
 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2015 r. wygasa zakaz 
odliczania podatku VAT 
od nabycia paliwa do napędu 
samochodów osobowych 
wykorzystywanych zarówno 
na potrzeby działalności 
gospodarczej jak i służących 
celom prywatnym podatników tzw. 
„przeznaczenie na cele mieszane”. 

Począwszy od 1 lipca 2015 r., 
podobnie jak w przypadku 

pozostałych zakupów związanych 
z samochodami osobowymi 

wykorzystywanymi do celów 
mieszanych, nabywając paliwo 

podatnicy będą mogli odliczyć 
50 proc. VAT naliczonego. 

Wyjaśnienia Ministerstwa 

Finansów 

W związku ze zmianą zasad 
odliczania VAT naliczonego przy 

zakupie paliw do samochodów 
osobowych Ministerstwo Finansów 

wyjaśniło wątpliwości dotyczące 

okresu przejściowego. Stanowisko 
Ministerstwa Finansów (MF) zostało 

jednak opublikowane w formie 
niewiążącego komunikatu, a nie 

interpretacji ogólnej.  

Zgodnie z wyjaśnieniami MF prawo 
do odliczenia VAT, należy oceniać 

co do zasady w świetle przepisów 
obowiązujących na moment 

powstania obowiązku podatkowego 
u sprzedawcy paliwa, a nie w dacie 

wystawienia faktury.  

W praktyce oznacza to, że nowe 
zasady dotyczące odliczenia będą 

miały zastosowanie do paliwa 
nabytego od 1 lipca 2015 r. 

Zdaniem MF, zakup paliwa 

dokonany do 30 czerwca objęty 
będzie obowiązującym obecnie 

zakazem odliczania VAT 
naliczonego. Bez znaczenia w tym 

przypadku pozostanie termin 
wystawienia faktury – zakaz taki 

obejmować będzie również 
transakcje, dla których faktura 

zostanie wystawiona w lipcu.  

Jak podkreślono w komunikacie MF, 
moment wystawienia faktury nie ma 

znaczenia dla ustalenia prawa 
do odliczenia VAT, a otrzymanie 

faktury przez nabywcę wpływa 
jedynie na moment zrealizowania 

prawa do odliczenia.  

Zapowiedź kontroli 

Ministerstwo Finansów zapowiada 
również kontrole odliczeń VAT, 

w tym w szczególności weryfikację 
ilości nabywanego paliwa w 

stosunku do rzeczywistego 
przebiegu pojazdów. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani 

szczegółami dotyczącymi nowych 
zasad odliczenia VAT od zakupu 

paliwa uprzejmie prosimy o kontakt. 
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących 

w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne.  
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W celu usprawnienia procesu dzielenia się wiedzą 

ekspertów KPMG, przygotowaliśmy nowy, innowacyjny 

system subskrypcyjny. Jeśli chcą Państwo otrzymywać 

inne publikacje od KPMG w Polsce, bezpośrednio na 

wskazany adres e-mail, zachęcamy do rejestracji na 

stronie kpmg.com/pl/subskrypcje. 
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