 
przepis ten w danych okolicznościach nie może mieć zastosowania, lecz w tym, że normuje on 
zasady odliczania częściowego podatku naliczonego w odniesieniu do czynności, wykonywa-
nych zarówno w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy (czynności opodatko-
wanych i zwolnionych) jak i czynności niepodlegających temu opodatkowaniu.

(…) Odnosząc powyższe rozważania do oceny rozpoznawanej sprawy zauważyć należy, 
że Gmina ma zamiar wykorzystywać przedmiotową salę zarówno do wykonywania czynno-
ści opodatkowanych – wynajem komercyjny, jak również do realizacji czynności niepodle-
gających opodatkowaniu – zadania własne Gminy, tj. nieodpłatne udostępnienie świetlic 
mieszkańcom wsi na zebrania wiejskie. Nieruchomości te będą służyć zatem zarówno celom 
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prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie wykorzystania na cele komercyjne, co 
pozwala traktować Gminę jak przedsiębiorcę w rozumieniu art. 86 ust. 7b ustawy VAT), jak 
i realizacji zadań nałożonych na Gminę przez ustawę o samorządzie gminnym. Z przedsta-
wionego stanu faktycznego nie wynika więc, aby niemożliwe było ustalenie udziału procento-
wego, w jakim sala będzie wykorzystywana do celów działalności gospodarczej. (…)

Odnośnie odliczania wydatków na bieżącą eksploatację sali, organ w zaskarżonej interpre-
tacji w pełni respektuje pogląd NSA wyrażony w uchwale I FPS 9/10 uznając, że Gminie będzie 
przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, o ile nie będzie w stanie 
dokonać bezpośredniej alokacji kwoty podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnoś-
ciami opodatkowanymi oraz wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. 

Zdaniem urzędu
Na takim stanowisku stoją obecnie również organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby 

Skarbowej w Poznaniu z 4 listopada 2014 r. (sygn. ILPP1/443-683/14-2/NS) czytamy:

MF
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 86 ust. 7b ustawy, 
w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego 
użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsię-

biorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podat-
nika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobis-
tych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości 
przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowe-
go, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. 

Przy czym przez wytworzenie nieruchomości – stosownie do treści art. 2 pkt 14a ustawy 
– rozumieć należy wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozu-
mieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. 

Cytowany wyżej przepis art. 86 ust. 7b ustawy, wprowadza szczególny tryb obliczania po-
datku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym ponoszonych nakła-
dów) w sytuacji, w której dana nieruchomość ma być używana zarówno na cele działalności, 
jak i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością. Niniejsza regulacja ma zastosowanie 
wówczas, gdy dana nieruchomość (której dotyczy podatek naliczony) nie jest wykorzystywa-
na wyłącznie w prowadzonej działalności. Obejmuje ona sytuacje, w których nieruchomość 
ma przeznaczenie mieszane, to znaczy jest wykorzystywana w działalności, jak i na inne cele. 

Zatem powyższy przepis nakłada obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, 
w jakim dana nieruchomość zostanie lub została wykorzystana do celów prowadzonej przez 
podatnika działalności gospodarczej. 

2. Kiedy można odzyskać VAT, gdy zmieniono przeznaczenie budynku

Zdaniem sądu: Podatnik, który kupionego lub wytworzonego budynku nie wykorzy-
stywał do działalności podlegającej VAT, a następnie zmienił jego przeznaczenie, może 
odzyskać część nieodliczonego VAT na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, gdy nie 
minął jeszcze dziesięcioletni okres korekty. 
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Fragment wyroku WSA we Wrocławiu z 9 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 2234/14) 

WSA
Zasadnie skarżąca przywołuje regulacje art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w odniesieniu do 
wydatków na budowę/modernizację świetlic wiejskich, gdyż to jest właśnie przepis 
umożliwiający proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego. W ten zatem sposób re-

alizowana jest zasada neutralności podatku od towarów i usług. Regulacja ta stanowi, że przepisy 
ust. 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podat-
ku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub 
usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Istotne znaczenie ma prawidłowa wykładnia drugiej części tej jednostki redakcyjnej, która 
wskazuje, że we wszystkich tych przypadkach, w których podatnik nie miał wcześniej prawa 
do odliczenia kwoty podatku naliczonego, a następnie prawo to uzyskuje, obowiązany jest do 
stosowania reguł związanych z rocznymi korektami podatku, które w przypadku środków trwa-
łych wynoszą pięć lub dziesięć lat dla nieruchomości w oparciu o art. 91 ust. 2 ustawy o VAT. Nie 
ulega wątpliwości, że zgodnie z literalną wykładnią tego przepisu ustawodawca przyznaje po-
datnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego również w takim przypadku, jak w niniejszej 
sprawie, tj. gdy zmiana w zakresie dysponowania prawem do odliczenia podatku polega na pier-
wotnym wykorzystaniu świetlic wiejskich do czynności niedających prawa do odliczenia podat-
ku naliczonego, a następnie wykorzystaniu tych obiektów do czynności opodatkowanych VAT.

