Ograniczenia odlicze podatku VAT zwi zanych z nabyciem samochodów i paliwa
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Streszczenie

W artykule przedstawiono problematyk

ogranicze

odlicze

podatku VAT

zwi zanych z nabyciem samochodów osobowych wykorzystywanych w dzia alno ci
gospodarczej oraz paliwa do nich. Omówiono skutki wyroku Trybuna u Sprawiedliwo ci
Wspólnot Europejskich (TSWE) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp.
z o.o. Przedstawiono tak e interpretacj
zawieraj

Ministra Finansów dnia 13 lutego 2009 r.

wyja nienia zwi zane z odliczaniem podatku od towarów i us ug z tytu u nabycia

zarówno pojazdów samochodowych, jak i paliwa wykorzystywanego do ich nap du.
Zwrócono uwag na zasady dokonywania korekt podatku VAT w zakresie omawianego
zagadnienia, jak równie

rozbie no ci w orzecznictwie s dów administracyjnych w powy szej

kwestii.
1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest przedstawienie zagadnie

zwi zanych z prawem zwrotu

nieodliczonego podatku VAT naliczonego od zakupionych po 1 maja 2004r. samochodów
osobowych oraz podatku VAT naliczonego od paliwa zakupionego do przedmiotowych
samochodów. Rozbie no ci jakie pojawi y si
ogranicze

w orzecznictwie dotycz

stosowania

w odliczaniu podatku naliczonego w sytuacji istnienia owych ogranicze

w

prawie krajowym w momencie przyst pienia Polski do Unii Europejskiej (tzw. klauzula
"stand still") w kontek cie wyroku Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich w
Luksemburgu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie C-414/07 Magoora Sp. z o.o. przeciwko
Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie. W tym przedmiocie na tle podobnego stanu
prawnego i faktycznego zaskar ony zosta do Naczelnego S du Administracyjnego wyrok z
dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie do sygn. I SA/Kr 147/09 i do dnia dzisiejszego nie zapad o
rozstrzygni cie. W zakresie podj tej problematyki wyst puje znaczna rozbie no
orzecznictwa Wojewódzkich S dów Administracyjnych w Polsce, a w konsekwencji
kierowanie skarg kasacyjnych do Naczelnego S du Administracyjnego. W zwi zku z tym
podj ta problematyka zas uguje na rozpoznanie.

2. Mo liwo ci odlicze podatku VAT zwi zanych z nabyciem samochodów i paliwa

Przepisy krajowe w zakresie odliczania paliwa od samochodów osobowych, jak i
zasady odliczania podatku naliczonego od zakupu samochodów by y od czasu wej cia Polski
do Unii Europejskiej wielokrotnie modyfikowane (pocz wszy od wprowadzenia nowej
ustawy o VAT z 11 marca 2004 roku, poprzez nowelizacj uchwalon w kwietniu 2005
roku). I tak:
• w okresie do 31 kwietnia 2004 roku podatnikowi przys ugiwa o prawo do odliczenia
podatku naliczonego:
- od samochodów innych ni osobowe o dopuszczalnej adowno ci powy ej 500 kg, (tzw.
samochody z kratk ),
- od paliw nabywanych do samochodów z kratk ;
• w okresie od 1 maja 2004 roku do 21 sierpnia 2005 roku prawo do odliczenia podatku
naliczonego przys ugiwa o podatnikowi w przypadku:
- pojazdów spe niaj cych wzór Lisaka1,
- od paliw nabywanych do pojazdów spe niaj cych wzór Lisaka;
• w okresie od 22 sierpnia 2005 roku odliczenie podatku naliczonego przys ugiwa o:
- w odniesieniu do samochodów spe niaj cych okre lone parametry techniczne oraz od
samochodów o dopuszczalnej masie ca kowitej powy ej 3,5 tony,
- od paliw nabywanych do powy ej wskazanych pojazdów.
W tabeli 1 przedstawiono limity odlicze

VAT od nabycia, importu, najmu,

dzier awy, leasingu samochodów osobowych. Trybuna

Sprawiedliwo ci Wspólnot

Europejskich [w dalszej cz ci opracowania Autorka pos ugiwa si b dzie skrótem: TSWE]
w wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 uzna przepisy ustawy o podatku od
towarów i us ug ograniczaj ce mo liwo

odliczania VAT z tytu u nabycia lub importu

samochodów osobowych oraz z tytu u nabycia paliwa za niezgodne z prawem Unii
Europejskiej.

