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SAMOCHODY W 2014 r. 

 

 W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia 

samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 

2014 r. do czasu wejścia w życie kolejnej nowelizacji (najprawdopodobniej 1 marca 2004 r.) 

będą obowiązywały regulacje wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
 
(Dz. U. Nr 

247, poz. 1652 ze zm.) 

 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. 

wyciąg z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 

r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 

 

"Art. 86a. 1  W przypadku nabycia: 

1) samochodów osobowych, 

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 

- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku 

określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich 

nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 

części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 

klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: 

wielozadaniowy, van; 

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które 

oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 

przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona 

po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić 

pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi 
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podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w 

zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią 

przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do 

przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną 

krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej 

krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 

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

ładunków; 

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie 

przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 

5) pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu 

decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych 

zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny; 

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba 

miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 

kg; 

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 

10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów 

prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. 

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie 

tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych 

umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika. 

4. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 

6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu 

drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają 

określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody 

osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza 

się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową 

stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz 
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dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych 

wymagań. 

6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, 

zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa 

w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w 

rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz innych 

pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów osobowych oraz 

innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku naliczonego 

stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z 

decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy 

samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 

innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty 

podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, 

udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i 

pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, 

nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. 

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części 

składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych 

pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów ust. 4-6, 

jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w 

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

określić inne niż wymienione w: 

1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest 

pojazdem specjalnym, 

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

pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń) 

- uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzystania z 

prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej. 
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Art. 88a. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do 

nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, 

wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów 

samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1". 

 

 Najważniejsze zmiany w zakresie samochodów obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. do 

czasu wejścia w życie kolejnej nowelizacji (najprawdopodobniej 1 marca 2014 r.) dotyczą 

więc: 

1) rozszerzenia grupy tzw. pojazdów ciężarowych, a więc upoważniających do 

pełnego odliczenia VAT naliczonego, 

 Najprościej rzecz ujmując pojazdy, które posiadały odpowiednie zaświadczenie ze 

stacji diagnostycznej potwierdzające spełnienie dotychczasowych warunków do uznania ich 

za pojazdy ciężarowe nadal będą traktowane jako samochodowy ciężarowe. Ponadto od 1 

stycznia 2014 r. pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego będzie przysługiwało również w 

przypadku innych pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z 

miejscem dla kierowcy wynosi: 

a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 

b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 

c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 

kg. 

 Należy pamiętać, iż pojazdy te muszą posiadać odpowiednią homologację jako 

samochody ciężarowe (tzw. polską homologację N1 lub homologację unijną). Ponadto  

dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) musi być określona na 

podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, 

które we wspomnianych dokumentach,  nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub 

liczby miejsc, uznaje się za samochody osobowe. 

 Taka regulacja umożliwi więc pełne odliczenie VAT od wielu pojazdów (w tym 

również od paliwa) uznawanych do 31 grudnia 2013 r. za samochody osobowe.  

 

2) likwidacji wyłączenia z opodatkowania VAT wykorzystywania przez 

podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 

samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy 
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nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty 

podatku, nie więcej niż 5.000 zł lub 6.000 zł, 

 W efekcie zdaniem autorów, od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia w życie nowych 

regulacji nieodpłatne wykorzystywanie np.: na cele osobiste pracowników samochodów od 

których podatnik miał prawo od odliczenia 60 % kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł 

podlega opodatkowaniu VAT.  

3) zmiany przepisów dotyczących odliczenia VAT w przypadku, gdy 

przedmiotem działalności podatnika jest oddanie ich w najem. Zmiany w tym 

zakresie przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela - Wyłączenia z zakazu odliczania VAT naliczonego 

Do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r.  

Zakaz odliczania VAT naliczonego przy 

nabyciu samochodów nie dotyczył 

przypadku, gdy przedmiotem działalności 

podatnika była: 

a) odprzedaż , 

b) oddanie w odpłatne używanie tych 

samochodów (pojazdów) na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

leasingu lub innych umów o 

podobnym charakterze i te 

samochody (pojazdy) były przez 

podatnika przeznaczone wyłącznie do 

wykorzystania na te cele przez okres 

nie krótszy niż sześć miesięcy. 

Zakaz odliczania VAT przy nabyciu 

samochodów nie dotyczy przypadków, gdy 

odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie 

tych samochodów (pojazdów) na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 

innych umów o podobnym charakterze 

stanowi przedmiot działalności podatnika. 

 

 

Projektowane zmiany od 1 marca 2014 r. 

 W związku z decyzją wykonawczą Rady UE upoważniającą Polskę do stosowania 

środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w 

sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Ministerstwo Finansów 

przygotowało projekt kolejnych zmian w ustawie VAT w zakresie odliczania VAT od 
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samochodów. Projektowane zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia 

(Ministerstwo przewiduje, iż nastąpi to najpóźniej 1 marca 2014 r.). Projekt nowelizacji w 

zakresie nowych zasad odliczania VAT od samochodów i wydatków eksploatacyjnych 

zamieszczono w odrębnym pliku.  

 Najważniejsze projektowane zmiany dotyczą: 

a) wprowadzenia możliwości odliczania 100 % VAT naliczonego od wszystkich 

pojazdów (w tym również samochodów osobowych) wykorzystywanych tylko do 

celów prowadzonej działalności gospodarczej,  

b) w przypadku samochodów wykorzystywanych do celów "mieszanych" (a więc do 

celów służbowych oraz prywatnych) wprowadzenie ograniczenie odliczania do 50 % 

VAT naliczonego od nabycia tych pojazdów lub rat leasingowych (bez ograniczenia 

kwotowego), 

c) jeżeli podatnik będzie chciał odliczać 100 % VAT naliczonego przy samochodach o 

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ponieważ wykorzystuje je tylko celów 

firmowych konieczne będzie zawiadomienie urzędu skarbowego o fakcie ponoszenia 

wydatków związanych z tym pojazdem oraz prowadzenie ewidencji przebiegu 

pojazdów,  

d) od wydatków na eksploatację samochodów do 3,5 tony używanych do celów 

mieszanych (m.in. naprawy) będzie można odliczyć 50 % VAT naliczonego (od 

paliwa 50 % VAT naliczonego będzie można odliczyć dopiero od 1 lipca 2015 r.), 

e) wprowadzenie przepisów karnych w przypadku niezłożenia odpowiedniego 

zawiadomienia do urzędu skarbowego, złożenia go po terminie lub nieterminowej 

aktualizacji,  

f) wprowadzenie korekty VAT naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia 

samochodu.  

 Szczegółowo wspomniane zmiany przepisów zostaną przez nas omówione po 

uchwaleniu przez Sejm ostatecznej wersji nowych przepisów i opublikowaniu ich w 

Dzienniku Ustaw. 