Podzielić należy pogląd zawarty w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 paź-
dziernika 2014 r., sygn. akt I SA/Go 547/14, że przez czynności niedające prawa do odlicze-
nia należy rozumieć zarówno czynności niepodlegające opodatkowaniu, jak i korzystające 
ze zwolnienia z tego podatku. W szczególności, trzeba zauważyć, że ustawodawca nie 
odniósł się w ww. przepisie wyłącznie do pojęcia czynności zwolnionych z podatku od to-
warów i usług, a posłużył się pojęciem szerszym – pojęciem „czynności niedających prawa 
do odliczenia podatku naliczonego”. Gdyby intencją ustawodawcy było przyznanie podat-
nikowi prawa do zastosowania korekty wyłącznie w przypadku zmiany polegającej na pier-
wotnym wykorzystaniu towarów i usług do czynności zwolnionych z VAT na ich wykorzy-
stanie do czynności opodatkowanych VAT, wówczas nie posługiwałby się on tym szerszym 
pojęciem. Ustawodawcy doskonale znane jest pojęcie czynności zwolnionych z VAT, wie-
lokrotnie posługuje się nim w innych regulacjach omawianej ustawy. Nieracjonalne byłoby 
posłużenie się w jej art. 91 pojęciem szerszym, w sytuacji gdyby intencją ustawodawcy było 
zastosowanie tych regulacji jedynie wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT.

Zdaniem urzędu
Organy podatkowe nadal uznają, że w takiej sytuacji podatnikom nie przysługuje prawo 

do odliczenia VAT. W piśmie z 2 lutego 2015 r. (sygn. IBPP3/443-1267/14/EJ) Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach uznał, że:

MF
(...) nawet późniejsze wykorzystanie części budynku do czynności opodatkowanej 
VAT (oddanie w dzierżawę), dla której Gmina posiada status podatnika VAT, nie 
oznacza, że w momencie zakupów towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji, 

Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego.
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Przepisy art. 91 ustawy o VAT, regulujące kwestię korekt podatku naliczonego, nie przyzna-
ją prawa do odliczenia ani nie zmieniają podatku naliczonego związanego pierwotnie z czyn-
nościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek podlegający odliczeniu w rozumieniu 
art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Jeżeli Wnioskodawca, w trakcie inwestycji, jak również po jej oddaniu do użytkowania, wyłą-
czył wybudowaną inwestycję poza regulacje objęte przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług, to nawet późniejsze włączenie jej do działalności gospodarczej i nabycie statusu podat-
nika dla czynności dzierżawy oraz przeznaczenie części wybudowanego budynku Inkubatora 
do czynności opodatkowanych, nie daje Wnioskodawcy prawa do korekty podatku naliczonego 
związanego z nabyciem towarów i usług służących do wytworzenia przedmiotowej inwestycji, 
bowiem Wnioskodawca nie nabył nigdy prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku 
z tymi zakupami, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez dokonanie korekty.

Mając na uwadze powyższe unormowania oraz orzecznictwo TSUE stwierdzić należy, że 
stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym Gmina powinna dokonać odliczenia kwot po-
datku naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ustawy o VAT, tj. przy zastosowaniu 
korekty wieloletniej, jest nieprawidłowe.

3.  Czy trzeba skorygować cały odliczony VAT, gdy lokal 
przeznaczony do sprzedaży wynajęto na cele mieszkaniowe 

Zdaniem sądu: Podatnik, który wybudowane lokale, przeznaczone pierwotnie do sprze-
daży, wprowadził na stan środków trwałych i wynajął na cele mieszkaniowe, musi skorygo-
wać cały odliczony VAT. Do korekty nie ma zastosowania art. 91 ust. 7a ustawy, który okre-
śla zasady korekty, gdy podatnik zmienia przeznaczenie środka trwałego. Zdaniem sądu 
popierającego stanowisko MF, ma tutaj zastosowanie art. 91 ust. 7d, w którym wskazano 
zasady korekty w razie zmiany przeznaczenia towarów handlowych. W tym przypadku ko-
rygujemy od razu cały odliczony VAT, niezależnie od tego, kiedy nastąpiła zmiana prze-
znaczenia. Gdyby miał zastosowanie art. 91 ust. 7a ustawy, co roku, przez okres korekty, 
byłaby korygowana 1/10 VAT naliczonego.

Fragment wyroku WSA w Kielcach z 6 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Ke 691/14)

WSA
4.3. W stanie faktycznym sprawy skarżący wskazał, że w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej rozpoczął budowę budynku biurowo-mieszkalnego. Część 
budynku (parter) zamierzał przeznaczyć na własną działalność gospodarczą, zaś 

piętro i poddasze miały być przeznaczone na sprzedaż. W związku z powyższym przez cały 
czas trwania inwestycji dokonywał odliczeń podatku od towarów i usług od nabywanych ma-
teriałów budowlanych i usług w pełnej wysokości. W dniu 23 XI 2012 r. skarżący uzyskał po-
zwolenie na użytkowanie budynku. Po tej dacie wobec braku chętnych na zakup mieszkań 
(działalność opodatkowana), wpisał lokale położone na piętrze i poddaszu do ewidencji środ-
ków trwałych, a w grudniu je wynajął na cele mieszkaniowe (działalność zwolniona z VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT).

W związku z tym skarżący spytał, czy w sposób prawidłowy, tj. w sposób opisany 
w art. 91 ust. 7a ustawy o VAT, dokonał korekty podatku VAT za miesiąc styczeń 2013 r. W ocenie 
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skarżącego dokonana przez niego korekta była prawidłowa, albowiem nastąpiła zmiana prze-
znaczenia wybudowanych na piętrze i poddaszu lokali z planowanej sprzedaży (czynności 
opodatkowane) na wynajem na cele mieszkaniowe (czynności zwolnione od podatku).

W ocenie Ministra Finansów stanowisko skarżącego było błędne, gdyż wskazany stan fak-
tyczny odpowiadał dyspozycji art. 91 ust 7d ustawy o VAT, wobec tego, że zmiana prawa do 
obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tyczyła towarów i usług innych niż wymie-
nionych w ust. 7a) i b) tego przepisu.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowisko zaprezentowane przez or-
gan jest prawidłowe.

