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Sejm przyjął nowe zasady odliczania VAT przy nabyciu samochodów osobowych. Od 1 
kwietnia przedsiębiorcy wykorzystujący auta firmowe również na cele prywatne będą 
mogli odliczyć 50% przy zakupie samochodu. Na możliwość odliczania VAT od paliwa 
poczekają jeszcze 16 miesięcy. 

Sejmowe prace nad zmianą ustawy o VAT, wprowadzającej nowe regulacje w zakresie 
odliczania VAT-u w przypadku nabycia samochodów osobowych o masie do 3,5 tony, zajęły 
zaledwie 3 dni. Pierwsze czytanie, po którym projekt został skierowany do Komisji 
Finansów Publicznych odbyło się 5 lutego, dzień później miało już miejsce drugie czytanie (i 
ponowne skierowanie ustawy do KFP), a dziś ustawa została przyjęta. W głosowaniu wzięło 
udział 429 posłów - 230 było „za”, a 199 „przeciw”. 

Zdecydowana większość zgłoszonych przez posłów poprawek została odrzucona. Opozycja 
kwestionowała przy tym zawrotne tempo prac nad ustawą, podnosząc na przykład to, że 
sprawozdanie z prac Komisji posłowie otrzymali zaledwie pół godziny przed głosowaniem w 
Sejmie. Zmienione przepisy wejdą w życie 1 kwietnia, czyli miesiąc później niż chciał rząd. 

Pozostaje 50%

Zaproponowane przez rząd i przyjęte przez Sejm rozwiązanie przewiduje, że przedsiębiorcy, 
którzy używają samochodu osobowego w tzw. cyklu mieszanym, tzn. częściowo na potrzeby 
działalności gospodarczej a częściowo na użytek prywatny, będą mogli odliczyć 50% VAT-u 
od nabycia takiego samochodu oraz 50% VAT-u od paliwa. Odliczenie od paliwa będzie 
jednak możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r.). Oprócz tego będzie im przysługiwało prawo do 
odliczenia 50% wydatków eksploatacyjnych, takich jak np.: myjnia, serwisowanie, zakup i 
wymiana opon. Posłowie kwestionowali przyjęcie takiej proporcji składając wniosek o 
podwyższenie jej do 80% (PiS), a nawet 99% (TR i SLD). Poprawki te przepadły jednak 
podczas głosowania.  

Do 100% VAT niezbędna ewidencja i … liczne spory z fiskusem 

Bieżące analizy

Nie przegap

Walentynkowa zemsta - w 
kinie obok ukochanej 
osoby nie usiądziesz
(http://domain.com/informacje/10626
-walentynkowa-zemsta-w-kinie-
obok-ukochanej-osoby-nie-
usiadziesz) 

(http://domain.com/informacje/10626-

walentynkowa-zemsta-w-kinie-obok-ukochanej-

osoby-nie-usiadziesz) 
W kinie w Szanghaju ma dziś miejsce nietypowa 
sytuacja. Każdy kto chciałby udać się z ukochaną osobą 
na film nie będzie obok niej mógł usiąść.

Rząd pełen pełnomocników
(http://domain.com/opinie/10625
-rzad-pelen-pelnomocnikow) 

(http://domain.com/opinie/10625-rzad-pelen-

pelnomocnikow) 

Dzisiejsze kursy walut

Polecamy dzisiaj
Walentynkowa zemsta - w kinie obok ukochanej 
osoby nie usiądziesz
(http://domain.com/informacje/10626-walentynkowa-
zemsta-w-kinie-obok-ukochanej-osoby-nie-usiadziesz) 

Chińczycy chcą przejąć od Google globalną 
amerykańską markę by przywrócić jej 
rentowność(http://domain.com/informacje/10619-
chinczycy-chca-przejac-od-google-globalna-
amerykanska-marke-by-przywrocic-jej-rentownosc) 

