Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie nowych zasad odliczania podatku
VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obowiązującymi od
dnia 1 kwietnia 2014 r.

1. Nowe przepisy w części dotyczącej ewidencji przebiegu pojazdu posługują się
pojęciem „pracownika”. Jak należy rozumieć to pojęcie?
Dla celów podatku od towarów i usług zastosowanie znajdzie definicja pracownika zawarta
w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.
zm.). Zgodnie z art. 2 tej ustawy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
2. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy
samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają
obowiązek złożyć informację o tych pojazdach (VAT-26). W informacji tej należy
wskazać datę poniesienia pierwszego wydatku. Czy przez „pierwszy wydatek” należy
rozumieć wydatek potwierdzony fakturą, czy też np. opłatę uiszczaną w organie
rejestrowym za rejestrację pojazdu?
Przez „pierwszy wydatek” należy rozumieć wydatek, o którym mowa w katalogu zawartym
w art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, czyli wydatek związany z czynnością opodatkowaną
podatkiem VAT.
Wskazany w pytaniu wydatek (opłata za rejestrację pojazdu) dotyczy czynności stanowiących
zadania realizowane przez organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy
(art. 15 ust. 6 ustawy o VAT), zatem tego rodzaju wydatek nie jest wydatkiem w rozumieniu
ustawy o VAT.
3. Czy obowiązek złożenia do urzędu skarbowego informacji VAT-26 i prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdów samochodowych dotyczy również pojazdów
odprzedawanych przez podatników prowadzących komisy samochodowe?
Nie. W takim przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie
z którym obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu został wyłączony w stosunku
do pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży przez podatników,
których przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów.
Należy zauważyć, że w przypadku pojazdów odprzedawanych przez komis samochodowy
spełnione są ww. warunki, tj. samochody oferowane przez komisy samochodowe
przeznaczone są wyłącznie do odprzedaży a przedmiotem działalności podatnika jest
odprzedaż tych pojazdów.
Zatem podatnicy prowadzący komisy samochodowe nie mają obowiązku składania informacji
VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla pojazdów, które przeznaczone są
do odprzedaży. Nie ma przy tym znaczenia, że ewentualny nabywca odbędzie jazdę próbną
samochodem, którym jest zainteresowany. Nie jest to bowiem sytuacji analogiczna do
przypadku aut testowych, gdyż te ostatnie służą przede wszystkim zwiększeniu sprzedaży
danego modelu samochodu, a dopiero w dalszej perspektywie są odprzedawane (nie ma zatem
tutaj spełnionego warunku aby pojazd był przeznaczony wyłącznie do odprzedaży).

Oczywiście podatnik prowadzący komis samochodowy (lub inne przedsiębiorstwo zajmujące
się handlem używanymi samochodami) powinien zapewnić, aby sprzedawane pojazdy nie
mogły być wykorzystywane na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika np. nie mogą
być wykorzystywane przez pracowników podatnika do dojazdów do pracy.
4. Jakie warunki techniczne musi spełnić pojazd samochodowy typu „furgon” aby mógł
być uznany, ze względu na konstrukcję, za pojazd wykorzystywany wyłącznie do
działalności gospodarczej podatnika?
Pojazd samochodowy posiadający typ nadwozia „furgon” w celu uznania go za pojazd
wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 86a
ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług powinien spełnić wymagania określone w
art. 86a ust. 9 pkt 2 ww. ustawy czyli powinien być pojazdem samochodowym, innym niż
samochód osobowy oraz posiadać kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy.
Potwierdzeniem spełnienia wyżej wskazanych wymagań jest zaświadczenie wydane przez
okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzonym na tę okoliczność dodatkowym
badaniu technicznym oraz właściwa adnotacja o spełnieniu tych wymagań zawarta
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Jeżeli spełnione zostaną wyżej wskazane warunki podatnicy wykorzystujący tego typu
pojazdy mają prawo do 100% odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z tymi
pojazdami.

