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RozliczAnie VAT od nApRAw sAmochodów fiRmowych

ii. TemAT nUmeRU

1  Rozliczanie VAT od napraw samochodów 
firmowych w pytaniach i odpowiedziach

Zdarza się, że samochody wykorzystywane w prowadzonej przez podatników 
działalności gospodarczej wymagają naprawy. Jest to skutek zwykłej eksplo-
atacji samochodu albo uszkodzeń, jakim uległ on podczas wypadku. Podat-
nicy mają wątpliwości, czy przysługuje im prawo do odliczenia VAT od części 
zamiennych oraz usług naprawy pojazdu. Jak postąpić, gdy do uszkodzenia 
samochodu doszło w trakcie podróży za granicę? Czy z tytułu nabycia usług 
naprawy od zagranicznego kontrahenta należy rozpoznać import usług, a od 
nabytych części zamiennych rozliczyć WNT? Przedstawiamy zasady rozlicza-
nia VAT w przypadku naprawy firmowych samochodów oraz odpowiedzi na 
pytania, jakie otrzymaliśmy w tej sprawie.

Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami używanymi w prowadzonej 
działalności gospodarczej są regulowane w art. 86a ustawy o VAT. 

1.  Odliczanie VAT od wydatków na naprawę samochodu 
firmowego

Do wydatków związanych z używaniem samochodu należą m.in. wydatki ponoszone 
przez podatników na:

	■ nabycie jego części składowych oraz
	■ usługi jego naprawy oraz inne towary związane z jego eksploatacją (art. 86a 

ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o VAT). 
Wysokość odliczenia VAT, jaka przysługuje podatnikom od tych wydatków, jest uzależnio-
na od rodzaju pojazdu, którego dotyczy naprawa. Jeżeli podatnik wykorzystuje w prowa-
dzonej działalności pojazd samochodowy w rozumieniu ustawy o VAT, to co do zasady 
może odliczać od związanych z nim wydatków tylko 50% VAT. 

  DEFINICJA
pojazd samochodowy – to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT). 

Ograniczenie do 50% w odliczeniu VAT 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 towa-
rami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wska-
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