EUR/PLN 4,15-0,53%
USD/PLN 3,03-0,65%

CHF/PLN 3,40-0,57%
EUR/USD 1,370,12%

Biznes(http://domain.com/kategorie/biznes) Bieżące analizy(http://domain.com/biezace-analizy) 
nowa Giełda

Komentarz surowcowy: Silny popyt na 
rynkach metali szlachetnych
(http://domain.com/biezace-analizy/10630-
komentarz-surowcowy-silny-popyt-na-rynkach-
metali-szlachetnych) 

·

Inflacja w Chinach powyżej oczekiwań
(http://domain.com/biezace-analizy/10629-
inflacja-w-chinach-powyzej-oczekiwan) 

·

DM TMS Brokers: Wysyp danych na koniec 
tygodnia(http://domain.com/biezace-
analizy/10628-dm-tms-brokers-wysyp-danych-
na-koniec-tygodnia) 

·

Spokojnie, to tylko korekta
(http://domain.com/biezace-analizy/10615-
spokojnie-to-tylko-korekta) 

·

Popołudniowy komentarz walutowy – zima 
szkodzi dolarowi(http://domain.com/biezace-
analizy/10614-popoludniowy-komentarz-
walutowy-zima-szkodzi-dolarowi) 

·
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W innej sytuacji będą przedsiębiorcy wykorzystujący auto firmowe tylko i wyłącznie na 
potrzeby działalności gospodarczej. Do tego niezbędne będzie, aby sposób wykorzystania 
wynikał z „obiektywnych okoliczności”, które dodatkowo mają być potwierdzone 
prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu. Nie przeszła przy tym zgłoszona przez posłów 
PiS poprawka znosząca ten kłopotliwy obowiązek. Wprowadzono jedynie drobne zmiany, 
zezwalając na prowadzenie ewidencji w wersji elektronicznej i rezygnując z potwierdzenia 
przez przedsiębiorcę autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem (np. pracownika). 

Ze 100-proc. odliczeniem mogą mieć problem przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w miejscu zamieszkania. Chociaż taka okoliczność nie została wskazana w 
projekcie, to jednak podany w uzasadnieniu projektu przykład zapewne będzie stanowił 
kierunek wykładni i podejścia fiskusa w praktyce : „W przypadku osób fizycznych, które 
działalność gospodarczą prowadzą w swoim miejscu zamieszkania (np. architekt), należy 
uznać, że posiadany przez niego wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód jest 
również używany co do zasady na cele prywatne. Nie można bowiem obiektywnie 
stwierdzić, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli 
sposób wykorzystywania tego samochodu umożliwia np. jego użycie w czasie wolnym od 
prowadzonej działalności (np. weekend czy wyjazd urlopowy).” 

To, co faktycznie będzie uznawane za „obiektywne okoliczności  wykorzystania” samochodu 
będzie z pewnością efektem licznych sporów z fiskusem, które będą kończyć się w sądach.

W jakimś zakresie pomóc mogłoby przyjęcie rozwiązania zaproponowanego w czasie 
drugiego czytania (SLD), aby w ustawie znalazł się zapis, który wprost uniezależniałby 100-
proc. prawo do odliczenia od miejsca prowadzenia działalności. Ta poprawka niestety nie 
przeszła.  

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care

Tweetnij 0

Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.Lubię to!

Tax Care
(http://domain.com/autorzy/tax-care) 

Grupa Tax Care zajmuje się obsługą księgową małych i średnich 
przedsiębiorstw. Jest to pierwsza w Polsce ogólnokrajowa sieć księgowych. 
Poza działalnością typowo księgową Grupa Tax Care oferuje usługi z 
zakresu doradztwa finansowego, inwestycyjnego oraz doradztwa przy 
rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym miejscu. 
Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 2009 roku.

Premier oraz ministerstwa mnożą stanowiska kosztujące 
podatników znaczne sumy. Czy pełnomocnik ds. estetyki 
wnętrz budynków w MSZ jest niezbędny dla 
funkcjonowania aparatu państwa? Czy w ten sposób rząd 
dba o dobro wspólne? Czy praca pełnomocników 
przynosi efekty i rzeczywiście jest nieodzowna? Między 
innymi o te sprawy pytam w swoich interpelacjach.

