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Odliczenie ulgi za kas  on-line w deklaracji VAT

Zdarza si , e podatnicy wykorzystuj  rodki trwa e nie tylko w dzia alno ci 

opodatkowanej, ale te  do dzia alno ci zwolnionej i do celów prywatnych. 

W takich przypadkach nie maj  prawa do pe nych odlicze  VAT. W sytuacji 

sprzeda y lub zmiany przeznaczenia takich nieruchomo ci lub samochodów 

nale y przeanalizow  konieczno  korekty odliczonego podatku lub mo li-

wo  odliczenia nieodliczonego przy zakupie podatku naliczonego.

1. Nieruchomo
 1.1.  Zmiana stopnia przeznaczenia nieruchomo ci zwi zanej 
     z dzia alno ci  gospodarcz  i celem prywatnym

Z art.86 ust.7b ustawy o podatku od towarów i us ug wynika, e podatnik, który 
poniós  nak ady na nabycie (w tym praw wieczystego u ytkowania gruntów) oraz 
wytworzenie nieruchomo ci, która stanowi cz  przedsi biorstwa danego podatni-
ka i jest wykorzystywana zarówno do celów jego dzia alno ci gospodarczej, jak i do 
celów osobistych naliczony podatek VAT powinien by  obliczony wed ug udzia u 
procentowego, w jakim dana nieruchomo  wykorzystywana jest do celów dzia-
alno ci gospodarczej, gdy przypisanie tych nak adów w ca o ci do dzia alno ci 

gospodarczej podatnika nie jest mo liwe.
Przepis art.86 ust. 7b ustawy wprowadza szczególny tryb obliczania podatku 

naliczonego od nabycia b d  wytworzenia nieruchomo ci (w tym ponoszonych na-
k adów) w sytuacji, w której dana nieruchomo  ma by  u ywana zarówno na cele 
dzia alno ci, jak i na cele niezwi zane z prowadzon  dzia alno ci . Regulacja ta 
ma zastosowanie wówczas, gdy dana nieruchomo  (której dotyczy podatek nali-
czony) nie jest wykorzystywana wy cznie w prowadzonej dzia alno ci. W wie-
tle tego przepisu nale y wyodr bni  tak  cz  podatku naliczonego, któr  mo na 
przypisa  prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. W zwi zku z tym, e ani przepi-
sy ustawy, ani przepisy wykonawcze do ustawy nie zawieraj  zapisu dotycz cego 
sposobu wyliczenia tych cz ci, to mo na przyj  ró ne rozwi zania, ale musz  
one odpowiada  warto ciom faktycznym i rzeczywistym. Ci ar rzetelnego usta-
lenia, jaka cz  realizowanej inwestycji zwi zana b dzie z prowadzon  dzia al-
no ci  gospodarcz , a jaka cz  wykorzystywana b dzie dla potrzeb innych ni  
prowadzona dzia alno  gospodarcza, spoczywa na podatniku.

Wskazany przepis nie dotyczy sytuacji, gdy dana nieruchomo  s u y dzia al-
no ci opodatkowanej i zwolnionej, gdzie zastosowanie znajduj  przepisy art. 90 
ustawy.

Art. 90a ust.1 ustawy o VAT stanowi, i  w przypadku, o którym mowa w art. 
86 ust. 7b, gdy w ci gu 120 miesi cy, licz c od miesi ca, w którym nieruchomo  
stanowi ca cz  przedsi biorstwa podatnika zosta a przez niego oddana do u yt-
kowania, nast pi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomo ci do celów dzia-
alno ci gospodarczej, dokonuje si  korekty podatku naliczonego odliczonego przy 

jej nabyciu lub wytworzeniu. Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, doko-
nuje si  w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nast pi a ta zmiana, w kwo-
cie proporcjonalnej do pozosta ego okresu korekty. Je eli podatnik wykorzystuje t  
nieruchomo  w dzia alno ci gospodarczej równie  do czynno ci zwolnionych od 
podatku bez prawa do odlicze , korekta powinna uwzgl dnia  proporcj  okre lon  
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w art. 90 ust. 3-10, zastosowan  przy odliczeniu. Zgodnie z ust.2 powo anego ar-
tyku u, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje si .