5. Przechodząc na grunt podanego we wniosku stanu faktycznego, wskazać trzeba, że 
podatnik lokale przeznaczone pierwotnie na sprzedaż, wpisał do ewidencji środków trwa-
łych, po ich wybudowaniu wobec braku możliwości ich sprzedaży. Oznacza to, że obniżeń 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dokonywał w związku z towarami nabyty-
mi z zamiarem wykorzystania do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne pra-
wo do odliczenia (sprzedaż wybudowanych lokali), co wyczerpuje dyspozycję art. 91 ust. 7d 
ustawy o VAT. Z artykułu tego wynika bowiem, że w przypadku zmiany prawa do obniże-
nia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione 
w ust. 7a i 7 b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych 
z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne pra-
wo do obniżenia podatku należnego (...), i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem 
do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej 
składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła zmiana. Innymi słowy podatnik do-
konywał odliczeń od zakupów mających służyć czynnościom opodatkowanym sprzedaży 
wybudowanych lokali, a nie wytworzeniu środka trwałego. Powyższe zakupy dokonywane 
były zatem z zamiarem wykorzystania do czynności opodatkowanych, ale niewykorzysta-
nych z takim zamiarem do dnia zmiany prawa. Pierwszą czynnością, której wybudowane 
lokale posłużyły, były czynności zwolnione, tj. najem lokali na cele mieszkaniowe. Oznacza 
to, że nie nastąpiła zmiana przeznaczenia wykorzystywanych przez podatnika środków 
trwałych, czego tyczy dyspozycja art. 91 ust. 7a ustawy o VAT.

4.  Czy można odliczać VAT od paliwa po zakończeniu umowy 
najmu, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany do 
działalności mieszanej

Zdaniem sądu: Wynajmujący, po zakończeniu umowy najmu samochodu osobowego, 
do 30 czerwca 2015 r. nie mogą odliczać VAT od paliwa, gdy samochód będzie wykorzy-
stywany do celów mieszanych. Zdaniem sądu polskie przepisy są zgodne z dyrektywą.

Fragment wyroku WSA w Łodzi z 4 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Łd 1062/14)

WSA
Powstaje na tym tle pytanie – czy w opisanym okresie czasu można uznać za uspra-
wiedliwione, a zatem skutkujące pełnym prawem do odliczenia podatku od nabycia 
paliwa w sytuacji spółki, gdy jedynie przez pewien odcinek czasu w zdefiniowanym 

przez ustawodawcę – od 1.04.2014 r. do 30.06.2015 r., oddaje w najem lub dzierżawę  
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samochód (tu: 6 miesięcy), wystąpi wykorzystywanie wyłącznie na cele działalności gospo-
darczej, a następnie stosuje w pozostałym czasie tego okresu tzw. wykorzystywanie miesza-
ne. Wskazać przy tym należy, że strona dla uzasadnienia swego stanowiska dowodzi, że wy-
korzystywanie mieszane pojawi się dopiero po zakończeniu okresu wykorzystywania 
samochodu nr 2 jedynie do odpłatnego używania przez osoby trzecie na podstawie zawartych 
umów najmu/dzierżawy – a zatem w tym czasie będzie spełniony warunek wykorzystywania 
wyłącznie na cele działalności gospodarczej, co wydaje się w ocenie sądu nie mieć żadnego 
znaczenia w jakim przedziale czasu zaistnieje ów wyłączny okres jego użytkowania dla celów 
związanych z działalnością gospodarcza, przypadający we wskazanym przez ustawodawcę.

Ta argumentacja jest niezasadna. Ustawodawca wyraźnie i jednoznacznie opisał sytuację, 
kiedy wystąpi stan wyłącznego wykorzystywania pojazdu do działalności (art. 86a ust. 4 VAT) 
poprzez użycie sformułowania, m.in. gdy nastąpi stan opisany jako „( ...) wyłączne ich użycie do 
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (...)”. Nie sposób przyjąć, że w opisanym sta-
nie faktycznym dotyczącym samochodu oznaczonego nr 2 nie wystąpi stan wykorzystania go 
na cele inne, poza działalnością gospodarcza na przestrzeni okresu czasu od 1 kwietnia 2014 r. 
do 30 czerwca 2015 r. Tym samym zgodzić należy się z organem, że wyraz „wyłącznie” wska-
zany w art. 12 ust. 2 należy odnosić do całego tego okresu czasu. Trudno bowiem wyobrazić 
sobie sytuację, idąc kierunkiem rozumowania strony, że w oznaczonym przez normodawcę 
przedziale czasu występować będą okresy, wielokrotnie związane np. z rzeczonym najmem sa-
mochodu osobowego – krótkotrwałe lub dłuższe, tygodniowe, miesięczne, i zawsze koniecz-
nym będzie uznanie, że dochodzi wówczas do tzw. wyłącznego wykorzystania do działalności, 
natomiast w całym jego przedziale bez wątpienia nastąpi tzw. stan mieszany albowiem dojdzie 
do zaistnienia użytku prywatnego. A zatem, te oznaczone jako związane z wyłącznym wyko-
rzystaniem do działalności skutkować będą prawem do pełnego odliczenia VAT od zakupów.

W ocenie sądu, gdyby ustawodawca chciał przyjąć za obowiązującą regułę, na którą po-
wołuje się skarżący, to dałby temu jednoznaczny wyraz w treści powołanego przepisu, posłu-
gując się stosownym kwalifikatorem, np. „nie dotyczy to okresów czasu” , w miejsce użytego 
„nie dotyczy” (...) wyłącznie do działalności gospodarczej.

