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WYNAJEM SAMOCHODÓW PRACOWNIKOM UMOŻLIWIA ODLICZENIE 100% VAT 
 

Zwracamy Państwa uwagę na korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA) z 16 lipca 2015 r., sygn.: I SA/Po 1203/14 w zakresie 

odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi. 

 

Sprawa dotyczyła spółki, której pracownicy korzystają z samochodów służbowych. W celu 

skorzystania z możliwości pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z 

nabyciem i eksploatacją samochodów osobowych spółka podpisała z pracownikami umowy o 

sposobie używania i przechowywaniu samochodów służbowych zobowiązujące pracowników m.in. do 

prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Samochody spółki mogą być również przedmiotem najmu 

m.in. pracownikom spółki na zasadach określonych w regulaminie oraz cenniku wynajmu 

samochodów ustalonym wg cen rynkowych.  

 

Spółka zwróciła się do Ministra Finansów (dalej: MF) z wnioskiem o potwierdzenie, iż w opisanym 

stanie faktycznym przysługuje jej prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego związanego z 

tymi pojazdami. Spółka argumentowała swoje stanowisko tym, iż wypożyczanie pojazdów 

pracownikom na zasadach rynkowych nie zmienia faktu, że są one przez nią wykorzystywane 

wyłącznie do działalności gospodarczej spółki. 

 

MF uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe stwierdzając, że wprawdzie wynajem samochodów 

według cen rynkowych to czynność wykonywana w ramach działalności gospodarczej, jednak 

wynajem ten nie jest podstawowym przedmiotem działalności spółki. Według MF jest to okoliczność, 

która nie pozwala na uznanie, że samochody osobowe spółki są wykorzystywane wyłącznie do celów 

działalności gospodarczej, a w konsekwencji nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w 

100%.  

 

Spółka zwróciła się ze skargą do WSA, który uchylił interpretację MF. WSA stwierdził, że jednym z 

warunków dokonywania pełnych odliczeń VAT w przypadku nabywania oraz używania pojazdów jest, 

aby sposób ich wykorzystania przez podatnika, szczególnie określony w ustalanych przez niego 

zasadach, wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.  

 

W omawianym wyroku WSA potwierdził zatem, że nawet w przypadku odpłatnego najmu 

pojazdów pracownikom na ich cele prywatne możliwe jest, przy ustaleniu rynkowych cen 

najmu oraz odpowiedniej polityki używania pojazdów,  skorzystanie z prawa do odliczenia 

całego podatku VAT naliczonego związanego z tymi pojazdami. 

 

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. 

 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Delta IV p. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 



 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Delta IVp. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

Budynek ORCO Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 

 

 


