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Podatnicy wykorzystujący w prowadzonej działalności samochody mają wiele wątpliwo-
ści dotyczących zasad zaliczania do kosztów wydatków związanych z ich eksploatacją oraz 
odliczaniem VAT od tych wydatków. Zarówno w przepisach ustaw o podatkach dochodo-
wych, jak i w ustawie o VAT przewidziano ograniczenia w tym zakresie.

Podstawowym warunkiem zaliczania do kosztów wydatków eksploatacyjnych jest ich 
związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Wysokość odliczenia 
jest uzależniona od statusu i rodzaju samochodu, którego dotyczy. Przykładowo, w przypad-
ku samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych podatnik 
będący osobą fizyczną może rozliczyć w kosztach wydatki eksploatacyjne tylko w ramach 
limitu wynikającego z tzw. kilometrówki (art. 23 ust. 1 pkt 46 updof). Niektóre z wydatków 
eksploatacyjnych podlegają dodatkowym ograniczeniom z uwagi na ich rodzaj. Przykładem 
mogą być wydatki na ubezpieczenie AC samochodów osobowych, których wartość przyję-
ta dla celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20 000 euro. 

Wysokość odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu zależy 
od rodzaju pojazdu oraz sposobu jego wykorzystywania. W art. 86a ust. 1 ustawy o VAT 
ustanowiono podstawową zasadę, z której wynika, że w przypadku wydatków (w tym wy-
datków eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 50% VAT wynika-
jącego z otrzymanych przez podatnika faktur. W kolejnych ustępach art. 86a ustawy o VAT 
przewidziano wyjątki od tej zasady.

Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych przysługuje m.in. w przy-
padku gdy ww. pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospo-
darczej (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Aby pojazd został uznany za wykorzystywany 
wyłącznie do działalności gospodarczej, należy dla niego prowadzić m.in. ewidencję przebie-
gu pojazdu. Ustawodawca wskazał również przypadki, w których prowadzenie ewidencji nie 
jest wymagane (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT). Do pełnego odliczenia VAT od wydatków związa-
nych z eksploatacją mają również prawo podatnicy wykorzystujący w prowadzonej działalnoś-
ci samochody należące do tzw. pojazdów specjalnych wymienionych w art. 86a ust. 9 ustawy 
o VAT, jeżeli spełnią wskazane przez ustawodawcę warunki. 

W dodatku przedstawiamy przegląd interpretacji i orzeczeń sądowych dotyczących za-
sad zaliczania do kosztów wydatków związanych z eksploatacją samochodów wykorzysty-
wanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz odliczania od nich VAT.

1.   Używanie prywatnego lub użyczonego samochodu 
w działalności gospodarczej

1.1.   Ograniczenie kosztów związane z używaniem prywatnego 
samochodu

Podatnik,	 który	 wykorzystuje	 w	 prowadzonej	 działalności	 prywatny	 samochód	 nie-
wprowadzony	do	ewidencji	środków	trwałych,	może	zaliczać	do	kosztów	wydatki	związa-
ne	z	jego	eksploatacją	wyłącznie	w	ramach	limitu	tzw.	kilometrówki.
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MF
 (…) Wnioskodawca może do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działal-
ności gospodarczej zaliczać poniesione i udokumentowane wydatki związane z do-
jazdem do miejsca wykonywania usług, odbywając podróż samochodem osobowym, 

niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych, do wysokości limitu określonego w cyto-
wanym powyżej art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod 
warunkiem prawidłowego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz posiadania dowo-
dów księgowych dokumentujących wysokość poniesionych wydatków. 
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Poznaniu	z	20	października	2015	r.,	
sygn.	ILPB1/4511-1-1106/15-2/AN

Od	redakcji:
Z art. 23 ust. 1 pkt 46 updof wynika, że podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów wydatków 

z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowe-
go, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na 
potrzeby działalności gospodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą 
z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km prze-
biegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu 
ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia 
ewidencji przebiegu pojazdu. Podatnik, który prowadzi taką ewidencję, może zaliczać do 
kosztów uzyskania przychodów wydatki faktycznie poniesione w związku z użytkowaniem 
samochodu, ale tylko w granicach wyliczonego limitu kilometrówki. Do wydatków eksploata-
cyjnych podlegających rozliczeniu w ramach limitu kilometrówki należą m.in.: koszty paliwa, 
opłaty parkingowe, wartość napraw i części zamiennych, przeglądów i usług serwisowych.

1.2.   Ograniczenie kosztów związane z korzystaniem 
 z użyczonego samochodu

Podatnik,	 który	 używa	 na	 potrzeby	 prowadzonej	 działalności	 gospodarczej	 użyczo-
nego	mu	samochodu,	może	zaliczyć	do	kosztów	wydatki	związane	z	jego	eksploatacją	
w	ramach	limitu	kilometrówki.

MF
 Mając zatem na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz (...) przepisy 
prawa, należy stwierdzić, że wydatki na zakup paliwa do samochodu osobowego, 
używanego przez Wnioskodawcę na podstawie umowy użyczenia, rozliczone po-

przez ewidencję przebiegu pojazdu będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wniosko-
dawcy – jednak tylko do kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego prze-
biegu pojazdu dla celów działalności gospodarczej podatnika oraz stawki za jeden kilometr 
przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. (...)
Dlatego też – z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie uwzględnił ograniczenia wynikającego 
z art. 23 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy – nie można podzielić jego stanowiska, zgodnie z którym 
kwotę netto wynikającą z faktur za paliwo, które zużywa w związku z prowadzoną działalnoś-
cią gospodarczą w użyczonym pojeździe osobowym, Zainteresowany może wliczyć w koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej.
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Poznaniu	z	3	marca	2016	r.,	sygn.	
ILPB1/4511-1-1499/15-6/AK
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2.   Używanie samochodu  
na podstawie umowy najmu/dzierżawy/leasingu

2.1. Koszty czynszu wyłączone z kilometrówki

Ponoszone	przez	podatnika	koszty	czynszu	z	tytułu	najmu	samochodu	osobowego	nie	
mieszczą	się	w	pojęciu	„kosztów	używania”.	Nie	podlegają	więc	limitowaniu	w	ramach	
kilometrówki.