1

Wzór Lisaka przedstawia si nastepuj co: D = 357 kg + n x 68 kg
gdzie:
– oznacza dopuszczaln adowno ,
n – oznacza ilo miejsc (siedze ) cznie z miejscem dla kierowcy.

Tabela 1. Limit odliczenia VAT od samochodów osobowych
Czynno ci, w których wyst puje
ograniczenie odliczenia VAT
Nabycie samochodów osobowych oraz
innych pojazdów samochodowych o
dopuszczalnej masie ca kowitej
nieprzekraczaj cej 3,5 tony

Limit odliczenia podatku naliczonego

60% kwoty podatku:
- okre lonej w fakturze,
- nale nego z tytu u wewn trzwspólnotowego
nabycia towarów,
- nale nego od dostawy towarów, dla której
podatnikiem jest ich nabywca
nie wi cej ni 6000 z
Import samochodów osobowych oraz innych 60% kwoty wynikaj cej z dokumentu celnego
pojazdów samochodowych o dopuszczalnej - nie wi cej ni 6000 z
masie ca kowitej nieprzekraczaj cej 3,5 tony
Najem, dzier awa, leasing lub inna umowa o 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu
(raty) lub innych p atno ci wynikaj cych z
podobnym charakterze samochodów
zawartej umowy, udokumentowanych faktur .
osobowych oraz innych pojazdów
samochodowych o dopuszczalnej masie
Suma kwot w ca ym okresie u ytkowania
ca kowitej nieprzekraczaj cej 3,5 tony
samochodów i pojazdów, dotycz ca jednego
samochodu lub pojazdu, nie mo e
przekroczy kwoty 6000 z .
ród o: Opracowanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
us ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora Europejski
Trybuna Sprawiedliwo ci uzna , e z chwil wej cia do Unii Europejskiej Polska bez
podstaw prawnych zmieni a na niekorzy

podatników przepisy VAT dotycz ce odliczenia

podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów firmowych, a wi c uzna te
przepisy za niezgodne z przepisami unijnymi. Na podstawie tego wyroku podatnicy mog
odlicza

podatek naliczony przy nabywaniu paliwa do samochodów, które na gruncie

przepisów obowi zuj cych do ko ca kwietnia 2004 r. uprawnia y do odliczania podatku
naliczonego przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do ich nap du2. Przepisy
obowi zuj ce do ko ca kwietnia 2004 r. wy cza y mo liwo

odliczania podatku

naliczonego przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do nap du samochodów osobowych
lub innych samochodów o dopuszczalnej adowno ci do 500 kg (zob. art. 25 ust. 1 pkt 3a
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us ug oraz o podatku akcyzowym,
Dz. U. Nr 11, poz. 50, z pó n. zm.). A zatem podatnicy mieli prawo odlicza podatek
naliczony od samochodów innych ni

osobowe, których dopuszczalna

adowno

przekracza a 500 kg. O tym jakiego rodzaju jest dany samochód (czy jest to samochód

2

Nale y pami ta jednak, i wyrok nie jest ród em prawa podatkowego, nie jest on tak e prawomocny.

osobowy, czy inny ni

osobowy) oraz jaka jest dopuszczalna adowno

samochodu

decydowa o wiadectwo homologacyjne3.
3. Skutki wyroku WSA w Krakowie w sprawie spó ki Magoora Sp. z o.o. dla podatników
podatku VAT
W sentencji wyroku wydanego przez Wojewódzki S d Administracyjny w Krakowie
stwierdzono, i zakup wszystkich samochodów wykorzystywanych w dzia alno ci gospodarczej przez
podatników VAT daje prawo do pe nego odliczenia podatku VAT zarówno od nabycia aut, jak i
paliwa do nich.

