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Zadanie   1   

  

Podatnik   do   prowadzonej   przez   siebie   działalności   gospodarczej   chce   

kupić   samochód   osobowy.   Jest   on   czynnym   podatnikiem   podatku   VAT,   

świadczy   usługi   montowania   rolet.   Zależy   mu   na   100%   odliczaniu   VAT   

od   wydatków   związanych   z   takim   samochodem.   Czy   to   jest   możliwe?   

Jeżeli   tak   na   jakich   warunkach?   

  

  

Rozwiązanie   

  

Jest   to   możliwe   pod   warunkiem,   że   podatnik   ten:     

● będzie   prowadził   ewidencję   przebiegu   pojazdu   od   dnia   

przeznaczenia   samochodu   osobowego   na   cele   tylko   i   wyłącznie   

związane   z   działalnością   gospodarczą,   do   dnia   zakończenia   jego   

wykorzystywania   wyłącznie   do   celów   działalności   gospodarczej,     

● złożyć   w   urzędzie   skarbowym   informację   VAT-26,   w   terminie   7   dni   

od   dnia   w   którym   poniósł   pierwszy   wydatek   związany   z   tym   

samochodem,     

● sporządzi   szczegółowe   zasady/regulamin   wykorzystywania   tego   

samochodu   osobowego   w   działalności   gospodarczej.     
  
  
  
  
  
  
  



  
Zadanie   2   

  

Podatnik  do  prowadzonej  przez  siebie  działalności  gospodarczej         

wynajmuje  samochód  osobowy.  Otrzymuje  z  tego  tytułu  fakturę  VAT.  Jak            

zaewidencjonujesz  takie  zdarzenie  gospodarcze  w  PKPiR?  Jak  rozliczyć          

VAT   od   tej   transakcji?   

Faktura  wystawiona  10.04.2021  roku  na  kwotę  1000,00  zł  netto,  230,00            

zł  VAT.  Podatnik  jest  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT  i  wynajmowany            

samochód   wykorzystuje   do   celów   mieszanych.     

  

Rozwiązanie   

  

VAT   z   tego   rodzaju   transakcji   odliczany   jest   w   50%:   115,00   zł   wykaże   go   
w   ewidencji   VAT   zakupu.   
  

Jak   rozliczyć   koszty?     
I   Przypadek   wartość   samochodu   nie   przekracza   150   000,00   zł     
  

Art.   23   ust.   1   pkt   47a   ustawy   o   PIT:   dotyczących   samochodu   osobowego   
opłat   wynikających   z   umowy   leasingu,   o   której   mowa   w   art.   23a   pkt   1,   
umowy   najmu,   dzierżawy   lub   innej   umowy   o   podobnym   charakterze,   z   
wyjątkiem   opłat   z   tytułu   składek   na   ubezpieczenie   samochodu   
osobowego,   w   wysokości   przekraczającej   ich   część   ustaloną   w   takiej   
proporcji,   w   jakiej   kwota   150.000   zł   pozostaje   do   wartości   samochodu   
osobowego   będącego   przedmiotem   tej   umowy.     
Co   oznacza,   iż   w   przypadku,   gdy   wartość   wynajmowanego   samochodu   
nie   przekroczy   150   000,   00   zł   to   podatnik   nasz   rozliczy   w   kosztach:     
  

1000,00   zł   +   115,00   zł   =   1115,00   zł   (wartość   netto   +   nieodliczone   50%   
podatku   VAT)     
II   Przypadek   wartość   samochodu   przekracza   150   000,00   zł     



  
Załóżmy,   że   wartość   tego   samochodu   wynosi   200   000,00   zł.     
Należy   zatem   ustalić   proporcję:   150   000,00/200   00,00   =   75%.     
Zatem   do   kosztów   podatnik   zaliczy:   (1000,00   zł   +   115,00   zł)*75%=   
836,25   zł.     
  
  

Faktura   zostanie   zaksięgowana   w   PKPiR   w   dacie   10.04.2021   rok   na   
kwotę   1115,00   zł   w   kolumnie   13   Pozostałe   wydatki   w   I   wariancie,   lub   na   
kwotę   836,25   w   wariancie   II.     
  
  
  
  
  

Zadanie   3   

  

Podatnik   w   swojej   działalności   gospodarczej   wykorzystuje   samochód   

osobowy   wprowadzony   na   stan   środków   trwałych.   Dotychczas   odliczał   

50%   VAT   naliczonego   z   faktur   na   wydatki   eksploatacyjne.   Teraz   chce   by   

od   tego   samochodu   przysługiwało   mu   prawo   do   100%   odliczenia   VAT   

naliczonego.   Czy   jest   to   możliwe?   Jeżeli   tak   na   jakich   warunkach?   

  

  

  

Rozwiązanie   

  

TAK   jest   to   możliwe.   Pod   warunkiem,   że   podatnik   ten   od   dnia   w   którym   
zamierza   przeznaczyć   ten   samochód   tylko   na   cele   działalności   
gospodarczej:     

● będzie   prowadził   ewidencję   przebiegu   pojazdu   od   dnia   

przeznaczenia   samochodu   osobowego   na   cele   tylko   i   wyłącznie   



związane   z   działalnością   gospodarczą,   do   dnia   zakończenia   jego   

wykorzystywania   wyłącznie   do   celów   działalności   gospodarczej,     

● złożyć   w   urzędzie   skarbowym   informację   VAT-26,   w   terminie   7   dni   

od   dnia   w   którym   poniósł   pierwszy   wydatek   związany   z   tym   

samochodem,     

● sporządzi   szczegółowe   zasady/regulamin   wykorzystywania   tego   

samochodu   osobowego   w   działalności   gospodarczej.     
  
