
Muszą Państwo podjąć decyzję do końca marca czy samochody, które Państwo posiadają (nie dotyczy to 
samochodów  powyżej  3,5  tony)będą  Państwo  używali  tylko  i  wyłącznie  do  celów  działalności 
gospodarczej czy również do celów prywatnych. Wiąże się to z tym, że:

1) używając samochodu zarówno do działalności  jak i do celów prywatnych będzie możliwe 
odliczenie vat od zakupu samochodu oraz od części i napraw w wysokości 50% (nie dotyczy to 
samochodów z badaniem technicznym oraz pojazdów specjalnych, do nich mamy prawo odliczać 
100% vatu  na  wszystkie  wydatki),  natomiast  vat  od  paliwa  nie  podlega  odliczeniu  w  ogóle 
(dopiero od 01.07.2015 będzie można odliczyć 50% vatu od paliwa)

2) używając  samochodu  tylko  do  działalności  gospodarczej możemy  odliczać  100%  vat  od 
zakupu, części, napraw (dotyczy wszystkich samochodów, nawet osobowych), ale należy spełnić 
kilka warunków w zależności od tego, o który samochód chodzi. I tak:

– musimy złożyć oświadczenie do urzędu skarbowego, o tym, że dany samochód będzie służył tylko 
do działalności gospodarczej w terminie do 7 kwietnia b.r. (na druku vat-26). Nie musimy składać 
vat-26 tylko do  samochodów posiadających dodatkowe badanie techniczne vat-1 oraz pojazdów 
specjalnych (agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, 
ładowarka, podnośnik do prac konstrukcyjno-montażowych, żuraw samochodowy)

– musimy prowadzić  kilometrówkę  z uwzględnieniem wpisu stanu licznika w każdym miesiącu. 
Kilometrówki nie musimy prowadzić tylko do samochodów z badaniem technicznym vat-1, do 
pojazdów specjalnych,  oraz  do  samochodów  zakupionych  jako  towar  i  zakupionych  w  celu 
wynajmowania ich odpłatnie ( w dwóch ostatnich przypadkach tylko pod warunkiem wpisu do 
ceidg, że prowadzimy taki rodzaj działalności)

Podsumowując:  aby  odliczać  100  %  vatu  od  wszystkich  rodzajów  wydatków  samochód  musi  być 
użytkowany  tylko  i  wyłącznie  do  działalności  gospodarczej  (za  fałszywe  oświadczenie  do  urzędu 
skarbowego  grozi  kara  z  urzędu  do  720  stawek  dziennych  co  stanowi  ok.16  mln   złotych  oraz 
skorygowanie odliczonego już vatu), i dodatkowo należy prowadzić kilometrówkę (oprócz samochodów 
z badaniem technicznym, pojazdów specjalnych, komisowych i wynajmowanych)

Dodatkowo od 1 kwietnia wchodzi w życie uzupełnienie wcześniejszych zmian. Mianowicie do listy 
samochodów, przy sprzedaży których trzeba będzie naliczyć vat 23% dochodzą samochody przy zakupie 
których odliczono 50 lub 60% vatu (a więc od 1 kwietnia wszystkie samochody przy sprzedaży są 
opodatkowane stawką 23%). Warto się więc zastanowić nad wycofaniem takiego samochodu (od którego 
odliczono część vatu) lub sprzedażą go (do 31 marca jeszcze ze stawką zw). Skutkiem wycofania go 
będzie możliwość użytkowania i prywatnie i do działalności gosp. na podstawie kilometrówki (vat od 
zakupu części i napraw 50%, vat od paliwa wcale)

Kilometrówka musi zawierać:
– numer rejestracyjny pojazdu
– opis trasy (skąd-dokąd)
– kolejny numer wpisu
– datę i cel wyjazdu
– liczbę faktycznie przejechanych kilometrów
– stan licznika na początek i na koniec miesiąca
– potwierdzenie autentyczności wpisu

Informujemy, że od 1 kwietnia faktury na zakup części do aut bądź ich napraw nie opisane, którego 
samochodu dotyczą  nie będą  księgowane (zgodnie z podjętą  decyzją  vat od niektórych kosztów 
będzie rozliczany w 100%, a od niektórych w 50% - dlatego musimy mieć opisane dokumenty)