NSA
 (…) z tego względu do wydatków z tytułu kosztów używania samochodu można za-
kwalifikować wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne, w odróżnieniu jednak od 
wydatków ponoszonych na uzyskanie samego tytułu prawnego, umożliwiającego 

używanie samochodu. O ile zatem wydatki na zakup paliwa, opłaty za autostrady, parkingi itp. 
należą do kosztów używania samochodu, o tyle wydatki ponoszone z tytułu czynszu najmu 
samochodu do kosztów jego używania już nie należą, są bowiem wydatkami na uzyskanie ty-
tułu prawnego, umożliwiającego używanie samochodu.
(…) czynsz najmu samochodów nie mieści się w pojęciu kosztów eksploatacyjnych pojazdu, 
o jakich mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.o.p., i powinien być zakwalifikowany do kosztów 
uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. 
Wyrok	NSA	z	3	grudnia	2015	r.,	sygn.	akt	II	FSK	2273/13

Od	redakcji:
To kolejny wyrok, w którym NSA potwierdził, że czynsz za najem samochodu osobowe-

go nie jest wydatkiem związanym z jego eksploatacją i nie powinien podlegać rozliczeniu 
w ramach limitu kilometrówki. Ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów w ramach limitu kilo-
metrówki nie podlega również czynsz za dzierżawę samochodu osobowego (por. wyrok 
NSA z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3026/12).

2.2. Koszty eksploatacji samochodów wziętych w leasing operacyjny
Podatnik	wykorzystujący	na	potrzeby	prowadzonej	działalności	samochód	osobowy	

wzięty	w	leasing	operacyjny	nie	musi	prowadzić	dla	niego	ewidencji	przebiegu	pojazdu.	
Wydatki	związane	z	jego	użytkowaniem	może	zaliczać	w	całości	do	kosztów	uzyskania	
przychodów.

MF
 Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych 
do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania nie-

wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stano-
wiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności go-
spodarczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby 
kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w od-
rębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego prze-
biegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
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Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 23 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na 
podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1.
W konsekwencji, mając na względzie treść art. 23 ust. 3b ww. ustawy (zwalniający z obowiązku 
stosowania ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46, w sytuacji samo-
chodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 tej 
ustawy), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu 
w celu ustalenia limitu wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 
lecz będzie mógł w całości zaliczać do tych kosztów wydatki ponoszone przez niego w związku 
z użytkowaniem ww. samochodu na cele prowadzonej działalności gospodarczej, pod warun-
kiem że wydatki te będą spełniać ogólne przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Bez 
znaczenia w tym względzie pozostaje fakt, że po zakończeniu umowy leasingu Wnioskodawca 
skorzysta lub nie skorzysta z opcji wykupu przedmiotu tego leasingu.
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Katowicach	z	19	września	2016	r.,	
sygn.	IBPB-1-1/4511-434/16-1/ESZ

Od	redakcji:
Podatnicy, którzy użytkują w prowadzonej działalności samochody osobowe niewpro-

wadzone do ewidencji środków trwałych, mają obowiązek prowadzić dla nich ewidencję 
przebiegu pojazdu – kilometrówkę. Powinna ona zawierać co najmniej następujące dane: 
nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojaz-
du i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), 
liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą 
z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz 
podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane (art. 23 ust. 7 updof). Podatnik, który prowadzi 
taką ewidencję, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki faktycznie ponie-
sione w związku z użytkowaniem samochodu, ale tylko w granicach wyliczonego limitu kilo-
metrówki. Jeżeli na koniec roku pozostaje mu niewykorzystany limit, ulega on przepadkowi. 
Nie przechodzi na kolejny rok. 

W przywołanej interpretacji organ podatkowy słusznie zauważył, że odstępstwo od obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodów osobowych niewprowa-
dzonych do ewidencji środków trwałych dotyczy samochodów osobowych użytkowanych 
w leasingu operacyjnym. Trzeba pamiętać, że to jedyny typ umowy, który zwalnia z obowiąz-
ku prowadzenia kilometrówki. Z takiego obowiązku nie są zwolnieni podatnicy użytkujący 
samochody na podstawie umowy użyczenia, najmu czy dzierżawy. 

Zaliczając do kosztów wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego wzięte-
go w leasing operacyjny, podatnicy muszą pamiętać o podstawowym warunku uznawania 
wydatków za koszt podatkowy, czyli o ich związku z prowadzoną działalnością gospodar-
czą. Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności 
wyłącznie tę część wydatków na użytkowanie leasingowanego samochodu, która jest zwią-
zana z wykorzystaniem go na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i służy uzy-
skiwaniu przychodów z tej działalności. Wydatki na eksploatację, które są związane z wyko-
rzystaniem samochodu na inne cele niż działalność gospodarcza, nie mogą być zaliczone 
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do kosztów podatkowych (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Ło-
dzi z 23 marca 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.214.2016.1.KLK).

Podatnicy muszą również pamiętać, że dla niektórych typów wydatków przewidziano dodat-
kowe ograniczenia w zaliczaniu ich do kosztów, które mają również zastosowanie w przypadku 
używania w działalności samochodu na podstawie umowy leasingu. Dotyczy to np. składek na 
ubezpieczenie AC samochodu osobowego, którego wartość dla celów ubezpieczenia przekra-
cza równowartość 20 000 euro (patrz art. 23 ust. 1 pkt 47 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 49 updop).

2.3. Raty za leasingowany samochód w kosztach
Podatnik	może	zaliczyć	do	kosztów	całą	ratę	leasingową	za	samochód	osobowy	wzię-

ty	w	leasing	operacyjny,	nawet	jeżeli	używa	go	również	do	celów	prywatnych.