Zatem, je eli w ci gu 120 miesi cy (licz c od miesi ca, w którym nieruchomo  
zosta a oddana do u ytkowania) nast pi zmiana w stopniu wykorzystania nieru-
chomo ci do celów dzia alno ci gospodarczej, podatnik ma obowi zek dokona  
korekty zmniejszaj cej lub zwi kszaj cej kwot  odliczonego podatku naliczonego:
• jednorazowo w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nast pi a zmiana 

w stopniu wykorzystania nieruchomo ci,
• w kwocie proporcjonalnej do pozosta ego okresu korekty, 
• z uwzgl dnieniem proporcji okre lonej w art. 90 ust. 3-10 ustawy o VAT – je eli 

podatnik wykorzystuje nieruchomo  w dzia alno ci gospodarczej równie  do 
czynno ci zwolnionych z VAT.

Przyk ad 1
Podatnik „A” naby  we wrze niu 2018 roku nieruchomo  o warto ci podatku na-
liczonego 100.000 z  na cele prowadzonej dzia alno ci opodatkowanej i odliczy  
w ca o ci podatek naliczony w wysoko ci 100.000 z . Z dniem 1 grudnia 2019 
roku wykorzystanie nabytego budynku w dzia alno ci zmieni si  do 60%. Pozosta  
cz  nieruchomo ci „A” przeznaczy  na cel prywatny. Zatem „A” ma obowi zek 
dokonania korekty, i tak:
60.000 z  (100.000 x 60%) – kwota podatku naliczonego, jaka przys ugiwa aby 
w momencie dokonywania odliczenia przy zastosowaniu procentu wykorzystania 
po zmianie przeznaczenia
40.000 z  (100.000 – 60.000) – kwota podatku niepodlegaj ca odliczeniu
333,33 z  – kwota korekty za 1 miesi c (40.000 / 120)
„A” wykorzystywa  nierchomo  do dzia alno ci przez 15m-cy, zatem 105 miesi cy 
pozosta o do ko ca okresu korekty; 34.999,65 z  (333,33 x 105) podatek do korekty
O kwot  35.000 z  podatnik powinien pomniejszy  podatek naliczony za grudzie  
2019 roku (w deklaracji sk adanej do 25 stycznia 2020 roku).

Przyk ad 2
Podatnik „B”, który prowadzi dzia alno  wy cznie opodatkowan , w grudniu 2018 
roku naby  nieruchomo  o warto ci netto 2.000.000 z , podatek VAT 460.000 z . 
Nieruchomo  wykorzystywa  w 50% do dzia alno ci opodatkowanej, a w 50% 
do celów prywatnych. Podatek VAT wynikaj cy z tej transakcji wynosi 460.000 z , 
a podatek do odliczenia wynosi  230.000 z  (460.000 z  x 50%). 
W pa dzierniku 2019 roku (po up ywie 10 miesi cy) „B” zwi ksza stopie  wyko-
rzystania tej nieruchomo ci w dzia alno ci opodatkowanej do 70%. Zatem podatnik 
dokonuje korekty podatku odliczonego w deklaracji za pa dziernik 2019r. (czyli za 
okres rozliczeniowy, w którym nast pi a ta zmiana) poprzez zwi kszenie podatku 
naliczonego do odliczenia, zgodnie z wyliczeniem:
• kwota podatku do odliczenia przy wykorzystaniu do dzia alno ci opodatkowanej 

w 70% = 322.000 z ,
• kwota podatku VAT odliczona przy nabyciu nieruchomo ci: 230.000 z ,
• 92.000 z  – ró nica mi dzy wysoko ci  podatku odliczonego w momencie roz-

