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Jakie są skutki zmiany przeznaczenia samochodów w VAT i CIT 

PROBLEM 

Nasza spółka kupiła w 2015 r. kilkanaście samochodów osobowych. Od części z nich w związku z 

nabyciem odliczyliśmy 100% VAT (używane wyłącznie do działalności gospodarczej), a od części 

odliczyliśmy 50% VAT (używane do celów mieszanych). Obecnie istnieje potrzeba zmiany 

przeznaczenia samochodów. Część samochodów, od których odliczyliśmy 100%, bo były używane 

wyłącznie do działalności gospodarczej, chcielibyśmy przeznaczyć do celów mieszanych, natomiast 

część z tych, od których odliczyliśmy 50% VAT, chcielibyśmy przeznaczyć wyłącznie do działalności 

gospodarczej (w tym do najmu, który stanowi jeden z przedmiotów naszej działalności). Jakie skutki 

podatkowe w VAT i CIT będą miały te działania? 

RADA 

Wskazane w problemie działania będą skutkowały korektą VAT – na plus lub na minus, w zależności 

od przypadku, która będzie miała wpływ na rozliczenie kosztów i przychodów w CIT. Szczegóły w 

uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE 

Przypomnijmy, że możliwość odliczenia 100% lub 50% podatku od towarów i usług związanego z samochodami i 

system korekt VAT w związku ze zmianą wykorzystywania samochodu (wyłącznie do działalności gospodarczej lub 

do celów mieszanych) zostały wprowadzone 1 kwietnia 2014 r. W związku z tym, że w przedstawionej sytuacji 

wskazane samochody zostały nabyte w 2015 r., system korekt VAT znajdzie zastosowanie. 

System korekt został uregulowany w art. 90b ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w 

przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub 

oddano do używania pojazd samochodowy: 

1) wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na 

wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik jest 

obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu 

tego pojazdu; 

2) w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota 50% podatku z otrzymanej faktury lub 

dokumentu celnego, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności 

gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, 

imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 tego przepisu, podatnik wykorzystujący samochód wyłącznie do działalności 

gospodarczej i prowadzący dla tego samochodu ewidencję przebiegu pojazdu zobowiązany jest do złożenia 

naczelnikowi urzędu skarbowego informacji (VAT-26) o takim samochodzie w terminie 7 dni od dnia, w którym 

poniesie pierwszy wydatek związany z tym samochodem. W przypadku niezłożenia w terminie ww. informacji 

uznaje się, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia 

jej złożenia (art. 90b ust. 3 w zw. z art. 86a ust. 12–13 ustawy o VAT). 

Należy zauważyć, że w przypadku samochodu przeznaczonego przez spółkę na odpłatny wynajem (który stanowi 

przedmiot działalności spółki) nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu przez spółkę i w związku 



z tym nie ma potrzeby składania informacji VAT-26 w stosunku do takiego samochodu (art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy 

o VAT). 

Jednocześnie w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do 

aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany, co będzie dotyczyło 

samochodów zmieniających przeznaczenie z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na 

wykorzystywanie do celów mieszanych. 

UWAGA! 

Dokonanie jednej korekty nie wyklucza ponownej korekty w okresie późniejszym (w związku z 

ponowną zmianą sposobu wykorzystania samochodu). Każdorazowo jednak powinna być ona 

dokonana za cały pozostały w danym wypadku okres korekty. 

Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności 

gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła 

zmiana jego wykorzystywania. 

Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do 

pozostałego okresu korekty. Jeżeli zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu następuje w trakcie miesiąca, to 

przyjmuje się, że zmiana przeznaczenia wystąpiła od początku tego miesiąca. 

Należy zauważyć, że w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł 

korekty dokonuje się, jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w 

którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy, ale w 

przedstawionej sytuacji raczej nie będziemy mieli do czynienia z takimi samochodami. 

Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na odliczenie VAT 

zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. 

Zastosowanie powyższych zasad w praktyce przedstawiło Ministerstwo Finansów w broszurze pt. Nowe zasady 

odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. 