Przedstawiony przez sąd kierunek interpretacji wskazanego przepisu zawarty jest również 
w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o VAT na druku sejmowym nr 2095, dostępny na 
stronie internetowej (http://www.sejm.gov.pl).

Nie sposób odstępstwa (wyjątku) od zasady, jaką jest brak prawa do odliczenia podatku 
naliczonego od zakupów paliw do samochodów osobowych, interpretować rozszerzająco, 
czego de facto domaga się pełnomocnik wnioskodawcy.

W tym stanie rzeczy nie można dopatrzyć się naruszenia przez interpretującego 
art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej.

5. Jak należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu

Zdaniem sądu: Możliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu po-
jazdu dla całej trasy z punktami pośrednimi. Jednak w rubryce dotyczącej opisu trasy 
(skąd – dokąd) należy zamieścić dokładny opis trasy ze wskazaniem adresów punktów
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pośrednich, np. poczty, sklepów czy urzędów, a w rubryce „cel wyjazdu” powinien być 
wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, cel wyjazdu.

Fragment wyroku WSA w Rzeszowie z 3 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 1073/14)

WSA
Zdaniem sądu w realiach niniejszej sprawy zapis „K–K” w rubryce opisu trasy 
jest zbyt enigmatyczny, aby spełniał on oczekiwania ustawodawcy co do klarow-
ności i rzetelności ewidencji przebiegu pojazdu, a więc sprzeczny z jej przezna-

czeniem i funkcją. Przy takim zapisie, przy jakim obstaje Spółka, nawet przy uwzględnie-
niu pozostałych rubryk ewidencji, tj. daty wyjazdu, celu wyjazdu, nawet łącznego oraz 
liczby przejechanych kilometrów, nie sposób ustalić, czy rzeczywiście realizowany był 
wyłącznie cel, z którym ustawa o VAT wiąże prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. 
Zgodzić się należy z interpretatorem, że prawidłowy opis trasy powinien w takim wypadku 
zawierać adresy miejsc (sklepu, urzędu, poczty itp.), do których udawał się pojazd Spółki. 
Wyobrazić sobie łatwo, że podatnik określając tylko miejscowość wyjazdu i przyjazdu, 
a więc jak przykładowo wskazuje spółka „K–K” oraz łączny cel, bez ścisłego określenia 
miejsca, gdzie on był realizowany, mógłby wpisać dowolną ilość przejechanych kilome-
trów, maskując wykorzystywanie samochodu do celów prywatnych, co przecież, przy 
ewentualnej kontroli podatkowej, byłoby nie do zweryfikowania, zwłaszcza po upływie 
pewnego okresu czasu. Wprawdzie to wybiega poza ramy zakreślone we wniosku o inter-
pretację, choć oddaje wagę problemu, to jednak godzi się zauważyć, że sprawa kompli-
kowałaby się jeszcze bardziej, gdyby choć jeden z celów wyjazdu podczas wykonywania 
– jak tego chce spółka – jednej trasy, realizowany był w innej miejscowości, niż ta, w której 
początek miała miejsce trasa.

(…) Niemniej jednak niejako na marginesie Sąd wyraża zapatrywanie, że w pojęciu 
trasy w rozumieniu art. 86a ust. 7 pkt 4 lit. c mieści się także taka sytuacja faktyczna, gdy 
pojazd wyruszając z siedziby spółki odwiedza szereg punktów pośrednich dojeżdżając 
do miejsca docelowego, którym może być siedziba spółki. Zdaniem Sądu nic nie sprzeci-
wia się takiemu rozumieniu pojęcia „trasa” na gruncie komentowanych przepisów ustawy 
o VAT, a co za tym idzie, możliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu 
pojazdu dla całej trasy z punktami pośrednimi. Niemniej jednak w rubryce dotyczącej 
opisu trasy (skąd – dokąd) powinien się znaleźć dokładny opis tej trasy ze wskazaniem 
adresów punktów pośrednich, np. poczty, sklepów czy urzędów, a w rubryce „cel wyjaz-
du” powinien być wskazany każdy, powiązany z tymi punktami pośrednimi, cel wyjazdu. 
W takim rozumieniu znaczenia pojęcia trasa, będzie ona odpowiadała sformułowaniu 
„wykorzystania” rodzącemu obowiązek dokonania jednego wpisu zawierającego wszyst-
kie dane, o których była mowa wyżej. W sytuacji gdy samochód podatnika od wyjazdu 
z siedziby spółki do momentu powrotu tam, odwiedza np. kilku lub kilkunastu odbiorców, 
możliwe jest dokonanie jednego wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu. Taki sposób po-
stąpienia stanowi minimalne obciążenie podatnika, a z drugiej strony jest to wystarcza-
jące do osiągnięcia celów, dla których prawodawca ustanowił obowiązek prowadzenia 
takiej ewidencji.
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Zdaniem urzędu

Takie samo stanowisko zajmują obecnie organy podatkowe. W piśmie z 19 listopada 2014 r. 
(sygn. ITPP2/443-1139/14/AD) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że wskazywanie 
wyłącznie miejscowości początkowej i końcowej, gdy po drodze podatnik odwiedza również 
inne miejscowości, jest niewystarczające.