  
  
  
  
  

Zadanie   4   

  

Podatnik   na   potrzeby   swojej   działalności   gospodarczej   ma   zamiar   kupić   

samochód   osobowy,   nie   zamierza   zgłaszać   informacji   VAT-26   do   urzędu.   

Czy   w   związku   z   tym   ma   prawo   do   odliczenia   100%   VAT   z   faktury   

dokumentującej   zakup   tego   samochodu?   Czy   również   będzie   mógł  

odliczyć   100%   VAT   od   wydatków   na   paliwo   i   eksploatację   tego   

samochodu?     

  

  

Rozwiązanie   

  

Nie,   samochód   używany   do   celów   mieszanych   upoważnia   podatnika   do   
odliczenia   jedynie   50%   VAT   naliczonego   z   faktur   zarówno   zakupu   jak   i   
jego   eksploatacji.   
  
  
  
  



Zadanie   5   

  

Podatnik   12   maja   2020   roku   kupił   samochód   osobowy,   który   zamierza   

wykorzystywać   wyłącznie   do   celów   działalności   gospodarczej.   

Informację   VAT-26   złożył   do   urzędu   skarbowego   30   maja   2020   roku.   Czy   

w   tym   przypadku   będzie   mógł   dokonać   odliczenia   100%   VAT   z   faktur   

dokumentujących   zakup   tego   samochodu?   A   od   wydatków   na   

eksploatację?   Dodam,   że   pozostałe   obowiązki   spełnił   pozwalające   na   

odliczenie   100%   VAT.     

  

Rozwiązanie   

  

Podatnik   ten   złożył   informację   VAT-26   po   obowiązującym   terminie   zatem   

z   faktur   dokumentujących   jego   nabycie   odliczy   jedynie   50%   VAT.   

Pozostałe   50%   zaliczy   do   kosztów.   Dopiero   od   30   maja   2019,   przy   

prowadzeniu   ewidencji   przebiegu   pojazdu   i   sporządzonym   regulaminie   

będzie   mógł   odliczać   100%   VAT   od   wydatków   na   eksploatację   tego   

samochodu.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Zadanie   6   

  

Czynny   podatnik   podatku   VAT   otrzymał   fakturę   za   usługę   oklejania   

samochodu   osobowego   (dane   firmy,   logo)   do   którego   przysługuje   mu   

50%   odliczenia   VAT.   Czy   może   od   tej   faktury   odliczyć   100%   VAT?   

  

Rozwiązanie   

  

Tak   można   odliczyć   100%   VAT,   pod   warunkiem,   że   samochód   
wykorzystywany   jest   oczywiście   do   celów   działalności   gospodarczej   
(opodatkowanej   VAT).     
  

Sprawdź   interpretację:   Dyrektora   Izby   Skarbowej   w   Warszawie   z   16   
lutego   2015   r.,   sygn.   IPPP1/443-1397/14-2/JL:   
  

„(...)   wydatki   poniesione   przez   Spółkę   na   oklejenie   samochodów   nie   
stanowią   wymienionych   przez   Ustawodawcę   w   art.   86a   ust.   2   pkt   3   
ustawy   wydatków   związanych   z   użytkowaniem   samochodów,   które   
podlegają   rozliczeniu   z   zastosowaniem   przepisu   art.   86a   ust.   1   ustawy.   
Oklejenie   samochodów   naklejkami   zawierającymi   logo   i   dane   firmy   nie   
ma   żadnego   wpływu   na   eksploatację   i   używanie   tych   pojazdów.   Tym   
samym   zakupiona   przez   Spółkę   usługa   oklejenia   samochodów   nie   
mieści   się   w   pojęciu   wydatków   związanych   z   pojazdami   
samochodowymi,   o   którym   mowa   w   art.   86a   ust.   1   i   2   ustawy.   
  

Zdaniem   Organu   nabyta   usługa   stanowi   ogólny   koszt   prowadzonej   przez   
Wnioskodawcę   działalności   gospodarczej.   Oklejenie   samochodów   
naklejkami   z   logo   firmy   i   jej   danymi   teleadresowymi   umożliwia   Spółce   
łatwe   prezentowanie   informacji   o   firmie,   może   również   stanowić   formę   
reklamy   Spółki.   Poprzez   pełnienie   tych   funkcji   nabyta   usługa   ma   
pośredni   związek   z   prowadzoną   przez   Spółkę   opodatkowaną   
działalnością   gospodarczą   i   uzyskiwaniem   obrotu.   
  



Zatem   należy   stwierdzić,   że   przepisy   art.   86a   ustawy   o   VAT   i   wynikające   
z   niego   ograniczenia   w   odliczaniu   podatku   naliczonego   w   analizowanej   
sprawie   nie   znajdują   zastosowania.   Tym   samym,   w   myśl   przepisów   art.   
86   ustawy,   Spółce   przysługuje   prawo   do   odliczenia   pełnej   (bez   
ograniczeń   wynikających   z   art.   86a   ustawy)   kwoty   podatku   naliczonego   
z   faktury   zakupu   wymienionej   usługi.   (…)”   
  

UWAGA!   Proszę   nie   myl   faktu,   iż   samo   oklejenie   samochodu   daje   prawo   
podatnikowi   do   rozliczania   wydatków   na   eksploatację   w   100%.   Sprawdź   
proszę   (wyrok   NSA   z   5   grudnia   2018   r.,   sygn.   akt   I   FSK   2045/16   -   
dostępny   w   materiałach   do   tego   modułu).     
  
  