Minister Finansów wyda interpretacj ogóln sygn. PT3/812/4/15//CZE/09/185 z 13
lutego 2009 r. w zwi zku z wyrokiem ETS z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07
Magoora sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie. Poni ej
przedstawiono g ówne tezy powy szej interpretacji.
Zgodnie z wydan interpretacj Ministra Finansów prawo do odliczenia podatku od
towarów i us ug z tytu u nabycia paliwa wykorzystywanego do nap du pojazdów
samochodowych przys uguje, co do zasady, w przypadku gdy:
1. przepisy ustawy o podatku od towarów i us ug obowi zuj ce od dnia 1 maja 2004r.
umo liwiaj (- y) odliczenie podatku,
2. przepisy ustawy o podatku od towarów i us ug obowi zuj ce od dnia 1 maja 2004r.
uniemo liwiaj (- y) odliczenie podatku, ale przepisy o podatku od towarów i us ug
obowi zuj ce na dzie 30 kwietnia 2004r. umo liwia y odliczenie podatku, tj. w
przypadku paliwa do u ywanych przez podatnika pojazdów samochodowych, w
odniesieniu do których na podstawie homologacji producenta lub importera dla
danego typu pojazdu samochodowego bezspornie wynika, e nie jest to samochód
osobowy i dopuszczalna adowno

tego pojazdu wynosi powy ej 500 kg.

Je eli zatem, wskutek ogranicze po dniu 30 kwietnia 2004r. prawa do odliczenia podatku
naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do nap du pojazdów samochodowych,
nie przys ugiwa o podatnikowi prawo do odliczenia (które mu przys ugiwa o zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami o podatku od towarów i us ug w dniu 30 kwietnia 2004 r. lub w
dniu 1 maja 2004r.), podatnikowi – zgodnie z ww. wyrokiem TSWE – przys uguje prawo do
odliczenia podatku (przez dokonanie korekty rozliczenia bez uwzgl dnienia tych ogranicze ).
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Wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2004 r., sygnatura: FSK 360/04, Przegl d Podatkowy 2005, nr 4, s. 57

4.

Zasady korygowania podatku VAT w zwi zku z wyrokiem TSWE
Co do zasady ewentualne korekty powinny dotyczy przypadków wymienionych w

powy ej przedstawionym pkt 2. Ewentualna korekta rozliczenia uwzgl dniaj ca odliczenie
podatku z tytu u nabytego paliwa wykorzystywanego do nap du pojazdów samochodowych,
o których mowa w pkt 2, uwarunkowana jest posiadaniem przez podatnika dokumentów, z
których wynika, i u ywany w prowadzonej dzia alno ci gospodarczej pojazd samochodowy,
za okres za który dokonywana jest korekta nie by samochodem osobowym i dopuszczalna
adowno

tego pojazdu wynosi powy ej 500 kg. Jednocze nie nale y podkre li ,

e

podatnika obowi zuj pozosta e wymogi w zakresie dokonywania odliczenia podatku, w tym
posiadanie orygina ów faktur potwierdzaj cych nabycie paliwa do nap du wy ej
wymienionego samochodu4.
Ewentualnej korekty rozliczenia podatnik dokonuje poprzez z

enie korekty

deklaracji. Ponadto, w przypadku gdy podatek naliczony, który obj ty jest korekt , podlega
odliczeniu przy uwzgl dnieniu art. 90 i 91 ww. ustawy o podatku od towarów i us ug, nale y
mie

równie

na uwadze dokonanie stosownych zmian w tych odliczeniach. Nale y

podkre li , e organy podatkowe badaj c zasadno
TSWE korekt, s

sk adanych w zwi zku z ww. wyrokiem

obowi zane w ka dym przypadku mie

na uwadze okre lony stan

faktyczny wyst puj cy u podatnika.
Jednocze nie podkre li nale y, e podatnicy, którzy spe niaj warunki dla dokonania
stosownej korekty rozliczenia uwzgl dniaj cej odliczenie podatku naliczonego mog lecz nie
maj obowi zku jej dokonywania. Podatnik, który nie dokona korekty, pozostaj c tym
samym przy rozliczeniach wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów ustawy o podatku od
towarów i us ug, ma prawo, je eli zaliczy wydatki zwi zane z nieodliczonym podatkiem
naliczonym w koszty uzyskania przychodów, do utrzymywania tych wydatków w kosztach
uzyskania przychodów. Ponadto, bior c pod uwag postanowienia powy szego wyroku oraz
maj c

na

uwadze

konieczno

unikni cia

kosztów

post powania

przed

s dami

administracyjnymi, nie ma podstaw do kwestionowania podatnikom u ytkuj cym pojazdy
samochodowe w prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, do których ma zastosowanie ww.
wyrok TSWE, do korzystania z prawa do odliczania na zasadach ogólnych w bie cych