MF
Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych uregulowań praw-
nych prowadzi do stwierdzenia, że wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku, z punk-
tu widzenia potwierdzenia wykorzystania pojazdów wyłącznie do celów związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej opisanie trasy w sposób przez Pana proponowany, tj. 
miejscowość L.W. Gmina L.W. miejscowość L.W. jest niewystarczający. Skoro osoby kierujące 
samochodami osobowymi realizują w ciągu dnia duży obszar przejazdu spowodowany np. po-
szukiwaniem miejsca zamieszkania danego adresata, to niewątpliwie powinny podać więcej 
szczegółów związanych z opisem przebytej trasy (np. nazwy poszczególnych miejscowości, 
adresy odbiorców przesyłek, itp.), a nie tylko wskazać początkową i końcową nazwę miejscowo-
ści, gdyż opis ten musi być na tyle szczegółowy, żeby zapewniał rzetelność prowadzonej ewiden-
cji i wykluczał użycie tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

6.  Czy podmiot będący w upadłości musi korygować VAT 
wynikający z niezapłaconej faktury 

Zdaniem sądu: W przypadku zawarcia i zatwierdzenia układu i wyznaczenia zarówno 
dla wierzyciela, jak i dla dłużnika nowych zasad zapłaty należności, a tym samym modyfi-
kacji obowiązujących terminów zapłaty wynikających z faktur, dłużnik nie jest zobowiązany 
do korekty odliczonego VAT, nawet gdy minęło 150 dni od pierwotnego terminu płatności. 

Fragment wyroku WSA w Kielcach z 29 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Ke 662/14)

WSA
Zdaniem Sądu, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, przyjęta z dniem 1 stycz-
nia 2013 r. przez polskiego ustawodawcę regulacja art. 89b ustawy o VAT wykracza 
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celu zabezpieczenia interesów Skarbu Pań-

stwa, przez co narusza zasadę proporcjonalności i jest sprzeczna z zasadą neutralności. Skoro 
podatnik-wierzyciel nie ma możliwości skorygowania podstawy opodatkowania (podatku należ-
nego) z uwagi na postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne swojego dłużnika, to w takich 
okolicznościach nie zachodzi ryzyko utraty wpływów podatkowych i tym samym nie jest ko-
nieczna korekta podatku naliczonego. Przyjęte rozwiązanie powoduje brak symetryczności 
praw i obowiązków po stronie sprzedawcy i kupującego, która na gruncie VAT powinna mieć 
w danej sytuacji miejsce, na co dodatkowo wskazuje korelacja terminu, w jakich można doko-
nać rzeczonych korekt – 150 dni od dnia upływu terminu płatności wierzytelności (należności) 
określonego w umowie lub na fakturze. Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji wskazany 
brak korelacji pomiędzy korektą podatku należnego dokonywaną przez wierzyciela z uwagi na 
nieuregulowanie należności z faktury, a korektą podatku odliczonego przez dłużnika pomija. 
W sytuacji, gdy możliwość korekty podatku z tytułu tzw. ulgi na złe długi została w stosunku do 
wierzyciela wyłączona, a do korekty zobligowany będzie dłużnik (w wyniku takiej interpretacji 
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art. 89b ust. 1 ustawy o VAT), dochodzi, co zasadnie zarzuca skarżąca, do naruszenia zasady 
neutralności i proporcjonalności.

Dokonując wykładni prounijnej należy stwierdzić, że przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT 
należy interpretować w związku z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b tej ustawy, co oznacza, że w sytuacji 
zaistnienia wierzytelności nieściągalnej w braku uprawnienia do korekty podstawy opodat-
kowania (podatku należnego) po stronie sprzedawcy z uwagi na sytuację dłużnika – prowa-
dzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego – dłużnik taki nie jest obowiązany 
do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającego z faktury dokumentującej ową nieuregu-
lowaną należność (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 
2070/13 dostępne www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W związku z powyższym nie jest uzasadnione stanowisko organu, że dłużnik, z upły-
wem 150 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, mimo po-
zostawania w upadłości, jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego, a tym samym 
zarzuty skarżącej dotyczące błędnej wykładni art. 89b ust. 1 w zw. z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b 
ustawy o VAT należy podzielić.

Zdaniem urzędu
W ostatnio wydawanych interpretacjach organy podatkowe zaczęły zmieniać zdanie, często 

dopiero pod wpływem złożonej do sądu skargi lub korzystnego wyroku. W piśmie z 30 grud-
nia 2014 r. (sygn. IBPP2/4441-80/14/WN) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że:

MF
Skoro wierzyciel nie ma możliwości skorygowania podstawy opodatkowania (podatku na-
leżnego) z uwagi na postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne swojego dłużnika, to 
w takich okolicznościach nie zachodzi ryzyko utraty wpływów podatkowych. Ponadto 

w ww. przepisach występuje korelacja terminu, w jakim można dokonać rzeczonych korekt, tj. 150 dni 
od dnia upływu terminu płatności wierzytelności (należności) określonego w umowie lub na fakturze.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy należność, z której wynika poda-
tek naliczony, powstała przed datą ogłoszenia upadłości, zaś na koniec okresu rozliczenio-
wego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności, dłużnik jest 
w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, to syndyk masy upadłości 
nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy.

Od 1 lipca 2015 r. nie będzie jednak problemu. Z ustawy o VAT już wprost będzie wynikać, 
że nabywca w takiej sytuacji również nie musi korygować odliczonego VAT. 

