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Samochód w firmie

1. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych
W przepisach ustawy o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca w ramach zasady ogól-
nej przyjął pewne uproszczenie polegające na tym, że pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony są wykorzystywane w 50% do celów związanych z działalnością gospodarczą 
i w 50% do innych celów, np. prywatnych. Natomiast 100% odliczenie przysługuje tylko w stosunku do 
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz części samochodów 
do 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej (ze względów konstrukcyj-
nych lub gdy użytek prywatny tych samochodów jest wykluczony).

Pojazdy samochodowe w użytku mieszanym

Na skutek założenia przyjętego w art. 86a ustawy o VAT podatnikowi wykorzystującemu pojazd samochodowy 
do 3,5 tony jednocześnie w celach firmowych i w celach prywatnych przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty 
podatku naliczonego od wydatków związanych z takim autem, bez względu na to, czy realne wykorzystanie po-
jazdu samochodowego do celów firmowych jest mniejsze czy większe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 lipca 2016 r., ITPP2/4512-338/16/KK).

Niezależnie więc od tego, czy dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest fak-
tycznie wykorzystywany w działalności gospodarczej w 20% czy w 80%, sam fakt jednoczesnego wykorzystywa-
nia go do celów firmowych i prywatnych (celów „mieszanych”) powoduje, że według przepisów ustawy o VAT 
uznaje się, iż podatnik wykorzystuje auto w 50% do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
W rezultacie przysługuje mu wówczas ograniczone prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wy-
datków związanych z tym samochodem, w tym np. od zakupu auta lub jego części składowych, opłat leasingo-
wych, usług naprawy lub konserwacji.

SŁOWNICZEK
Pojazd samochodowy
Za pojazd samochodowy uznaje się pojazd silnikowy, którego (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT oraz art. 2 pkt 33 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym):
n  konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (nie dotyczy to ciągnika rolniczego) oraz
n  dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
Definicję tę spełniają m.in. motocykle, quady, samochody osobowe, samochody ciężarowe i samochody specjalne.

Pojazdy wykorzystywane wyłącznie w działalności
Jeżeli natomiast pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w tym także samochód 

osobowy) jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą i sposób wykorzysta-
nia tego auta przez podatnika wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z tą działalnością, to podatnik może 
odliczać całą kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 4 
pkt 1 ustawy o VAT), w tym także od paliw silnikowych wykorzystywanych do jego napędu. Pełne odliczanie VAT 
wymaga dodatkowo:
n	 prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT oraz
n	 terminowego złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-26 „Informacji o pojazdach samochodo-

wych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej”.
Pełne odliczenie VAT dotyczy także tych pojazdów, których konstrukcja wyklucza użytek prywatny lub powo-

duje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. W przypadku tego rodzaju 
pojazdów w celu pełnego odliczenia VAT nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu ani skła-
danie informacji VAT-26.
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