MF
 (…) stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania 
przychodów prowadzonej działalności wyłącznie tę część wydatków na użytkowanie 
pojazdu, która związana jest z wykorzystaniem samochodu na potrzeby prowadzo-

nej działalności gospodarczej i służy uzyskiwaniu przychodów z tej działalności. Wydatki na 
eksploatację, które związane są z wykorzystaniem samochodu na inne cele niż działalność 
gospodarcza, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W ciężar kosztów 
uzyskania przychodu Wnioskodawczyni może zaliczyć raty leasingowe w pełnej wysokości.
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Katowicach	z	19	września	2016	r.,	
sygn.	IBPB-1-1/4511-434/16-1/ESZ

Od	redakcji:
Organy podatkowe zezwalają podatnikom wykorzystującym w prowadzonej działalności go-

spodarczej samochody osobowe wzięte w leasing operacyjny na rozliczanie w kosztach pełnej 
raty leasingowej, nawet jeżeli samochody, których te raty dotyczą, są wykorzystywane również 
poza działalnością. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów dotyczy wydatków eksploatacyjnych 
samochodów wykorzystywanych w celach mieszanych. W takim przypadku podatnik musi wy-
łączyć z kosztów wydatki na eksploatację, które nie są związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, np. wydatki na paliwo zużyte w trakcie urlopu (por. interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 marca 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.214.2016.1.KLK). 

2.4. Opłaty serwisowe dla leasingodawcy w kosztach
Podatnik	może	zaliczyć	w	całości	do	kosztów	miesięczną	opłatę	serwisową	uiszcza-

ną	 na	 rzecz	 leasingodawcy,	 w	skład	 której	 wchodzi	 m.in.	 obsługa	 techniczna	 i	serwis	
ogumienia,	 assistance	 z	 samochodem	 zastępczym,	 ubezpieczenie	 z	 likwidacją	 szkód.	
W	 takim	 przypadku	 nie	 znajduje	 zastosowania	 ograniczenie	 w	 zaliczaniu	 do	 kosztów	
składek	 ubezpieczeniowych	 od	 samochodów,	 których	 wartość	 przekracza	 równowar-
tość	20	000	euro.

MF
 (...) stwierdzić należy, że skoro (...) umowa ubezpieczenia samochodów, będących 
przedmiotem leasingu operacyjnego, została zawarta z firmą ubezpieczeniową przez 
finansującego (leasingodawcę), a wartość tego ubezpieczenia jest jedynie jednym 
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z elementów kalkulacji wysokości rat leasingowych (opłaty serwisowej), które Wnioskodawca 
zobowiązany jest płacić, to w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdzie 
zastosowania ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych. W konsekwencji, jeżeli w istocie umowa leasingu operacyjnego, o której 
mowa we wniosku, spełnia wszystkie wymogi określone w cyt. art. 17b ww. ustawy, to Wnio-
skodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności 
gospodarczej całą wartość opłaty serwisowej stanowiącej płatność z tytułu zawartej umowy 
leasingu będącą częścią rat leasingowych, w których wliczona została również wartość ubez-
pieczenia przedmiotu leasingu bez ograniczenia wynikającego z treści art. 16 ust. 1 pkt 49 usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Interpretacja	 indywidualna	Dyrektora	 Izby	Skarbowej	w	Bydgoszczy	z	23	marca	2016	r.,	
sygn.	ITPB3/4510-709/15-3/JG

Od	redakcji:
Podatnik nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpiecze-

nie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej pro-
porcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu 
średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpie-
czenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 updof 
i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop). W przypadku użytkowania samochodów osobowych na pod-
stawie umów leasingu operacyjnego ograniczenie to dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy to lea-
singobiorca:
■■ jest stroną umów ubezpieczenia zawartych dla leasingowanych samochodów,
■■ uiszcza składki ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczyciela.

W związku z tym dla podatników korzystniejsze jest dokonywanie opłat serwisowych 
na rzecz firm leasingowych, w których skład wchodzą koszty ubezpieczenia samochodu. 
W takim przypadku stroną umowy ubezpieczenia jest leasingodawca, a nie leasingobiorca, 
co pozwala na uniknięcie ograniczenia w zaliczeniu do kosztów składek na ubezpieczenie 
samochodu o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20 000 euro.

2.5. Koszty ubezpieczenia samochodu u leasingodawcy
Leasingodawca	nie	może	zaliczyć	do	kosztów	całego	wydatku	na	ubezpieczenie	AC	

samochodu	osobowego	o	wartości	powyżej	20	000	euro.

MF
 Spółka nie postępuje prawidłowo, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów peł-
ną kwotę wydatków na ubezpieczenia AC samochodów osobowych oddanych w lea-
sing bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o po-

datku dochodowym od osób prawnych, w przypadku samochodów, których wartość 
przekracza równowartość 20 000 euro.
Ograniczenie wynikające z treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy ma zastosowanie do lea-
singodawcy (Wnioskodawcy), który działając jako ubezpieczający, zawiera umowy ubezpiecze-
nia pojazdów i opłaca do ubezpieczyciela pojazdów składkę ubezpieczeniową, na którą skła-
da się również dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC). Natomiast Klient (leasingobiorca) 
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w istocie nie opłaca składek ubezpieczeniowych, tylko jest zobowiązany do zwrotu – refaktu-
rowanych na niego – kosztów ubezpieczenia OC i AC wcześniej poniesionych przez leasingo-
dawcę (Spółkę).
Zatem Wnioskodawca będący podmiotem zawodowo trudniącym się działalnością leasingo-
wą samochodów osobowych jest zobowiązany do stosowania ograniczeń w zaliczaniu wy-
datków na ubezpieczenie samochodu o wartości powyżej 20 000 euro do kosztów uzyskania 
przychodu. (...)
Interpretacja	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Warszawie	z	26	lutego	2016	r.,	sygn.	IPPB6/4510-
-459/15-2/AZ

Od	redakcji:
Z art. 16 ust. 1 pkt 49 updop wynika, że podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów po-

datkowych składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekracza-
jącej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, 
przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla ce-
lów ubezpieczenia. W treści tego przepisu nie zastrzeżono, że nie ma on zastosowa-
nia do podmiotów prowadzących działalność leasingową. Jeżeli zatem leasingodawca 
ponosi wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego, których wysokość uzależ-
niona jest od wartości pojazdu (AC), a ta przekracza 20 000 euro, to niezależnie od 
tego, że przedmiotem jego działalności jest leasing pojazdów, powinien przy uznaniu 
takich wydatków za koszt uzyskania przychodu uwzględnić ograniczenie wynikające 
z art. 16 ust. 1 pkt 49 updop.