4

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów, sygn: PT3/812/4/15//CZE/09/185 z 13 lutego 2009 r. w zwi zku
z wyrokiem ETS z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby
Skarbowej w Krakowie.

rozliczeniach podatku naliczonego z tytu u bie cych zakupów paliwa wykorzystywanego do
nap du tych pojazdów5.
Powy sze wyja nienia dotycz odpowiednio mo liwo ci odliczania, zgodnie z art. 86
ww. ustawy o podatku od towarów i us ug, podatku naliczonego z tytu u nabycia lub importu
pojazdów samochodowych oraz nabycia us ug, zgodnie z umow najmu, dzier awy, leasingu
lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem s pojazdy samochodowe.
Oznacza to, e prawo do odliczenia pe nej kwoty podatku przys uguje w odniesieniu do
pojazdów samochodowych, w stosunku do których przepisy obowi zuj ce od dnia 1 maja
2004r. umo liwia y prawo do takiego odliczenia lub w przypadku je eli nie umo liwia y, ale
prawo takie przys ugiwa oby wed ug zasad obowi zuj cych w dniu 30 kwietnia 2004r., tj. w
przypadku pojazdów samochodowych, które nie s samochodami osobowymi i dopuszczalna
adowno

wynosi powy ej 500 kg.

W odniesieniu do pojazdów samochodowych, o których mowa powy ej mo liwo
odliczenia (w drodze korekty – w stosunku do zakupów w poprzednich okresach lub w
odniesieniu do bie cych wydatków w bie cych rozliczeniach) dotyczy ca ej kwoty podatku
wynikaj cej z faktury lub dokumentu celnego, kwoty podatku nale nego z tytu u
wewn trzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku nale nego od dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, pod warunkiem posiadania stosownych
dokumentów oraz wykorzystywania tego pojazdu wy cznie do dzia alno ci opodatkowanej.
Przy ewentualnym dokonywaniu korekt podatnicy s obowi zani uwzgl dni wcze niejsze
cz ciowe odliczenie kwoty podatku przys uguj ce przy nabyciu pojazdów, o których mowa
w art. 86 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i us ug6.
W celu skorzystania z odliczenia podatku naliczonego niezb dne jest z

enie

wniosku o stwierdzenie nadp aty oraz korekt deklaracji VAT. Korekta deklaracji VAT za
2004 rok zwi kszaj ca podatek naliczony musi zosta z

ona do ko ca 2008 roku. Przy

korekcie VAT od paliwa obliczamy VAT do skorygowania za poszczególne okresy
rozliczeniowe VAT, sk adamy deklaracje koryguj ce wraz z wyja nieniem korekty
(np. "Niniejszym sk adam korekt deklaracji VAT w zwi zku z dostosowaniem odlicze
VAT do tre ci wyroku Trybuna u Sprawiedliwo ci Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia
5

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów, sygn: PT3/812/4/15//CZE/09/185 z 13 lutego 2009 r. w zwi zku
z wyrokiem ETS z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby
Skarbowej w Krakowie.
6

Ibidem.

2008r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. " itp.). W chwili otrzymania zwrotu VAT,
kwoty otrzymane nale y uj

jako przychód do opodatkowania z dzia alno ci gospodarczej

(kosztów nie korygujemy). Identycznie nale y post pi w przypadku leasingu.
Sprawa jest bardziej skomplikowana przy nabyciu pojazdów - rodków trwa ych.
Je eli korzystamy z prawa do odliczenia, powinni my zwróci uwag na nast puj ce aspekty:
dodatkowy odliczany VAT zmniejsza wstecznie warto

pocz tkow pojazdów, a w

efekcie równie koszty uzyskania przychodu zwi zane z amortyzacj ; z drugiej jednak
strony ten VAT nie stanowi przychodu w momencie jego otrzymania; w takim wypadku
trzeba jednak skorygowa - oprócz deklaracji VAT - deklaracje PIT, w których uj to
koszty uzyskania przychodu z amortyzacji, a tak e ewidencj

rodków trwa ych;

w przypadku odliczenia VAT na podstawie przepisów sprzed 1 maja 2004 r. przy zbyciu
pojazdu nie wyst powa o prawo do zwolnienia sprzeda y z VAT po up ywie pó roku od
dnia zakupu; w takim przypadku sprzeda sta aby si opodatkowana VAT; potrzebna
dzie - oprócz korekt VAT w zakresie odlicze
zwi zanej ze zwolnion z VAT sprzeda