pocz cia u ywania nieruchomo ci a wysoko ci  wynikaj c  ze zmiany 
• 766,67 z  – kwota korekty za 1 miesi c (92.000 / 120)
„B” wykorzystywa  nierchomo  do dzia alno ci przez 10 m-cy, zatem 110 miesi -
cy pozosta o do ko ca okresu korekty; 84.334 z  (766,67 x 110) podatek do korekty
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O kwot  84.334 z  podatnik powinien zwi kszy  podatek naliczony za pa dziernik 
2019 roku.

 1.2.  Sprzeda  nieruchomo ci w okresie korekty
Przepisy art. 91 ustawy o VAT reguluj  sytuacje, gdy podatnik sprzedaje lub 

zmienia przeznaczenie nieruchomo ci w okresie korekty. Zasady dokonywania 
korekty sprzedanej nieruchomo ci, której warto  pocz tkowa stanowi minimum 
15.000 z , wynikaj  z art. 91 ust. 4 – 6.

Na mocy art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, o której 
mowa w ust. 2, nast pi sprzeda  towarów lub us ug, o których mowa w ust.2 (czyli 
w przypadku towarów i us ug, które na podstawie przepisów o podatku dochodo-
wym s  zaliczane przez podatnika do rodków trwa ych oraz warto ci niematerial-
nych i prawnych podlegaj cych amortyzacji, a tak e gruntów i praw wieczystego 
u ytkowania gruntów, je eli zosta y zaliczone do rodków trwa ych lub warto ci 
niematerialnych i prawnych nabywcy, których warto  pocz tkowa stanowi mini-
mum 15.000 z ), lub towary te zostan  opodatkowane zgodnie z art. 14, uwa a si , 
e te towary lub us ugi s  nadal wykorzystywane na potrzeby czynno ci podlegaj -

cych opodatkowaniu u tego podatnika, a  do ko ca okresu korekty.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna by  dokonana jed-

norazowo w odniesieniu do ca ego pozosta ego okresu korekty. Korekty dokonuje 
si  w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nast pi a sprzeda , 
a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 – w deklaracji podatko-
wej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powsta  obowi -
zek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy o VAT).

Art. 91 ust. 6 ustawy o VAT stanowi, e w przypadku gdy towary lub us ugi, 
o których mowa w ust. 4, zostan :
1) opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje si , e dalsze wykorzysta-

nie tego towaru lub us ugi jest zwi zane z czynno ciami opodatkowanymi;
2) zwolnione od podatku lub nie podlega y opodatkowaniu – w celu dokonania 

korekty przyjmuje si , e dalsze wykorzystanie tego towaru lub us ugi jest zwi -
zane wy cznie z czynno ciami zwolnionymi od podatku lub niepodlegaj cymi 
opodatkowaniu.

