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Odliczenie VAT od zakupu paliwa do samochodów 

wykorzystywanych do celów mieszanych 
  

Do tej pory przedsiębiorcy posiadający 

samochody osobowe wykorzystywane zarówno 

do celów działalności gospodarczej jak i do 

celów prywatnych (czyli do tzw. celów 

mieszanych) mieli możliwość odliczenia 50% 

kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków 

związanych z ich eksploatacją (np. od nabycia, 

naprawy, wymiany opon). Wyjątkiem były 

wydatki na zakup paliwa. 

Ograniczenia w odniesieniu do paliwa 

obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. dotyczyły 

dwóch grup pojazdów: 

1. Samochodów osobowych; 

2. Innych niż samochody osobowe 

pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 

w których liczba siedzeń łącznie z 

miejscem dla kierowcy wynosi: 

- 1 - o ile dopuszczalna ładowność jest 

mniejsza niż 425 kg. 

- 2 - jeśli dopuszczalna ładowność jest 

mniejsza niż 493 kg. 

- 3 - lub więcej – kiedy dopuszczalna 

ładowność jest mniejsza niż 500 kg. 

Od początku lipca 2015 r. tracą moc 

ograniczenia w omawianym zakresie. W 

konsekwencji przedsiębiorcy będą mieli 

możliwość odliczenia 50% kwoty podatku VAT 

od zakupu paliwa do samochodów używanych 

do celów mieszanych. 

Należy zwrócić uwagę, iż możliwość odliczenie 

podatku obejmuje jedynie paliwa zakupione po 1 

lipca. W związku z tym faktura wystawiona po tej 

dacie, dokumentująca zakup przed 30 czerwca 

nie będzie dawać prawa  do odliczenia podatku. 

Rozliczanie pozostałych wydatków związanych z 

wykorzystywaniem samochodów dla celów 

działalności gospodarczej pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, 

interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 
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Kontakt  

Krystian Kwiatkowski 

Tax Consultant 

E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com 

Tel: +48 223 132 950 

O Accace  

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w 

Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.pl 
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