- zmiana korekty rocznej VAT,

pojazdu; w efekcie zmieni si mo e podstawa

opodatkowania PIT, bo zmieni si kwoty rocznej korekty VAT; warto doda , e podatnik
koryguj cy odliczenia i trac cy w zwi zku z tym prawo do zwolnienia z VAT dalszej
odsprzeda y pojazdu, w przypadku okre lenia w umowie ceny odsprzeda y jako:
ceny netto - u kolejnego nabywcy pojawi si na fakturze VAT dodatkowy
VAT, który spowoduje obowi zek dop aty;
ceny brutto - zmniejszy si cena netto (o kwot VAT), w zwi zku z czym
podatnik odsprzedaj cy zmniejszy warto

przychodów do opodatkowania

PIT, a nabywca uzyskuj c prawo do odliczenia VAT przy zakupie,
jednocze nie b dzie zmuszony skorygowa warto
5.

pocz tkow pojazdu7.

Rozbie no ci w orzecznictwie
Nale y zwróci uwag na brak jednolitej linii orzecznictwa w zakresie

omawianej w opracowaniu kwestii. Wojewódzki S d Administracyjny w Krakowie w
wyroku z dnia 03 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Kr 147/09) uzna , e obecnie odliczenie
VAT przys uguje od kupowanego paliwa do wszystkich samochodów wykorzystywanych w
prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. Jedynym ograniczeniem jest tutaj wykazanie przez
podatnika, i samochód ten s
7

y czynno ciom opodatkowanym podatkiem VAT. Zdaniem

http://www.vat.pl/samochody_z_kratka_samochod_a_vat_4889.php z dnia 10.05.2010

du nie jest mo liwa taka wyk adnia przepisów podatkowych, która pozwoli aby na
zachowanie ogranicze obowi zuj cych przed 1 maja 2004 r. Tym samym stanowisko s du
jest sprzeczne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w przytaczanej powy ej
interpretacji. Nale y zwróci uwag , i Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, nie zgadzaj c
si z ocen prawn s du zawart w tym wyroku, wniós od tego wyroku skarg kasacyjn .
Zatem nie mo na si kierowa ocen prawn zawart w ww. nieprawomocnym wyroku WSA
w Krakowie, zw aszcza

e w wyrokach innych s dów administracyjnych dokonano

odmiennej oceny prawnej w odniesieniu do powy szego zagadnienia.
W dniu 3 kwietnia 2009 r., w podobnej sprawie orzeka

Wojewódzki S d

Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa298/09), który do sprawy podszed bardziej
konserwatywnie. S dziowie uznali bowiem, e prawo do pe nego odliczenia podatku VAT
daj tylko te samochody, które kiedy takie prawo dawa y swoim nabywcom. W praktyce
oznacza to tylko samochody z kratk , które do 30 kwietnia 2004 r. pozwala y na odpisanie
ca ego podatku VAT (tj. auta o dopuszczalnej adowno ci przekraczaj cej 500 kg) oraz auta
spe niaj ce kryteria okre lone w tzw. wzorze Lisaka, który zacz

obowi zywa po 1 maja

2004. Podobnie uzna WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 12.03.2009 r. (sygn. akt I SA/Ol
59/09).
Tak e WSA w Opolu w wyroku z dnia 09.03.2009 r. (sygn. akt I SA/Op 18/09), czy
WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 03.03.2009 r. (sygn. akt I SA/Go 57/09)
uzna y, e w przypadku okre lania prawa do odliczenia podatku VAT nale y stosowa
zasady obowi zuj ce do dnia 30 kwietnia 2004 r. W zwi zku z powy szym wydaje si zatem,
tzw. kratka jest wymagana do odliczenia podatku VAT od paliwa do nap du samochodów
osobowych, jak i ich zakupu czy leasingu.
Z wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 11 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 21/10
wynika, i podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentuj cych zakup
paliwa do samochodów osobowych. Sam fakt u ywania tych samochodów do dzia alno ci
opodatkowanej VAT nie mo e prowadzi do wniosku, e takie prawo mu przys uguje.
Sprawa dotyczy a podatnika, który po orzeczeniu ETS w sprawie C-414/07 z

wniosek

do UKS o wznowienie post powania w sprawie VAT oraz wydanie decyzji uwzgl dniaj cej
prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentuj cych nabycie paliwa do samochodów
ywanych przez niego w dzia alno ci gospodarczej. UKS wyda ponownie decyzj , jednak
nie uwzgl dni do odliczenia VAT faktur dokumentuj cych nabycie paliwa do samochodów
osobowych.