Z przepisów tych wynika, e w przypadku zbycia nieruchomo ci w okresie ko-
rekty, podatnik jest zobowi zany do „doko czenia” korekty odliczonej kwoty po-
datku. Okres korekty dla nieruchomo ci o warto ci od 15.000 z  wynosi 10 lat. 
W przypadku zbycia nieruchomo ci korekta powinna by  dokonana jednorazowo 
w odniesieniu do ca ego pozosta ego okresu korekty, w deklaracji podatkowej za 
okres rozliczeniowy, w którym nast pi a sprzeda . W przypadku gdy sprzeda  nie-
ruchomo ci b dzie opodatkowana – w celu dokonania korekty przyjmuje si , e 
dalsze jej wykorzystanie zwi zane jest z czynno ciami opodatkowanymi, co ozna-
cza, e za pozosta e do ko ca okresu korekty lata przyjmuje si  wska nik proporcji 
100%. Natomiast w sytuacji gdy sprzeda  nieruchomo ci b dzie zwolniona lub 
niepodlegaj ca opodatkowaniu – do obliczenia korekty przyjmuje si , e dalsze jej 
wykorzystanie zwi zane jest z czynno ciami zwolnionymi lub nieopodatkowanymi, 
co oznacza, e za pozosta e do ko ca okresu korekty lata przyjmuje si  wska nik 
proporcji 0%. 
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Przyk ad 3
Podatnik „C” w lipcu 2017 roku naby  do dzia alno ci opodatkowanej nierucho-
mo  o warto ci podatku naliczonego 80.000 z  i odliczy  w ca o ci podatek nali-
czony. Okres 10-letniej korekty podatku mija w 2026 roku. Podatnik dokona  sprze-
da y nieruchomo ci w grudniu 2019 roku i zastosowa  zwolnienie z podatku od 
towarów i us ug. A zatem poprzez skorzystanie z prawa do zwolnienia, podatnik 
straci  prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi zanego z nabyciem nierucho-
mo ci w wysoko ci 64.000 z  zgodnie z nast puj cym wyliczeniem:
• 80.000 – kwota podatku naliczonego z tytu u zakupu nieruchomo ci 
• 80.000 z  – kwota podatku odliczonego z tytu u zakupu 
• kwota korekty za jeden rok: 80.000 / 10 = 8.000 z ,
• kwota korekty za 8 lat: -64.000 z  (8.000 x 8)
W rozliczeniu za grudzie  2019 r. korekta podatku naliczonego od nabycia 
w zwi zku ze sprzeda  wynosi -64.000 z  i polega na zmniejszeniu od kwoty po-
datku naliczonego.

 1.3.  Zmiana przeznaczenia nieruchomo ci zwi zanej z dzia alno ci  
     opodatkowan  i zwolnion

W przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomo ci zastosowanie znajd  prze-
pisy art. 91 ust. 7 – 7c ustawy o VAT. Istotn  zasad  w tym przypadku jest, e 
przepisy art. 91 ust.1-6 (a wi c zasady dotycz ce korekty) stosuje si  odpowied-
nio w przypadku, gdy podatnik mia  prawo do obni enia kwot podatku nale nego 
o ca  kwot  podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub 
us ugi i dokona  takiego obni enia, albo nie mia  takiego prawa, a nast pnie zmieni-
o si  prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego 

od tego towaru lub us ugi (art. 91 ust.7 ustawy o VAT). 
W przypadku towarów i us ug, które na podstawie przepisów o podatku docho-

dowym s  zaliczane przez podatnika do rodków trwa ych oraz warto ci niemate-
rialnych i prawnych podlegaj cych amortyzacji, a tak e gruntów i praw wieczyste-
go u ytkowania gruntów, je eli zosta y zaliczone do rodków trwa ych lub warto ci 
niematerialnych i prawnych nabywcy, z wy czeniem tych, których warto  po-
cz tkowa nie przekracza 15.000 z , korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje si  
na zasadach okre lonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej 
dokonuje si  przy ka dej kolejnej zmianie prawa do odlicze , je eli zmiana ta na-
st puje w okresie korekty (ust.7a). 

Powy sze oznacza, e korekty tej dokonuje si  rocznie w ci gu 10 lat w przy-
padku nieruchomo ci i praw wieczystego u ytkowania gruntów oraz w ci gu 
5 lat w odniesieniu do pozosta ych rodków trwa ych i warto ci niematerialnych 
i prawnych w wysoko ci, odpowiednio – jednej dziesi tej i jednej pi tej podatku 
naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. Co istotne, korekty tej dokonuje si  
w deklaracji podatkowej sk adanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nast pu-
j cego po roku podatkowym, za który jest dokonywana. Natomiast w przypadku 
zako czenia wykonywania dzia alno ci przez podatnika w deklaracji podatkowej 
za ostatni okres rozliczeniowy. 