3.   Używanie samochodu firmowego do celów 
prywatnych przedsiębiorcy

3.1. Ograniczenie zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych

Podatnik,	który	wykorzystuje	samochód	osobowy	stanowiący	jego	środek	trwały	rów-
nież	 do	 celów	 prywatnych,	 może	 zaliczyć	 do	 kosztów	 podatkowych	 wydatki	 związane	
z	jego	eksploatacją	tylko	w	tej	części,	która	jest	związana	z	prowadzoną	przez	tego	po-
datnika	działalnością	gospodarczą.

MF
 (...) Wnioskodawca może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przy chodów:
(…) wydatki na eksploatację samochodu osobowego w części, w jakiej faktycznie 
służą uzyskiwaniu przychodów z działalności, niezależnie od tego jaką proporcję wy-

korzystania samochodu na cele związane z działalnością gospodarczą ustalił podatnik, przy 
uwzględnieniu ograniczenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy; (…).
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Bydgoszczy	z	6	sierpnia	2015	r.,	
sygn.	ITPB1/4511-657/15/WM
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Od	redakcji:
Zaliczając do kosztów wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego wykorzy-

stywanego w działalności gospodarczej, podatnicy muszą pamiętać o podstawowym warun-
ku uznawania wydatków za koszt podatkowy, czyli o ich związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. W przypadku gdy podatnik wykorzystuje firmowy samochód również do celów 
prywatnych, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko tę część wydatków zwią-
zanych z jego eksploatacją, która jest związana z wykorzystaniem go na potrzeby prowadzo-
nej działalności gospodarczej. Wydatki na eksploatację, które są związane z wykorzystaniem 
samochodu na cele prywatne, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przywołanej interpretacji organ podatkowy potwierdził również, że podatnicy, którzy 
użytkują samochody firmowe w użytku mieszanym, mają prawo do zaliczania do kosztów 
również odpisów amortyzacyjnych od tych samochodów. W tym przypadku nie ma jednak 
konieczności wydzielania, w jakim procencie odpis ten przypada na użytek służbowy sa-
mochodu, a w jakim na użytek prywatny. Rozliczając odpis amortyzacyjny w kosztach, po-
datnicy muszą jednak pamiętać o ograniczeniu wynikającym z art. 23 ust. 1 pkt 4 updof. 
Z przepisu tego wynika, że nie mogą oni zaliczać do kosztów odpisów amortyzacyjnych 
z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu prze-
wyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

W zacytowanej interpretacji organ podatkowy potwierdził również prawo podatnika do 
rozliczania w kosztach podatkowych części VAT od wydatków eksploatacyjnych, która nie 
podlega odliczeniu z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 86a ustawy o VAT. Prawo to 
wynika z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) updof.

3.2. Rozliczenie nieodliczonego VAT w kosztach podatkowych
Podatnik	wykorzystujący	w	prowadzonej	działalności	gospodarczej	samochody	oso-

bowe	w	użytku	mieszanym	może	zaliczać	do	kosztów	50%	VAT	nieodliczonego	od	wydat-
ków	związanych	z	ich	eksploatacją.

MF
 (...) mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny oraz powołane regulacje 
prawne, Wnioskodawca:
■■ opierając się na zapisach art. 86a ust. 4 pkt 1 w powiązaniu z art. 86a ust. 7

ustawy o VAT, stoi na stanowisku, że brak jest podstaw uprawniających do uznania, że 
wykorzystane przez Spółkę samochody osobowe są w rozumieniu przepisów o podatku od 
towarów i usług wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej,
■■ na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – odlicza 50% wartości VAT od wydatków 

związanych z pojazdami samochodowymi. 
Konsekwencją powyższego jest zaliczanie, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 (winno być: 
art. 15 ust. 1) w powiązaniu z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o CIT, nieodliczonego podatku 
VAT od ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. 
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Interpretacja	 indywidualna	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	 w	 Katowicach	 z	 12	 maja	 2016	 r.,	
sygn.	IBPB-1-2/4510-319/16/BKD
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Od	redakcji:
Z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop oraz z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) updof  wynika, że po-

datnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, 
w której zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot 
różnicy podatku od towarów i usług. Jeżeli zatem podatnik nie jest uprawniony do odli-
czenia 100% VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu wykorzystywanego 
w prowadzonej działalności gospodarczej, może kwotę nieodliczonego VAT zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów. Takie prawo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po-
twierdził również w interpretacji z 8 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511-79/16/EN. Takie 
samo stanowisko zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej 
z 23 marca 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.55.2016.1.KLK.

3.3. Ograniczenie odliczenia VAT do 50%
Podatnik,	który	wykorzystuje	firmowy	samochód	osobowy	również	do	celów	prywat-

nych,	nie	może	odliczać	100%	VAT	od	wydatków	związanych	z	jego	eksploatacją.	Przysłu-
guje	mu	odliczenie	w	wysokości	50%	VAT	z	faktur	za	te	wydatki.	