PRZYKŁAD 1 

z broszury MF (str. 27) 

Podatnik nabył 3 kwietnia 2014 r. samochód osobowy, który będzie mu służył zarówno do celów 

prywatnych, jak i do opodatkowanej działalności gospodarczej (czyli do celów „mieszanych”). Dane 

wynikające z faktury: cena netto 100 000 zł, VAT – 23 000 zł. W tym przypadku podatek naliczony 

wyniósł 11 500 zł (23 000 zł x 50%) i został odliczony od podatku należnego w rozliczeniu za kwiecień 

2014 r. Podatnik 10 lutego 2015 r. zmienia wykorzystanie tego samochodu na wykorzystanie wyłącznie 

do opodatkowanej działalności gospodarczej (obiektywne kryteria na to wskazują). Od tej daty będzie 

wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający jego użycie do celów prywatnych (podatnik 

zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu). Podatnik 15 lutego 

2015 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). W rozliczeniu za luty 

2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 9583 zł 

[(50/60) x 23 000 zł x 50%]. 

PRZYKŁAD 2 

z broszury MF (str. 28) 

Podatnik nabył 15 kwietnia 2014 r. samochód osobowy, który będzie mu służył wyłącznie do 

opodatkowanej działalności gospodarczej (będzie wykorzystywał ten samochód w sposób wykluczający 



jego użycie do celów prywatnych, podatnik zgodnie z przepisami rozpoczął prowadzenie ewidencji 

przebiegu tego samochodu). Podatnik 18 kwietnia 2014 r. złożył w urzędzie skarbowym informację o 

tym samochodzie (VAT-26). Dane wynikające z faktury: cena netto 70 000 zł, VAT – 16 100 zł. W tym 

przypadku podatek naliczony wyniósł 16 100 zł i został w rozliczeniu za kwiecień 2014 r. odliczony od 

podatku należnego. Podatnik od 28 listopada 2017 r. zmienia wykorzystywanie tego samochodu. Będzie 

go używał również do celów prywatnych. Podatnik w rozliczeniu za listopad 2017 r. będzie obowiązany 

obniżyć kwotę podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 2281 zł [(17/60) x 16 100 zł x 50%]. 

W broszurze MF (str. 25–26) czytamy także, że: 

Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym 

związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy 

o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie 

jak przy nabyciu „na własność” – jednorazowo, „z góry“), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania 

na bieżąco – w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania. 

1. Skutki korekty VAT w CIT 

Omówiona korekta VAT będzie miała wpływ na rozliczanie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów dla 

celów CIT. W tym zakresie będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4g lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c) 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o CIT: 

Przychodami są w szczególności: 

(...) 4g) kwota podatku od towarów i usług: 

a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 

podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a–16m (...) 

– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

Stosownie zaś do art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c) ustawy o CIT nie stanowi kosztu podatek od towarów i usług, z tym 

że jest kosztem uzyskania przychodów: 

(...) c) kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a–16m, lub dotycząca innych rzeczy lub 

praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji – 

w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

Mając na uwadze przedstawione przepisy, należy uznać, że w związku ze zmianą przeznaczenia samochodów 

korekta VAT będzie stanowiła przychód podatkowy lub koszt na bieżąco. Odnosząc ww. przepisy do przykładów z 

broszury MF – dla przykładu 2 podatek naliczony podlagający korekcie będzie kosztem, natomiast korekta VAT, o 

której mowa przykładzie 1, będzie stanowiła przychód. 

Trzeba zauważyć, że ustawa o CIT nie przewiduje szczególnych zasad rozpoznania kosztu/przychodu w związku z 

korektą VAT. Dlatego należy przyjąć, że koszt/przychód podatkowy powstanie w momencie złożenia deklaracji VAT 

obejmującej korektę rozliczeń VAT z tytułu użytkowania samochodu. 

Ewa Leszczyńska 

doradca podatkowy 
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