ANALIZA:
1. Czy przepisy ustawy o VAT pozwalają w przypadku zakupu samochodu osobowego
do działalności opodatkowanej VAT, odliczyć 100% tego podatku z tytułu jego
nabycia?
TAK, jako uzasadnienie odpowiedzi wskazać należy art. 86a ust. 3
Art. 86a. 1. W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę
podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:
1) wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
2) należnego z tytułu:
a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich
usługobiorca,
b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
3) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o
którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

2. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, 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 charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
3) 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.
3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania:
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, jeżeli
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
obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej
podatnika.

2. Co mam rozumieć pod pojęciem:samochód osobowy, który zakupił podatnik jest
wykorzystywany do działalności gospodarczej?
 ojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności
P
gospodarczej podatnika, jeżeli:
1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w
ustalonych przez niego zasadach ich używania (tutaj sporządzony regulamin
użytkowania takiego samochodu), dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez
podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Oprócz regulaminu i ewidencji przebiegu pojazdu niezbędna jest jeszcze informacja VAT-26:
Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe,
dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć
naczelnikowi urzędu skarbowego informację (VAT-26) o tych pojazdach w terminie 7 dni od

dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. - Czyli nasz podatnik
ma 7 dni od dnia w którym poniósł pierwszy wydatek, tj. od 25.10.2018 roku. Ostateczny
termin przypada zatem na 02.11.2018 r. - czyli przepis ten rozumiemy dosłownie, termin
liczymy od dnia zapłaty za ten samochód.

Pozdrawiam serdecznie,
Ewelina Dulęba.