7.  Czy parkowanie samochodu poza siedzibą firmy pozbawia 
prawa do odliczenia 100% VAT

Zdaniem sądu: Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy automatycznie nie pozbawia 
prawa do odliczenia 100% VAT. Jeżeli zachowane są procedury, które pozwalają wyelimino-
wać wykorzystanie samochodu do celów osobistych pracownika, a parkowanie samocho-
du poza siedzibą firmy jest uzasadnione specyfiką działalności, nie ma podstaw, aby pozba-
wić pracodawcę prawa do odliczenia 100% VAT. Zdaniem sądu dopóki mamy do czynienia
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z tzw. czynnikiem ludzkim, zawsze istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd może 
zostać wykorzystany do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą spół-
ki. Jednak sporządzenie stosownego regulaminu obwarowanego sankcjami za nieprze-
strzeganie zapisów w nim zawartych, zapoznanie z nim użytkowników pojazdów, kontro-
la okresowa oraz kontrola w czasie rzeczywistym stanowią wystarczające i obiektywne 
środki zabezpieczenia wykorzystania pojazdów do celów działalności gospodarczej.

Fragment wyroku WSA w Krakowie z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1834/14)

WSA
Zdaniem organu jednak przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji procedu-
ry nie wykluczają użycia samochodów do celów niezwiązanych z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą. Możliwy jest choćby dojazd użytkownika samochodem służ-

bowym z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i odwrotnie. Z taką argumentacją nie można 
się jednak zgodzić. W opinii Sądu parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza 
automatycznie, tak jak to przyjął organ, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do 
działalności gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wykształcił się pogląd, że przejaz-
dy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miej-
scem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy – o ile nie 
służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służ-
bowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej 
ustawy, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.

Zdaniem Sądu nie ma żadnych przeszkód ku temu, by kwestie te podobnie rozumieć na 
gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi jedynie o to, by możliwość parkowania 
pojazdu poza siedzibą firmy była uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności, określo-
na została w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u podatnika, zaś podatnik zapewnił 
odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania tak postawionych do dyspo-
zycji pracowników (użytkowników) pojazdów wyłącznie dla celów związanych z działalnością 
gospodarczą (wykonywaniem obowiązków służbowych).

W realiach niniejszej sprawy skarżąca spółka wyraźnie wskazała, że możliwość parko-
wania samochodów w miejscu zamieszkania użytkowników, bądź w jego pobliżu zostanie 
określona w wewnętrznym regulaminie, jest bowiem konieczna i uzasadniona specyfiką 
prowadzonej działalności. Spółka podkreślała, że osoby kontrolujące i nadzorujące wy-
konanie zleceń przez jej pracowników lub podwykonawców muszą być jak najbardziej 
mobilne i przemieszczać się w miejsca często od siebie oddalone, a na wszelkie ujawnio-
ne nieprawidłowości reagować natychmiastowo ze względu na poważne konsekwencje 
cywilnoprawne dla spółki (kary, odszkodowania) lub niebezpieczeństwo utraty klientów. 
Ponieważ kolportaż materiałów reklamowych odbywa się także w weekendy, samochód 
musi być zawsze w pobliżu użytkownika, by ten mógł jak najszybciej dokonać czynności 
kontrolno-nadzorczych lub przejąć i dokończyć proces dystrybucji. Słusznie spółka wska-
zuje, że podawany przez nią fakt niemożności określenia z góry, w jakim czasie i miejscu 
samochód będzie wykorzystywany do czynności służbowych, nie może przemawiać na jej 
niekorzyść i uzasadniać przyjęcie obawy wykorzystania go do innych celów, a tym samym 
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być czynnikiem wykluczającym możliwość pełnego odliczenia podatku. Okoliczność ta 
jest bowiem uwarunkowana specyfiką prowadzonej działalności. Istotne jest to, by zapew-
nić stosowne procedury mające na celu wyeliminowanie takiego niebezpieczeństwa.

Zdaniem urzędu
Organy podatkowe nie zmieniły zdania i sposoby zabezpieczenia wskazane przez sąd 

uważają za niewystarczające. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycz-
nia 2015 r. (sygn. IPPP1/443-1135/14-5/MPe) czytamy:

MF
Nie można natomiast obiektywnie uznać wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów 
działalności gospodarczej jedynie dlatego, że Spółka wprowadziła kilka dodatkowych roz-
wiązań, które umożliwiają wykluczenie możliwości wykorzystania samochodów, o których 

mowa we wniosku, w celach prywatnych przez pracowników i współpracowników Spółki oraz że 
w wypadku wykorzystania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. w celach prywatnych) 
pracownik Spółki może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną zgodnie z postanowieniami prawa 
pracy. Powyższe stwierdzenia jednoznacznie wskazują, że mimo wszystko Spółka nie jest w stanie 
zapewnić pełnej kontroli, która wykluczy użycie samochodów do celów mieszanych. W tak przedsta-
wionych okolicznościach nie można obiektywnie stwierdzić, że ww. samochody są wykorzystywane 
wyłącznie do działalności gospodarczej. Wskazany przez Wnioskodawcę sposób użytkowania sa-
mochodów nie jest równoznaczny ze stworzeniem stosownych procedur użytkowania tych pojaz-
dów, które wykluczają ich potencjalne użycie do celów prywatnych przez osobę uprawnioną. 

8.  Czy gmina może odliczyć VAT, gdy nieodpłatnie przekazuje 
inwestycję zakładowi budżetowemu 

Zdaniem sądu: Gmina ma prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z budową 
sieci wodno-kanalizacyjnej, następnie przekazywanej utworzonemu przez siebie zakła-
dowi budżetowemu, który w jej imieniu będzie świadczył czynności opodatkowane VAT. 