Podatnik nie zgadzaj c si z takim rozstrzygni ciem z

odwo anie od decyzji do

Dyrektora Izby Skarbowej, który utrzyma j w mocy. W zwi zku z tym podatnik z
skarg do WSA, który j oddali . Jak podkre li S d, w wyroku C-414/07 ETS przyj , e to
d krajowy, który ma wy czn kompetencj do dokonywania wyk adni swego prawa
krajowego, musi w tocz cym si przed nim post powaniu dokona oceny. Mia aby ona
polega na stwierdzeniu czy zmiany wprowadzone wraz z transponowaniem VI Dyrektywy
do prawa polskiego spowodowa y rozszerzenie zakresu zastosowania ogranicze prawa do
odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliwa przeznaczonego do samochodów
ywanych w ramach dzia alno ci podlegaj cej opodatkowaniu, w porównaniu do przepisów
krajowych obowi zuj cych wcze niej.
Zdaniem WSA sam fakt uchylenia przez ustawodawc

krajowego przepisów

zawieraj cych ograniczenia prawa do odliczenia obowi zuj ce do dnia 30 kwietnia 2004 r.
nie oznacza automatycznie,
wy cze

e pa stwo cz onkowskie nie zachowa o dotychczasowych

i e nowe regulacje obowi zuj ce w tym zakresie od dnia 1 maja 2004 r. s

sprzeczne z art. 17 ust. 6 akapit drugi VI Dyrektywy oraz e zachodz podstawy do pe nego
odliczenia VAT8.
d nie podzieli pogl du WSA w Krakowie zawartego w uzasadnieniu wyroku
z dnia 3 kwietnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Kr 147/09),

e od 1 maja 2004 r. nie maj

zastosowania wszelkie okre lone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku
naliczonego zawartego w fakturach dotycz cych wydatków na nabycie paliwa do
samochodów wykorzystywanych w dzia alno ci opodatkowanej VAT. Dlatego te , zdaniem
WSA w Rzeszowie, dla uzyskania prawa odliczenia VAT decyduj cy by rodzaj samochodu,
do nap du którego nabyto paliwo. Niemniej jednak powstaj w tpliwo ci, czy nie jest tutaj
ciwe stanowisko WSA w Krakowie. Niew tpliwie w tpliwo ci te rozstrzygn
uchwa a Naczelnego S du Administracyjnego tym bardziej, i

mog aby

powy sze wyroki s

nieprawomocne9.
Komisja Europejska wyrazi a zgod na propozycj Ministra Finansów czasowego
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26 (650) z dn. 2010.04.01, s. 1.
9

K.

Skrzypek,

Odliczenie

VAT

od

paliwa:

kratka

musi

by ?,

eGospodarka.pl,

http://www.podatki.egospodarka.pl/40481,Odliczenie-VAT-od-paliwa-kratka-musi-byc,1,65,1.html

ograniczenia mo liwo ci odliczania VAT od samochodów wykorzystywanych do
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Dla przedsi biorców oznacza o to, e wraca stare czyli z jednej strony likwidacja kratek, a z drugiej brak mo liwo ci pe nego odliczania
podatku VAT.
Zdaniem Adama Ambrozika - eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich
cz ste zmiany zasad opodatkowania samochodów wywo uj nierynkowe zachowania si
kupuj cych, negatywnie wp ywaj na bran

motoryzacyjn i nabywców – przedsi biorców.