MF
 (…) w przypadku samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany zarówno do 
celów prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą, będzie przysługi-
wało Panu – zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

– prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych i wydatków 
związanych z eksploatacją tego pojazdu.
Interpretacja	 indywidualna	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	 w	 Bydgoszczy	 z	 20	 lipca	 2016	 r.,	
sygn.	ITPP2/4512-237/16/AJ

Od	redakcji:
Przywołana interpretacja dotyczy podatnika prowadzącego jednoosobową działalność 

gospodarczą. Z przedstawionego przez niego stanu faktycznego wynikało, że zamie-
rza wziąć w leasing dwa samochody osobowe, z których jeden będzie wykorzystywany 
w użytku mieszanym, drugi zaś tylko i wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospo-
darczej. W związku z tym, zdaniem podatnika, od pierwszego samochodu przysługuje 
mu ograniczone prawo do odliczania VAT, co potwierdził organ podatkowy, natomiast od 
drugiego może odliczać pełny VAT, z czym nie zgodził się organ podatkowy. Stwierdził, 
że mimo iż podatnik złoży dla drugiego samochodu informację VAT-26 i będzie dla niego 
prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, nie przysługuje mu prawo do odliczania 100% 
VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją. Organ podatkowy, uzasadniając swoje 
stanowisko, stwierdził, że:

MF
 Nie można natomiast się zgodzić z Pana twierdzeniem, że w przypadku drugiego 

z samochodów będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego 
z tytułu rat leasingowych i wydatków związanych z jego eksploatacją. Nie można 

bowiem obiektywnie uznać, że samochód ten będzie wykorzystywany wyłącznie do celów 
działalności gospodarczej. W przypadku bowiem gdy np. samochód, który ma być wykorzy-
stywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, nie będzie sprawny, 
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nie można – w ocenie tut. organu – obiektywnie stwierdzić, że prowadząc jednoosobową działal-
ność gospodarczą, nie będzie Pan wykorzystywał tego pojazdu również do celów prywatnych. 
Okoliczności tej nie zmieni również fakt, że złoży Pan naczelnikowi urzędu skarbowego informa-
cję o tym pojeździe VAT-26 i będzie prowadził dla tego samochodu ewidencję jego przebiegu.

3.4. Odliczenie VAT a zakres wykorzystania samochodu do celów 
prywatnych
Wysokość	odliczenia	VAT	od	wydatków	eksploatacyjnych	dotyczących	samochodu	fir-

mowego	w	użytku	mieszanym	nie	jest	uzależniona	od	proporcji,	w	jakiej	użytek	do	celów	
prowadzonej	działalności	pozostaje	do	użytku	w	celach	prywatnych.

MF
 Jednocześnie na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych ustaliła Pani, 
że faktycznie samochód, który posiada, jest wykorzystywany w ten sposób, że 70% 
to użytek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, a 30% to użytek pry-

watny. Proporcja ta nie powinna mieć jednak wpływu ani na wysokość odliczenia VAT naliczo-
nego (art. 86 ust. 1 uptu), ani na wartość ustalenia podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 uptu) 
wynikającego z faktur dokumentujących ww. wydatki. Dzieje się tak, gdyż prawodawca, wpro-
wadzając mechanizm, o którym mowa w art. 86a ust. 1 uptu, z góry założył, że 50% podatku 
widniejąca na fakturze nie jest związana z prowadzoną działalnością (czynnościami opodatko-
wanymi) i nie można jej odliczyć w ramach art. 86 ust. 1 tej ustawy. Taki mechanizm zakłada 
jednocześnie, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele prowadzonej przez podat-
nika działalności gospodarczej, a więc może być wykorzystany (domyślnie) także do celów 
prywatnych.
Podsumowując, przy określeniu kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami na po-
jazd, który używany jest zarówno do celów działalności, jak i do celów prywatnych, powinna 
Pani przyjąć 50% kwoty wynikającej z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploata-
cją pojazdu. Wartość obliczona w ten sposób stanowi kwotę podatku naliczonego podlegają-
cego odliczeniu na zasadzie, o której stanowi art. 86 ust. 1 uptu. Tym samym ustalając wartość 
podatku naliczonego od tzw. wydatków samochodowych (art. 86a ust. 1 uptu) oraz odliczając 
ten podatek (art. 86 ust. 1 uptu), nie powinna Pani dodatkowo uwzględniać proporcji ustalonej 
na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (70/30).
Interpretacja	 indywidualna	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	 w	 Bydgoszczy	 z	 12	 lipca	 2016	 r.,	
sygn.	ITPP2/4512-338/16/KK

3.5. Odliczenie VAT od wydatków na samochody „specjalne”
Podatnik	 użytkujący	 w	 prowadzonej	 działalności	 samochody	 specjalne	 spełniające	

wymogi	z	art.	86a	ust.	9	pkt	1	ustawy	o	VAT	musi	prowadzić	dla	nich	ewidencję	przebiegu	
pojazdu,	jeżeli	w	ich	dowodach	rejestracyjnych	nie	ma	adnotacji,	że	samochody	te	speł-
niają	warunki	do	uznania	ich	za	samochody	specjalne.

MF
 (...) należy stwierdzić, że w odniesieniu do wskazanych wyżej pojazdów, które były 
poddane dodatkowemu badaniu technicznemu przez okręgową stację kontroli po-
jazdów i w stosunku do których Wnioskodawca posiada stosowne zaświadczenia 
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o przeprowadzonych badaniach technicznych oraz wpisane w dniu 31 grudnia 2015 r. adnota-
cje w dowodach rejestracyjnych o spełnieniu przez pojazdy stosownych wymagań, Wniosko-
dawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczą-
cych powyższych samochodów, bowiem pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie 
w działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. 
Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy, na-
leży stwierdzić, że Wnioskodawca postąpił prawidłowo celem zabezpieczenia możliwości 
odliczania 100% VAT od wydatków dotyczących powyższych samochodów, składając de-
klarację VAT-26 w terminie do 7 dni od pierwszego wydatku na oba pojazdy, wysyłając 
pismo do US w sprawie uzupełnienia wpisu do dowodów rejestracyjnych, nie składając 
aktualizacji informacji VAT-26, gdyż nie doszło do zmiany przeznaczenia wykorzystania 
tych pojazdów, oraz rezygnując z prowadzenia obowiązkowej ewidencji przebiegu pojazdu 
z dniem 31 grudnia 2015 r., tj. z dniem uzupełnienia wpisów w dowodach rejestracyjnych 
obu pojazdów. 
Interpretacja	 indywidualna	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	 w	Poznaniu	 z	28	kwietnia	2016	r.,	
sygn.	ILPP1/4512-1-97/16-4/NS

Od	redakcji:
Podatnicy mają prawo do odliczania 100% VAT od wydatków związanych z eksploatacją 

pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością 
gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospo-
darczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). Z art. 86a ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT 
wynika, że do tego rodzaju pojazdów należą pojazdy samochodowe, inne niż samochody 
osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do 
przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a)  klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozada-

niowy, van lub
b)  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków.

