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Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest kompleksowe
uregulowanie zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących tzw. pojazdów
samochodowych.
Przy tym taki „pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja
umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (np. samochód, motocykl,
czterokołowiec w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) - o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Dotąd przy zakupie „zwykłych” samochodów osobowych można było odliczyć 60% VAT,
ale nie więcej niż 6 tys. zł. Nie było możliwości odliczenia VAT od paliwa do takiego
pojazdu, ale można było odliczać pełen VAT od wydatków np. na części bądź naprawy. W
pierwszym kwartale 2014 r. można było odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych „z
kratką”, które uzyskały homologację samochodu ciężarowego.

Odliczenie VAT od samochodów - nowe regulacje
Nowe przepisy przewidują zaś od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie odliczania VAT do
50% kwoty podatku w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami
samochodowymi dotyczącymi:
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 charakterze, związane z tą umową, inne niż poniższe;
3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych
do napędu tych pojazdów, usług naprawy bądź konserwacji tych pojazdów oraz innych
towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
Odliczenie VAT od samochodów - zmiany od 1 kwietnia
To ograniczenie w odliczaniu nie ma zastosowania, a więc przysługuje prawo do pełnego
odliczenia VAT:
1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą,
jeśli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie
przeznaczenie;
2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami
usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje
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obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej
podatnika.
Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności
gospodarczej podatnika, jeśli:
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony
w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną
przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą jest nieistotne (co musi być odpowiednio udokumentowane) - do takich
pojazdów należą:
- pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który
oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju:
wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
- pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z
jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie
oddzielne elementy pojazdu;
- pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach,
określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany
pojazd jest pojazdem specjalnym.
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe,
dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć
naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w
którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.
Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach
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Odliczenie VAT od paliwa
Jednakże obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się wcale
do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju
napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
1) samochodów osobowych;
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie
z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
Powyższe wyłączenie prawa odliczania VAT od paliw nie dotyczy pojazdów
samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności
gospodarczej.
Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie
dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w tych
dokumentach nie mają określonej dopuszczalnej ładowności czy liczby miejsc, uznaje się też
za samochody osobowe, co wyłącza prawo odliczania VAT od paliw do nich.
VAT-26 - informacja o firmowych samochodach

Użytkowanie do celów mieszanych
Innymi słowy, od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy, którzy kupią samochód o masie do
3,5 tony i przeznaczą go do użytku w celach częściowo służbowych i częściowo
prywatnych mogą odliczyć 50% VAT naliczonego przy nabyciu, a od aut używanych
wyłącznie do działalności gospodarczej - cały naliczony podatek. Oznacza to, że wysokość
odliczenia zależy od sposobu użytkowania pojazdu.
Ograniczenie 50% dotyczy pojazdów do 3,5 tony (tj. osobowych i tzw. aut z kratką samochód osobowy z homologacją ciężarową). Nie ma ono zaś zastosowania np. do
pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie kierowcą
czy pojazdów mających otwartą część do przewozu ładunków.
50% odliczenie VAT obejmuje też niektóre wydatki eksploatacyjne (np. na serwis,
myjnię, wymianę opon) związane z użytkowaniem pojazdu w celach mieszanych
(firmowo-prywatnych), lecz jak na razie nie dotyczy paliw. Możliwość odliczenia 50% VAT
z faktur za paliwa ma się pojawić dopiero od 1 lipca 2015 r.
Sprzedaż samochodu używanego - zwolnienie z VAT w 2014 roku
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W związku z powyższym od 1 kwietnia br. do 3 niemal identycznych samochodów z
nadwoziem kombi czy hatchback mogą mieć zastosowanie 3 różne zasady odliczania VAT od
paliwa:
a) przedsiębiorca używający zwykłego auta osobowego przed 1 lipca 2015 r. nie odliczy
VAT od paliwa w ogóle;
b) jeżeli pojazd ma homologację ciężarową i ładowność co najmniej 500 kg lub większą,
to odliczy połowę VAT naliczonego;
c) gdy jednak sposób wykorzystywania pojazdu potwierdzony szczegółową ewidencją
przebiegu wykluczy użycie go do celów prywatnych, to podatnik odliczy pełen VAT
wykazany w fakturze za paliwo.

Nowelizacja zakłada, że pełne odliczenie VAT przysługuje jedynie w wypadku wydatków
związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatnika
wyłącznie do działalności gospodarczej (np. tylko do wynajmu samochodów w ramach
prowadzonej działalności), co trzeba wykazać. To jednak wymaga zgłoszenia (w ciągu 7 dni)
w urzędzie skarbowym i prowadzenia szczegółowej ewidencji ich przebiegu. Niezłożenie
informacji w określonym terminie skutkować ma odpowiedzialnością karnoskarbową
podatnika, jeżeli jednocześnie doszło do nieprawidłowego odliczenia podatku. Zmiana
wykorzystania samochodu musi być zaś zgłaszana fiskusowi najpóźniej przed dniem tej
zmiany.
W praktyce przedsiębiorcy prowadzący działalność w miejscu zamieszkania nie mogą
zatem odliczać 100% VAT. W przypadku bowiem osób fizycznych mających firmę w
domu niemożliwe jest obiektywne stwierdzenie, że samochód jest wykorzystywany
jedynie dla celów firmowych (bez jego użycia np. w czasie wolnym od prowadzonej
działalności na cele osobiste), co zapewne wytkną podatnikowi organy podatkowe.
Ponadto przewidziano nowe regulacje dotyczące systemu korekt w wypadku zmiany
przeznaczenia pojazdu.
Nowelizacja ponadto umożliwia prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji przebiegu
pojazdu uprawniającej do pełnego odliczenia VAT. Zakłada, iż w ewidencji nie musi się
podpisywać osoba kierująca pojazdem (jeśli nie jest podatnikiem). Autentyczność
dokonanego przez nią wpisu w ewidencji powinna być poświadczana przez podatnika na
koniec każdego okresu rozliczeniowego.
Poza zmianami w VAT omawiana nowelizacja znowu modyfikuje definicję samochodu
osobowego w ustawach o podatkach dochodowych.