I tak, w przypadku nieruchomo ci o warto ci od 15.000 z :
• roczna korekta dotyczy jednej dziesi tej kwoty podatku naliczonego przy ich 

nabyciu lub wytworzeniu,
• korekty dokonuje si  w deklaracji podatkowej sk adanej za pierwszy okres roz-

liczeniowy roku nast puj cego po roku podatkowym, za który dokonuje si  ko-
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rekty, a w przypadku zako czenia dzia alno ci gospodarczej – w deklaracji po-
datkowej za ostatni okres rozliczeniowy.
W przypadku zmiany przeznaczenia towarów oraz us ug innych ni  okre lonych 

w art. 91 ust. 7a ustawy o VAT (czyli innych ni  m. in. rodki trwa e, których warto  
pocz tkowa przekracza 15. 000 z ) korekty dokonuje si  na zasadach okre lonych 
w art. 91 ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrze eniem art. 91 ust. 7c (ust.7b). 
Przepis ten oznacza, e w przypadku towarów i us ug zaliczonych przez podatnika 
m.in. do rodków trwa ych, których warto  pocz tkowa nie przekracza 15.000 z  – 
opisywanej korekty dokonuje si  po zako czeniu roku, w którym zosta y oddane do 
u ytkowania, w deklaracji podatkowej sk adanej za pierwszy okres rozliczeniowy 
roku nast puj cego po roku podatkowym.

WA NE: Jednocze nie w art. 91 ust. 7c ustawy o VAT ustawodawca uczyni  za-
strze enie odno nie regu y opisywanej w art. 91 ust. 7b, wskazuj c, i  je eli zmia-
na prawa do obni enia podatku nale nego wynika z przeznaczenia towarów lub 
us ug, o których mowa w art. 91 ust. 7b, wy cznie do wykonywania czynno ci, 
w stosunku do których nie przys uguje prawo do obni enia podatku nale nego, lub 
wy cznie do czynno ci, w stosunku do których takie prawo przys uguje – korekty, 
o której mowa w ust. 7, dokonuje si  w deklaracji podatkowej sk adanej za okres 
rozliczeniowy, w którym wyst pi a ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje si , je eli 
od ko ca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub us ugi do u ytko-
wania, up yn o 12 miesi cy.

Podsumowuj c:
• w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomo ci o warto ci pocz tkowej od 

15.000 z : zasady korekty wynikaj  z art.91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT,
• w przypadku nieruchomo ci o warto ci poni ej 15.000 z : zasady korekty wyni-

kaj  z art.91 ust. 7, 7b i 7c ustawy o VAT.

Przyk ad 4
Podatnik „D” w 2015 roku naby  do dzia alno ci zwolnionej lokal u ytkowy o war-
to ci podatku naliczonego 50.000 z  i nie odliczy  podatku. Okres 10-letniej korekty 
podatku mija w 2024 roku. Podatnik od wrze nia 2019 roku prowadzi dzia alno  
wy cznie opodatkowan . Podatnik zatem zmieni  przeznaczenie tego lokalu i zy-
ska  prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tym przypadku „D” ma prawo do 
zwi kszenia kwoty podatku naliczonego za stycze  2020 rok w wysoko ci 5.000 z , 
zgodnie z nast puj cym wyliczeniem: 
• 50.000 z : kwota podatku naliczonego z tytu u zakupu lokalu
• kwota korekty za jeden rok wynosi: 50.000 : 10 = 5.000 z
Je li „D” w kolejnych latach b dzie b dzie wykorzystywa  nieruchomo  wy cznie 
do czynno ci opodatkowanych, wówczas w deklaracji za stycze  ka dego roku 
w okresie korekty tj. do 2024 roku, b dzie dokonywa  korekty „in plus” na kwot  
5.000 z .