Fragment wyroku NSA z 16 stycznia 2015 r. (sygn. akt I FSK 2039/13)

NSA
8.1. Mimo bowiem akceptowanego przez organy podatkowe dualistycznego charakteru 
samorządowego zakładu budżetowego poprzez uznawanie tegoż zakładu za odrębne-
go od Gminy podatnika podatku VAT, organ interpretacyjny pominął to, na co zwrócił już 

uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt I FSK 1369/10, że realizacja zadań włas-
nych tej jednostki przez jej zakład budżetowy nie tworzy pomiędzy tymi podmiotami takiego sto-
sunku prawnego, na podstawie którego następuje wymiana świadczeń wzajemnych, pozwalająca 
na ich opodatkowanie VAT. W takim bowiem przypadku zakład budżetowy nie wykonuje usług 
komunalnych na rzecz jednostki samorządowej, lecz działa w jej imieniu, jako jej jednostka orga-
nizacyjna, wykonując jej zadania własne, co pozostaje poza przedmiotem regulacji art. 8 u.p.t.u. 
Czynności wewnątrzorganizacyjnych (w tym usługowych) realizowanych w ramach tej jednostki 
z udziałem zakładu budżetowego, nie można więc traktować jako realizowanych pomiędzy odręb-
nymi podatnikami VAT, gdyż w tego rodzaju stosunkach zakład budżetowy nie ma na tyle wyod-
rębnionej autonomii, aby uznać, że czynności te są wykonywane przez niego całkowicie niezależ-
nie od tworzącej go jednostki samorządowej.
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8.2. Skoro samorządowy zakład budżetowy, jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, został powołany do wykonywania zadań własnych Gminy w przedmiocie gospodarki 
komunalnej, działając w tym zakresie w jej imieniu, jako jej jednostka organizacyjna, w oparciu 
o powierzony mu majątek Gminy, to majątek ten pozostaje w dalszym ciągu własnością Gminy 
i wykorzystywany jest do realizacji jej ustawowych zadań. W razie więc poniesienia przez Gmi-
nę wydatków związanych z realizacją inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowo-
-kanalizacyjnej, przekazanej następnie nieodpłatnie samorządowemu zakładowi budżetowemu 
(Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej), który wykorzystuje tę infrastrukturę do re-
alizacji opodatkowanych podatkiem VAT zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunal-
nej, działając w tym zakresie w jej imieniu, Gminie tej jak słusznie przyjął Sąd pierwszej instancji 
przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków.

8.3. Jak trafnie bowiem przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 września 2014 r. 
sygn. akt I FSK 938/14 ze względu na zasadę neutralności nie ma żadnych przeszkód, aby 
Gmina realizowała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych 
na inwestycje, w oparciu o które samorządowy zakład budżetowy wykonuje – w jej imieniu 
– jej zadania własne, generujące podatek należny. Nabyta przez Gminę inwestycja służy bo-
wiem sprzedaży opodatkowanej realizowanej w imieniu tejże Gminy przez jej samorządowy 
zakład budżetowy. Trudno w tej sytuacji zgodzić się ze skarżącym organem, że Gmina nie 
będzie wykorzystywała tych składników do czynności opodatkowanej i że w rezultacie jest 
ostatecznym konsumentem nabytych w związku z prowadzoną inwestycją towarów i usług.

Zdaniem urzędu
Organy podatkowe nadal uznają, że gminie nie przysługuje odliczenie VAT, gdy przekazuje 

inwestycję zakładowi budżetowemu, który w jej imieniu będzie wykonywał czynności podlega-
jące VAT. W piśmie z 27 marca 2014 r. (sygn. ITPP1/443-1395/13/MS) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy uznał, że:

MF
(...) w rozpatrywanej sprawie przy użyciu przekazanej przez Gminę infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie do-
stawy wody i odbioru ścieków od mieszkańców Gminy. Zatem Zakład jest odrębnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, składa deklaracje VAT, w których wykazuje sprze-
daż opodatkowaną z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że obroty opodatkowane podatkiem VAT 
z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków stanowią obroty samorządowego zakładu 
budżetowego, będącego odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT.

Reasumując, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zaku-
powych związanych z realizacją inwestycji, ponieważ przedmiotowa infrastruktura nie służy 
Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

9.  Czy  nadleśnictwo może odliczać VAT od wydatków samochodowych

Zdaniem sądu: Organy podatkowe błędnie uznały, że nadleśnictwo w ogóle nie 
może odliczać VAT od wydatków samochodowych, gdyż nie wykonuje działalności gos-
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podarczej podlegającej opodatkowaniu. Zgodnie z ustawą o lasach nadleśnictwo wyko-
nuje czynności, które według ustawy o VAT są zaliczane do czynności, które podlegają 
opodatkowaniu. W wydanych w ostatnim czasie kilku orzeczeniach sądy jednomyślnie 
uznały za błędne stanowisko organów podatkowych, które odmawiają prawa do odlicze-
nia VAT od wydatków samochodowych. W żadnym z tych orzeczeń nie odpowiedziały jed-
nak na pytanie, czy samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności, w sytuacji 
gdy leśniczy parkuje samochód przy swoim domu, aby w razie potrzeby móc dojechać we 
wskazane miejsce. Uznano, że odpowiedź na to pytanie należy do organu podatkowego, 
który będzie jeszcze raz rozpatrywał sprawę. Jednocześnie sądy zasugerowały, że w ta-
kiej sytuacji nie dochodzi do wyłącznego wykorzystania samochodu do działalności. Nie 
zawsze bowiem występują sytuacje bezpośredniego zagrożenia, jak pożary, kradzieże 
czy huragany, na miejsce których nadleśniczy dojeżdża bezpośrednio z miejsca swojego 
zamieszkania. W dojazdach nadleśniczego mieszczą się również jego dojazdy z miejsca 
zamieszkania do miejsca pracy, którym jest także siedziba nadleśnictwa. Zapewne otrzy-
mawszy taką wskazówkę od sądu, organy podatkowe będą uznawały, że nadleśnictwo 
nie ma prawa do odliczenia 100% VAT, gdy leśniczy parkuje samochód przy swoim domu.