Niebezpieczny stadion
(http://domain.com/informacje/10624
-niebezpieczny-stadion) 

(http://domain.com/informacje/10624-

niebezpieczny-stadion) 
Biegli z Politechniki Gdańskiej powołani przez sąd 
ostrzegają, że konstrukcja budowanego w Białymstoku 
nowego Stadionu Miejskiego może być niebezpieczna. 
Spółka, która miała być wykonawcą stadionu, ale w 2011 
roku odstąpiła od umowy, zawiadomiła o ryzyku 
Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polski 
Związek Piłki Nożnej. 23 lutego w Białymstoku mają 
ruszyć rozgrywki ligowe.

Sytuacja w Grecji najgorsza 
od wielu lat
(http://domain.com/informacje/10623
-sytuacja-w-grecji-najgorsza-od
-wielu-lat) 

(http://domain.com/informacje/10623-sytuacja-

w-grecji-najgorsza-od-wielu-lat) 
W listopadzie bez pracy było 28 procent aktywnych 
zawodowo Greków. To ponad dwa razy więcej niż 
średnia w strefie euro.

Nie żyje Zbigniew 
Romaszewski - legenda 
opozycji
(http://domain.com/informacje/10622
-nie-zyje-zbigniew-
romaszewski-legenda-
opozycji) 

(http://domain.com/informacje/10622-nie-zyje-

zbigniew-romaszewski-legenda-opozycji) 
W Warszawie w wieku 74 lat zmarł senator Zbigniew 
Romaszewski, legenda opozycji antykomunistycznej, 
działacz Komitetu Obrony Robotników i Solidarności, 
twórca podziemnego radia “Solidarność”.
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Polecane przez redakcję
Oświadczenie prezydenta Gdyni w sprawie lotniska
(http://domain.com/informacje/10573-oswiadczenie-prezydenta-
gdyni-w-sprawie-lotniska) 

Znowu mięsny bojkot(http://domain.com/informacje/10571-
znowu-miesny-bojkot) 

Zabawa Tuska "w państwo" trwa
(http://domain.com/opinie/10570-zabawa-tuska-w-panstwo-
trwa) 

Poważne zagrożenie dla eksportu - może wyhamować
(http://domain.com/informacje/10568-powazne-zagrozenie-dla-
eksportu-moze-wyhamowac) 

Harce w aucie - kuny atakują nasze samochody. Szkody 
mogą sporo kosztować(http://domain.com/opinie/10572-
harce-w-aucie-kuny-atakuja-nasze-samochody-szkody-moga-
sporo-kosztowac) 

Gwaranci sukcesu WGI – co wniosą czwartkowe 
zeznania Henryki Bochniarz i Witolda Orłowskiego?
(http://domain.com/opinie/10564-gwaranci-sukcesu-wgi-co-
wniosa-czwartkowe-zeznania-henryki-bochniarz-i-witolda-
orlowskiego) 

Robią nas w konia: UWAGA! Minister finansów chyba 
oszalał(http://domain.com/opinie/10561-robia-nas-w-konia-
uwaga-minister-finansow-chyba-oszalal) 

Parlament Europejski zniósł wizy dla Mołdawian
(http://domain.com/informacje/10576-parlament-europejski-
zniosl-wizy-dla-moldawian) 

Najczęściej czytane
Bezrobocie rośnie - w mediach cisza
(http://domain.com/opinie/10558-bezrobocie-rosnie-w-mediach-
cisza) 

Porażka rządu Tuska - wpływy z VAT-u nigdy nie były 
tak niskie(http://domain.com/informacje/10617-porazka-rzadu-
tuska-wplywy-z-vat-u-nigdy-nie-byly-tak-niskie) 

Najpotężniejsza broń jaką kupisz za gotówkę
(http://domain.com/informacje/10599-najpotezniejsza-bron-jaka
-kupisz-za-gotowke) 