W sytuacji spowolnienia gospodarczego, które szczególnie dotkn o bran
sztuczne wahania popytu odbijaj

si

motoryzacyjn ,

niekorzystnie na kondycji finansowej bran y

motoryzacyjnej10.
Obecnie przez przedsi biorców kupowanych jest oko o 140 tys. nowych
samochodów osobowych rocznie do celów zwi zanych z dzia alno ci gospodarcz . Przy
wprowadzeniu pe nego odliczenia podatku VAT do dyspozycji przedsi biorców pozosta oby
oko o 800 mln z rocznie. Wed ug Raportu PZPM z marca 2009 r., którego merytorycznym
patronem by a Konfederacja Pracodawców Polskich, spowodowa oby to, co najmniej oko o
15 proc. wzrost sprzeda y samochodów. Podatek zawarty w paliwie wykorzystywany do
zasilenia tych pojazdów przyniós by do bud etu oko o 220 mln z dodatkowych wp ywów.
Ponadto po oko o 3 latach ze sprzeda y tych samochodów przez przedsi biorców do bud etu
pa stwa wp yn oby oko o 180 mln z z podatku VAT 11.
6.

Zako czenie
W dniu 22 grudnia 2008 r. Europejski Trybuna Sprawiedliwo ci uzna , i polskie

przepisy w zakresie ograniczenia odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego do nap du
samochodów firmowych, które wesz y w ycie 1 maja 2004 r. (tzw. wzór Lisaka) a nast pnie
zmienione 22 sierpnia 2005 r. (zawarte w ustawie o VAT do dnia dzisiejszego, które zmieni y
w znacznym stopniu definicj samochodu osobowego) s sprzeczne z przepisami unijnymi
(sprawa C-414/07). TSWE nie wskaza jednak, jakie zasady odliczania VAT nale y
10
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Ibidem.

stosowa . Ministerstwo Finansów w dniu 13 lutego 2009 r. wyda o interpretacj ogóln
ustosunkowuj c si do powy szego wyroku. Wskaza o w nim, i podatnicy mog odlicza
podatek VAT na bie co, a tak e sk ada korekty za wcze niejsze okresy w odniesieniu do
kupowanego paliwa s

cego do nap du samochodów, które do ko ca kwietnia 2004 roku

dawa y prawo do odliczenia podatku VAT (czyli tzw. samochodów z kratk ).
Wyrok ten wywo

tak e du

liczb wyroków polskich s dów w powy szej kwestii. Ich

stanowisko nie by o i nie jest jednak jednolite.
W praktyce dominuj dwa sprzeczne podej cia w tym zakresie mo liwo ci odliczania
podatku VAT od nabycia samochodów osobowych i paliwa do nich: jedno reprezentowane
przez organy skarbowe oraz cz

s dów administracyjnych, zgodnie z którym pe ne

odliczanie podatku od towarów i us ug przys uguje podatnikom, którzy u ytkuj

w

dzia alno ci gospodarczej tzw. samochody z kratk , natomiast stanowisko przeciwstawne
oparte jest na argumentacji o braku obowi zywania starej ustawy o podatku od towarów i
us ug (wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt SA/kr 147/01), co
prowadzi do braku ogranicze

w odliczaniu podatku od towarów i us ug przy zakupie

samochodów osobowych oraz paliwa do ich eksploatacji w dzia alno ci gospodarczej. Taka
sytuacja mo e narazi podatników na ryzyko sporów z organami skarbowymi. Nale

oby

wprowadzi stosowne zmiany w ustawie o podatku od towarów i us ug, tak aby wyk adnia
przepisów okre laj cych prawo do odliczenia podatku wynika a bezpo rednio z ustawy, a nie
z ww. wyroku i interpretacji ogólnej ministra finansów.
Podkre li nale y, i

bior c po uwag

przedstawione w artykule rozbie no ci i

tpliwo ci w zakresie wyk adni i stosowania prawa podatkowego, podatnik powinien
podejmowa rozwa ne decyzje w omawianej kwestii, ponosz c odpowiedzialno

za rzetelne

i prawid owe rozliczenia podatkowe.
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Limitations of VAT deductions refer to cars and petrol purchase
Summary
In this article limitations of VAT deductions refer to cars and petrol purchase using in business
activities have been presented. The Author described the judgement of Court of Justice of the
European Communities took on 22 December, 2008 in case of Magoora Ltd. (C-414/07). Moreover,

this paper presents interpretation of Ministry of Finance edited on 13th February, 2009,
which includes explanations about VAT deductions refer to cars and petrol purchase. It pointed out
rules of VAT declaration corrections as well as discrepancies in administrative courts judgements.
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