Warunkiem pełnego odliczenia VAT od wymienionych pojazdów jest to, że zostały one 
poddane dodatkowemu badaniu technicznemu przez okręgową stację diagnostyczną, po-
siadają odpowiednie zaświadczenie wydane przez tę stację oraz w dowodzie rejestracyj-
nym mają adnotację, że spełniają warunki do uznania ich za pojazdy specjalne (art. 86a 
ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).

W przypadku gdy chociaż jeden z ww. warunków nie jest spełniony, podatnik, aby odli-
czać 100% VAT od wydatków związanych z eksploatacją wymienionych samochodów, musi 
złożyć informację VAT-26 i prowadzić ewidencję przebiegu tych pojazdów. W analizowa-
nym przez organ podatkowy stanie faktycznym podatnik nie posiadał stosownego wpi-
su w dowodach rejestracyjnych nabytych samochodów. W związku z tym złożył dla nich 
VAT-26 i zaprowadził ewidencję przebiegu. W momencie uzyskania odpowiedniego wpisu 
w dowodach rejestracyjnych był uprawniony do zaprzestania prowadzenia ewidencji prze-
biegu. Od tego dnia spełniał bowiem wszystkie wymienione w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy 
o VAT warunki do pełnego odliczania VAT. Brak prawa do odliczania 100% VAT w przypadku 
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niespełnienia warunków określonych w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT potwierdził rów-
nież Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2016 r., 
sygn. ITPP2/4512-225/16/AJ.

4.   Udostępnianie samochodów służbowych 
pracownikom 

4.1.   Wydatki na eksploatację samochodów udostępnianych 
pracownikom w kosztach

Podatnik,	który	udostępnia	pracownikom	samochody	służbowe	również	do	celów	pry-
watnych	i	ustala	im	z	tego	tytułu	zryczałtowany	przychód,	może	zaliczyć	do	kosztów	po-
datkowych	w	całości	wydatki	związane	z	eksploatacją	tych	samochodów.

MF
 (…) wszystkie wydatki związane z pojazdami samochodowymi będącymi własnością 

Spółki (tj. koszty paliwa, napraw, ubezpieczenia, wydatki na przeglądy, myjnię 
samocho dową, płyny eksploatacyjne etc.) wraz z wartością podatku naliczonego 

w części, w której Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia, stanowią koszty uzyskania 
przychodów (z uwzględnieniem wskazanych w treści wniosku ograniczeń wynikających 
z art. 16 ust. 1 pkt 4 i pkt 49 ustawy o CIT).
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Poznaniu	z	9	lutego	2016	r.,	sygn.	
ILPB4/4510-1-571/15-2/ŁM

Od	redakcji:
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach potwierdzają prawo do zaliczania 

do kosztów całości wydatków związanych z eksploatacją samochodów służbowych udo-
stępnianych pracownikom do celów prywatnych, jeżeli pracodawcy ustalają pracownikom 
z tego tytułu zryczałtowany przychód na podstawie art. 12 ust. 2a updof. Przychód ten 
wynosi:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W zacytowanej interpretacji organ podatkowy potwierdził również prawo do zaliczania 
do kosztów 50% VAT nieodliczonego od wydatków eksploatacyjnych. Z uwagi na fakt, że 
samochody należące do spółki znajdują się w tzw. użytku mieszanym, to na podstawie 
art. 86a ustawy o VAT nie przysługuje jej prawo do odliczenia 100% VAT od tych wydat-
ków. W związku z tym spółka może dokonać zaliczenia do kosztów kwoty nieodliczonego 
VAT na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) updop (w przypadku osób fizycznych jest to 
art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) updof). Takie samo stanowisko w kwestii zaliczania wydatków 
eksploatacyjnych związanych z samochodami służbowymi udostępnianymi pracownikom 
zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 stycz-
nia 2016 r., sygn. IPPB6/4510-352/15-5/AG, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 18 sierpnia 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-201/15-3/DS.
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4.2.   Odliczenie VAT od samochodów udostępnianych pracownikom 
w celach służbowych

Podatnik,	który	udostępnia	pracownikom	samochody	służbowe,	może	odliczyć	100%	
VAT	od	wydatków	związanych	z	ich	eksploatacją,	pod	warunkiem	że	złożył	dla	tych	po-
jazdów	informacje	VAT-26,	wprowadził	regulamin	korzystania	z	samochodów	służbowych	
oraz	prowadzi	ewidencję	przebiegu,	która	potwierdza	wykorzystywanie	 tych	samocho-
dów	tylko	do	celów	prowadzonej	działalności	gospodarczej.

MF
 (...) mając na względzie przedstawiony opis sprawy, powołane regulacje oraz treść 
wyroku WSA w Poznaniu z 23 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Po 859/15, uznać należy, 
że Wnioskodawca, po złożeniu zgłoszenia VAT-26, w przypadku korzystania z samo-

chodów w sposób zgodny z Regulaminem oraz prowadzenia EPP w sposób potwierdzający 
wykorzystanie samochodu do celów prowadzonej działalności gospodarczej, będzie mieć 
prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją pojazdów 
będących przedmiotem wniosku w pełnej wysokości – zarówno w sytuacji korzystania z samo-
chodów przez Pracowników, jak i w przypadku świadczenia usług dzierżawy samochodów na 
rzecz podmiotów powiązanych oraz osób fizycznych.
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Poznaniu	z	25	lipca	2016	r.,	sygn.	
ILPP2/443-991/14/16-S/MN

4.3.   Odliczanie VAT od samochodów wykorzystywanych na dojazdy 
do pracy

Podatnik	nie	może	odliczyć	100%	VAT	od	wydatków	związanych	ze	służbowym	samo-
chodem	osobowym,	którym	pracownik	dojeżdża	z	domu	do	pracy	i	z	pracy	do	domu.