Fragment wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 25 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Go 
10/15)

WSA
Z taką interpretacją nie można się zgodzić, gdyż stanowisko Ministra w kwestii uży-
wania spornego samochodu wynika z wadliwego, błędnego założenia, w którym po-
minięto istotne przepisy ustawy o lasach. (…) Ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312) z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmieniony został art. 86a ustawy o podatku od towarów 
i usług, który w ust. 1 wprowadził w przypadku wydatków związanych z pojazdami samocho-
dowymi 50% ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego. Jednakże ograniczenia te nie 
mają zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie 
do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towa-
rów i usług). Natomiast w ust. 4 omawianego przepisu wskazano, kiedy pojazdy samochodo-
we uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 
W pkt 1 tego przepisu określono, że ma to miejsce wówczas, gdy sposób wykorzystywania 
tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich 
używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewiden-
cją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospo-
darczą. Skarżący w przedstawionym we wniosku własnym stanowisku twierdził, że w taki 
właśnie sposób wykorzystywany jest samochód służbowy Nadleśniczego. Należy podkreślić, 
że interpretowany przepis mówi o wyłączności wykorzystywania pojazdu do działalności go-
spodarczej, gdy sposób tego wykorzystywania przez podatnika wyklucza jego użycie do ce-
lów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, natomiast organ interpretacyjny uznał, że 
wydatki na sporne auto związane są z wykonywaniem obowiązków nałożonych ustawą o la-
sach w zakresie zarządzania lasami Skarbu Państwa, prowadzenia zrównoważonej gospodar-
ki leśnej, ochrony i utrzymania trwałości lasów, czyli samochód nie służy działalności 
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opodatkowanej wnioskodawcy. Wniosek taki jest chybiony w kontekście nie tylko przedsta-
wionego przez Nadleśnictwo stanu faktycznego, ale również przepisów ustawy o lasach.

(…) Nie można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu zaskarżonej 
interpretacji, że sporny pojazd nie służy działalności opodatkowanej Nadleśnictwa, bowiem 
organ błędnie wywiódł, że w zakresie swoich ustawowych obowiązków Nadleśnictwo nie pro-
wadzi działalności gospodarczej. Taka konkluzja nie wynika z przedstawionego we wniosku 
stanu faktycznego ani z omówionych wyżej przepisów ustawy o lasach. Skoro nałożony usta-
wowo na Lasy Państwowe (w tym nadleśnictwa) obowiązek sprawowania zarządu (art. 4 usta-
wy o lasach), to m.in. prowadzenie gospodarki leśnej, w ramach której dokonywana jest m.in. 
sprzedaż pozyskanych produktów lasu (np. drewna, żywicy, choinek itp. – art. 6 ust. 1 pkt 1), to 
twierdzenie, że skarżący w ramach nałożonych na niego ustawowo obowiązków nie prowadzi 
działalności gospodarczej, jest błędne.

(…) Nadto, organ interpretacyjny, biorąc pod uwagę powyższe rozważania, powinien oce-
nić jaki związek z działalnością gospodarczą podatnika ma samochód służbowy, czy jest to 
związek pośredni czy bezpośredni, a następnie czy ma on cechy wyłączności, o której mowa 
w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Na marginesie należy zauważyć, 
że zawarty w Regulaminie (...) zakaz używania samochodów służbowych do celów prywat-
nych oraz wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w ww. przepisie, 
nie oznacza jeszcze wyłączności wykorzystywania do działalności gospodarczej, bowiem 
w pierwszej kolejności należy zbadać, czy sposób wykorzystywania spornego pojazdu przez 
Nadleśnictwo wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zdaniem urzędu 
W ostatnio wydawanych interpretacjach organy zaczęły zmieniać zdanie i tak jak sądy 

przyznają, że prawo do odliczenia przysługuje, ale nie w 100%. W piśmie Dyrektora Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy z 20 października 2014 r. (sygn. ITPP2/443-972/14/EK) czytamy:

MF
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów 
prawa prowadzi do wniosku, że Nadleśnictwu nie będzie przysługiwało prawo do 
odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione 

na eksploatację (w tym paliwo) samochodu osobowego R… oraz samochodów N… i M…, gdyż 
okoliczności faktyczne sprawy w kontekście brzmienia art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) nie wskazują, 
by samochody te był wykorzystywane – jak stwierdziło Nadleśnictwo – wyłącznie do działalno-
ści gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nadleśni-
ctwo używa ww. samochody głównie do działań, które stanowią realizację obowiązków, jakimi 
ustawodawca obciążył Nadleśnictwo w przywołanej wyżej ustawie o lasach, co nie pozwala 
na zaakceptowanie stanowiska Wnioskodawcy, gdyż realizacja obowiązków służbowych przy 
użyciu ww. samochodów nie stanowi działalności gospodarczej. Niezależnie od powyższego 
należy wskazać, że konstrukcja tych samochodów nie wyklucza ich użycia do celów niezwią-
zanych z działalnością gospodarczą, nie spełniają bowiem – jak wskazało Nadleśnictwo – wa-
runków z art. 86a ust. 9 ustawy. Wobec powyższego, Nadleśnictwu nie będzie przysługiwało 
prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione 
na eksploatację ww. samochodów.
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