PARKOWANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POZA SIEDZIBĄ PODATNIKA NIE WYKLUCZA
100% ODLICZENIA PODATKU VAT
Zwracamy Państwa uwagę na przełomowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Krakowie (dalej: WSA) z dnia 20 stycznia 2015 roku (sygn. akt I SA/Kr 1834/14), w którym WSA
potwierdził, że parkowanie samochodu osobowego przez pracowników lub współpracowników
podatnika poza jego siedzibą nie oznacza automatycznie, że jest on wykorzystywany w celach innych
niż działalność gospodarcza podatnika. WSA uchylił tym samym negatywną dla podatnika
interpretację Ministra Finansów, w której odmówił on prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT
naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów służbowych.
Wyrok dotyczy sytuacji spółki zajmującej się dystrybucją ulotek i innych materiałów reklamowych.
Charakter prowadzonej przez spółkę działalności uzasadnia udostępnienie służbowych samochodów
osobowych pracownikom i współpracownikom spółki wykonującym zadania w nienormowanym czasie
pracy siedem dni w tygodniu.
W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że nawet w przypadku parkowania samochodu służbowego
poza siedzibą spółki możliwe jest odliczenie całej kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków
związanych z użytkowaniem samochodów służbowych, m.in. rat leasingowych, paliwa, myjni, o ile:


jest to uzasadnione specyfiką prowadzonej działalności oraz określone w wewnętrznych
regulaminach obowiązujących u podatnika,



podatnik zapewnia odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania samochodów
przez pracowników i współpracowników wyłącznie dla celów związanych z działalnością
gospodarczą.

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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