MF
 (…) gdy pracodawca udostępnia pracownikom samochody służbowe, z przeznacze-

niem na dojazdy z pracy do miejsca zamieszkania (i odwrotnie) lub z pracy do miejsca 
parkowania/garażowania (i odwrotnie) w celu ułatwienia im efektywniejszej realizacji 

obowiązków, to tym samym zaspokaja w pierwszym rzędzie potrzeby prywatne pracownika, 
gdyż to pracownik bez względu na odległość od miejsca pracy lub wykonywania obowiązków 
ma zadbać o to, w jaki sposób „dostanie się” na ustaloną godzinę. Pracodawca nie ma obowiąz-
ku zapewnienia pracownikowi transportu z pracy i do pracy lub miejsca wykonywania obowiąz-
ków. Jeżeli jednak dobrowolnie ułatwia dotarcie do pracy lub miejsca wykonywania obowiązków, 
poprzez przekazanie samochodu służbowego do wykorzystania w tym celu – nawet jeśli są to 
sytuacje wyjątkowe – niewątpliwie mamy wówczas do czynienia ze świadczeniem na rzecz pra-
cownika (jest udogodnieniem dla pracownika, który nie musi we własnym zakresie organizować 
sobie środka transportu do/z pracy lub miejsca wykonywania obowiązków). (…)
Tym samym Spółka nie powinna traktować pojazdów będących przedmiotem sprawy jako 
wykorzystywanych wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. W opisanych 
warunkach użycie samochodu służbowego w celu dojazdu do/z miejsca zamieszkania/par-
kowania lub garażowania w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub w celu 
uczestnictwa w spotkaniach bądź w związku z udaniem się w delegację służbową będzie 
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stanowić użycie samochodu służbowego w celach prywatnych. W związku z tym Wniosko-
dawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w wysokości 50% od zakupów eksploatacyjnych 
dotyczących przedmiotowych pojazdów zgodnie z art. 86a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. 
Interpretacja	 indywidualna	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	 w	 Warszawie	 z	 17	 lutego	 2016	 r.,	
sygn.	IPPP1/4512-54/16-4/AW

Od	redakcji:
Organy podatkowe odmawiają pracodawcom, którzy zezwalają pracownikom na dojeż-

dżanie służbowymi samochodami z domu do pracy i z pracy do domu, prawa do odliczania 
pełnego VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją. Twierdzą, że w tym przypadku 
samochody te nie są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospo-
darczej. Takie samo stanowisko w tej sprawie zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Po-
znaniu w interpretacji indywidualnej z 4 stycznia 2016 r., sygn. ILPP1/4512-1-760/15-4/NS.

Trzeba podkreślić, że korzystne dla podatników stanowisko zajmują sądy administracyj-
ne. Twierdzą one, że jeżeli parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania 
pracownika ma sporadyczny charakter (np. jest związane z wyjazdem służbowym) i gdy jest 
spowodowane względami ekonomicznymi, nie pozbawia to pracodawcy prawa do odlicze-
nia 100% VAT. Przykładem może być wyrok WSA we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r., sygn. akt 
I SA/Wr 191/16, w którym czytamy, że:

WSA
 W realiach niniejszej sprawy skarżąca spółka wyraźnie wskazała, że zasady garażowania 

samochodów służbowych zostaną określone w regulaminie, jak również że możliwość 
parkowania samochodów w miejscu zamieszkania użytkowników jest sytuacją wyjątko-

wą, ale konieczną i uzasadnioną specyfiką prowadzonej działalności oraz okolicznościami uzasad-
niającymi zaparkowanie pojazdu w okolicach miejsca zamieszkania pracownika z uwagi na położe-
nie siedziby Spółki oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej (teren województwa 
dolnośląskiego). Spółka podkreślała, że w podanych przypadkach zaparkowanie pojazdu w miej-
scu zamieszkania jest uzasadnione koniecznością realizacji zadań służbowych.
(…) W związku z powyższym, w ocenie Sądu zarzut naruszenia art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy 
o VAT jest zasadny.

Takie samo stanowisko zajął WSA w Poznaniu w wyrokach z 3 września 2015 r., sygn. 
akt I SA/Po 410/15, oraz z 16 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 410/15. Od wszystkich tych 
orzeczeń MF wniósł skargę kasacyjną. Czekają na rozpatrzenie przez NSA.

5. Wydatki na ubezpieczenie samochodu
5.1. Wydatki na ubezpieczenie GAP w kosztach
Podatnik	może	w	całości	zaliczyć	do	kosztów	uzyskania	przychodów	wydatki	na	ubez-

pieczenie	GAP.

MF
 Należy przy tym zwrócić uwagę, że jak słusznie wskazał Wnioskodawca, wskazane 
w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy ograniczenie dotyczy „składek na ubezpieczenie samo-
chodu osobowego”, a więc składek dotyczących ubezpieczeń, których przedmiotem 
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są samochody. Ma to istotne znaczenie w omawianej sprawie, gdyż – jak wynika z przedsta-
wionego stanu faktycznego – przedmiotem ubezpieczeń GAP jest utrata wartości ubezpie-
czonego pojazdu w okresie ubezpieczenia, a dokładniej strata, jaką zanotuje ubezpieczony, 
wynikająca z różnicy pomiędzy wartością początkową a wartością rynkową pojazdu ustaloną 
na dzień powstania szkody całkowitej w ubezpieczeniu autocasco.
W konsekwencji prawidłowe jest stanowisko podatnika, że koszt ubezpieczenia utraty 
wartości pojazdu GAP samochodu osobowego nie podlega ograniczeniu wynikającemu 
z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Interpretacja	 indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Bydgoszczy	z	18	marca	2016	r.,	
sygn.	ITPB3/4511-1/16/PS

5.2. Ograniczenie kosztów ubezpieczenia AC 
Podatnik	 nie	 może	 zaliczyć	 w	 całości	 do	 kosztów	 wydatków	 na	 ubezpieczenie	 AC	

samochodu	osobowego,	którego	wartość	przyjęta	dla	celów	ubezpieczenia	przekracza	
równowartość	20	000	euro.	