Robią nas w konia: UWAGA! Minister finansów chyba 
oszalał(http://domain.com/opinie/10561-robia-nas-w-konia-
uwaga-minister-finansow-chyba-oszalal) 

Zabawa Tuska "w państwo" trwa
(http://domain.com/opinie/10570-zabawa-tuska-w-panstwo-
trwa) 

Bye bye gotówko!(http://domain.com/opinie/10559-bye-bye-
gotowko) 

Polacy uciekają z Polski - nie z powodu braku 
patriotyzmu lecz z powodu braków w portfelach
(http://domain.com/opinie/10535-polacy-uciekaja-z-polski-nie-z
-powodu-braku-patriotyzmu-lecz-z-powodu-brakow-w-
portfelach) 

Gwaranci sukcesu WGI – co wniosą czwartkowe 
zeznania Henryki Bochniarz i Witolda Orłowskiego?
(http://domain.com/opinie/10564-gwaranci-sukcesu-wgi-co-
wniosa-czwartkowe-zeznania-henryki-bochniarz-i-witolda-
orlowskiego) 

Najchętniej komentowane
Bye bye gotówko!(http://domain.com/opinie/10559-bye-bye-
gotowko) 

Porażka rządu Tuska - wpływy z VAT-u nigdy nie były 
tak niskie(http://domain.com/informacje/10617-porazka-rzadu-
tuska-wplywy-z-vat-u-nigdy-nie-byly-tak-niskie) 

Bezrobocie rośnie - w mediach cisza
(http://domain.com/opinie/10558-bezrobocie-rosnie-w-mediach-
cisza) 

Polacy uciekają z Polski - nie z powodu braku 
patriotyzmu lecz z powodu braków w portfelach
(http://domain.com/opinie/10535-polacy-uciekaja-z-polski-nie-z
-powodu-braku-patriotyzmu-lecz-z-powodu-brakow-w-
portfelach) 

Petru będzie nadzorował polskie koleje
(http://domain.com/informacje/10621-petru-bedzie-nadzorowal-
polskie-koleje) 

Według GUS-u stajemy się bogatsi - zarabiamy więcej
(http://domain.com/informacje/10546-wedlug-gus-u-stajemy-sie
-bogatsi-zarabiamy-wiecej) 

W Polsce powstanie nasza własna agencja kosmiczna
(http://domain.com/informacje/10598-w-polsce-powstanie-
nasza-wlasna-agencja-kosmiczna) 

Polska Republika Kolesi(http://domain.com/opinie/10602-
polska-republika-kolesi) 

(http://go.idmnet.bbelements.com/please/redirect/320/1/1/13/!

uwi=1920,uhe=1080,uce=0,ibbid=,ibb_device_id=0,param=55856/53777_1_?

_http://delivery.way2traffic.com/campaign=6184/click/46606/click.html?pc=160212&ts=1392384459&url=http%3A%2F%

2Fwgospodarce.pl%2Fopinie%2F10473-od-1-kwietnia-nowe-zasady-odliczania-vat-u-od-samochodow-osobowych&rd=8769) 
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Dodaj komentarz

Komentarze na temat artykułu
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projekt graficzny
(http://ndrproject.pl) 
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Stali współpracownicy: Paweł Bernaciak, Jerzy Bielewicz, Tomasz 
Błeszyński, prof. Henryk Cioch, Kazimierz Dadak, Artur Dziambor, Artur 
Górski, Adam Gwiazda, Marcin Horała, Piotr Jakucki, Julia M. Jaskólska, 
Zbigniew Kuźmiuk, Marek Liberski, Maciej Lisowski, Jan Mazurek, Cezary 
Mech, Paweł Pelc, Mateusz Pietrzyk, Marcin Pociecha, Janusz Szewczak, 
Krzysztof Wołodźko.

Kontakt: redakcja@wgospodarce.pl

Adres do korespodencji: ul. Poselska 29a, 03-931 Warszawa

wykonanie techniczne
(http://300dc.pl) 
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