MF
 Przewidziane w tym przepisie (art. 23 ust. 1 pkt 47 updof – przyp. autora) ograniczenie 
wysokości składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, które mogą zostać 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, dotyczy wyłącznie składek, których 

wysokość jest uzależniona od wartości samochodu (AC). W cytowanym przepisie nie podano 
wprost, o który rodzaj ubezpieczenia chodzi (OC, AC, NNW), ale należy przyjąć, że dotyczy on 
wyłącznie ubezpieczenia AC, bowiem dla ustalenia limitu, o którym mowa w tych przepisach, 
istotna jest wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia, a tę przyjmuje się tylko dla 
AC. Dla ubezpieczenia OC i NNW wartość samochodu nie jest istotna.
Interpretacja	 indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Bydgoszczy	z	18	marca	2016	r.,	
sygn.	ITPB3/4511-1/16/PS

6.   Działalność gospodarcza  
w zakresie najmu samochodów

6.1. Odliczanie VAT od wydatków eksploatacyjnych 

Podatnik	prowadzący	działalność	gospodarczą	w	zakresie	najmu	samochodów	oso-
bowych	może	odliczać	100%	VAT	od	wydatków	związanych	z	ich	eksploatacją	bez	prowa-
dzenia	ewidencji	przebiegu	pojazdu	tylko	w	przypadku,	gdy	samochody	te	są	przezna-
czone	wyłącznie	na	wynajem	i	nie	są	użytkowane	do	innych	celów.	

MF
 (…) odliczenie pełne, tj. w wysokości 100%, przysługuje m.in. w odniesieniu do wydat-

ków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działal-
ności gospodarczej, a więc w przypadku, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów 

przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, 
dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza 
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ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Obowiązek prowadzenia ewi-
dencji został wyłączony w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do 
oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu – jeżeli to oddanie w odpłatne używa-
nie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. (…)
Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oddawania w odpłatne używanie 
samochodów na podstawie umowy najmu nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na 
odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. samochodów i pojazdów. 
Do uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, kon-
kretnego samochodu do najmu.
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prawnych prowa-
dzi do stwierdzenia, że skoro samochody, które Pan posiada, przeznaczone są – jak wynika 
z treści wniosku – wyłącznie na wynajem i nie są użytkowane w inny sposób, to w celu odlicze-
nia 100% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, rat leasingowych i pozostałych 
wydatków eksploatacyjnych nie będzie Pan zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu 
pojazdów. 
Interpretacja	 indywidualna	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	 w	 Bydgoszczy	 z	 27	 lipca	 2016	 r.,	
sygn.	ITPP2/4512-396/16/RS

Od	redakcji:
Z art. 86a ust. 5 ustawy o VAT wynika, że ewidencji przebiegu pojazdu nie trzeba prowa-

dzić w przypadku pojazdów oddanych w odpłatne używanie, m.in. na podstawie umowy naj-
mu, jeżeli najem pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Dokonując wykładni 
tego przepisu, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podkreślają, że warunkiem 
odliczania 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami osobowy-
mi będącymi przedmiotem najmu jest nie tylko fakt prowadzenia działalności gospodarczej 
w zakresie oddawania samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, ale 
również przeznaczenie tych samochodów wyłącznie do wynajmu i nieużytkowanie ich w in-
nych celach (np. do celów prywatnych pracowników). Tylko po spełnieniu tych wszystkich 
warunków podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie najmu samochodów 
osobowych nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, aby móc odliczać 100% VAT 
od wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanych samochodów.

6.2.   Odliczanie VAT od pojazdów zastępczych  
wykorzystywanych w celach służbowych 

Podatnik	może	odliczyć	100%	VAT	od	wydatków	związanych	z	eksploatacją	samocho-
dów	wynajmowanych	albo	udostępnianych	klientom	jako	pojazdy	zastępcze,	którymi	pra-
cownicy	załatwiają	również	sprawy	służbowe,	tylko	w	przypadku	prowadzenia	dla	tych	
pojazdów	ewidencji	przebiegu.	Brak	takiej	ewidencji	wyklucza	odliczenie	pełnego	VAT.	

MF
 Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że pojazdy pomiędzy poszczególnymi okre-
sami wynajmu czy oddania klientowi jako samochód zastępczy Wnioskodawca może 
użyć do innych zadań związanych z działalnością gospodarczą. Przepis art. 86a 

ust. 5 pkt 1 lit. c) ustawy jednoznacznie wskazuje, że pojazdy samochodowe muszą 
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być przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Jeżeli pojazdy te, jak ma to 
miejsce w rozpatrywanej sprawie, służą oprócz wynajmu czy oddania w charakterze pojazdu 
zastępczego również wykonywaniu innych czynności, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c) nie ma 
zastosowania. 
Zatem skoro opisane we wniosku pojazdy nie są wykorzystywane wyłącznie do wynajęcia 
oraz nieodpłatnego udostępnienia jako pojazd zastępczy, ale także mogą być przeznaczone 
do innych zadań, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty 
podatku naliczonego od wydatków związanych z tymi pojazdami bez prowadzenia ewidencji 
przebiegu pojazdu oraz zgłoszenia tych pojazdów do naczelnika urzędu skarbowego na for-
mularzu VAT-26. 
Interpretacja	indywidualna	Dyrektora	Izby	Skarbowej	w	Warszawie	z	2	lutego	2016	r.,	sygn.	
IPPP1/4512-1271/15-4/KC

Od	redakcji:
Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy jest bardzo restrykcyjne. W prakty-

ce często zdarza się, że pracownicy korzystają z samochodów zastępczych, aby załatwiać 
sprawy służbowe. Mimo że użytek ten nie ma znamion użytku prywatnego, organy podatko-
we twierdzą, że wyklucza on możliwość odliczania 100% VAT od eksploatacji tych samocho-
dów bez prowadzenia ewidencji przebiegu.

Katarzyna Wojciechowska – prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych  
oraz Vat, redaktor „monitora księgowego”