Przyk ad 5
Pan Nowak – jako podatnik VAT – w pa dzierniku 2018 roku naby  do dzia alno ci 
opodatkowanej pomieszczenie gospodarcze o warto ci netto 10.000 z  i odliczy  
podatek VAT w kwocie 2.300 z . Pan Nowak we wrze niu 2019 roku zrezygno-



11

11(95)/2019

www.KSIEGOWEGO.pl

WA NY TEMAT 

wa  z bycia podatnikiem VAT i rozpocz  wykonywanie czynno ci zwolnionych. 
W zwi zku z tym, e od nabycia pomieszczenia nie up yn o 12 m-cy, Pan Nowak 
musi dokona  korekty ca ej odliczonej kwoty w deklaracji za wrzesie  2019 roku. 
Gdyby Pan Nowak zrezygnowa  z dzia alno ci opodatkowanej w listopadzie 2019 
roku, wówczas nie musia by korygowa  odliczonego podatku, bowiem od nabycia 
pomieszczenia up yn o 12 m-cy.

2. Samochód
 2.1.  Samochód s u cy dzia alno ci gospodarczej i celom prywatnym

W przypadku samochodów osobowych wysoko  odlicze  podatku jest uzale -
niona od sposobu ich u ytkowania. Je li dany pojazd podatnik przeznaczy:
• tylko do celów dzia alno ci gospodarczej – wówczas podatnik, przy spe nieniu 

kilku warunków (prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, z o enie informa-
cji VAT-26), ma prawo do pe nego odliczenia podatku VAT naliczonego (art.86 
ust.1, art.86a ust.3, 4, 6, 12),

• do tzw. celów mieszanych, czyli do celów firmowych i prywatnych  – wówczas 
podatnik mo e odliczy  50% VAT naliczonego (art.86a ust.1 ustawy oVAT).
Przedsi biorca podczas u ytkowania pojazdu, mo e zmieni  jego przeznacze-

nie lub dokona  sprzeda y. W takich sytuacjach nale y rozwa y  konieczno  do-
konania korekty odliczonego podatku na warto  „in minus” lub „in plus” lub mo -
liwo  odliczenia nieodliczonego przy zakupie podatku naliczonego.

 2.1.1.  Zmiana przeznaczenia
Art. 90b ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i us ug stanowi, e w przy-

padku gdy w ci gu 60 miesi cy, licz c od miesi ca, w którym odpowiednio nabyto, 
dokonano importu lub oddano do u ywania pojazd samochodowy:
1) o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a (czyli wykorzystywanego wy cznie 

w dzia alno ci gospodarczej) nast pi zmiana jego wykorzystywania na wykorzy-
stywanie do celów dzia alno ci gospodarczej i do celów innych ni  dzia alno  
gospodarcza, podatnik jest obowi zany do dokonania korekty kwoty podatku 
naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;

2) w odniesieniu do którego kwot  podatku naliczonego stanowi a kwota, o któ-
rej mowa w art. 86a ust. 1 (czyli kwota stanowi ca 50% podatku naliczonego), 
nast pi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wy cznie do dzia-
alno ci gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty 

podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego 
pojazdu.
Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si  odpowiednio równie  w przypadku, o którym 

mowa w art. 86a ust. 13, czyli w przypadku niez o enia informacji w terminie 7 dni 
od dnia poniesienia pierwszego wydatku na samochód, który jest wykorzystywany 
wy cznie w dzia alno ci (wówczas uznaje si , e pojazd samochodowy jest wy-
korzystywany wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika dopiero od dnia 
z o enia takiej infromacji). 

Zgodnie z art. 90b ust.4 – 6, na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje 
si , e pojazd samochodowy odpowiednio nie jest ju  wykorzystywany wy cznie 
do dzia alno ci gospodarczej albo jest wykorzystywany wy cznie do takiej dzia al-
no ci pocz wszy od miesi ca, w którym nast pi a zmiana jego wykorzystywania. 
Korekty tej dokonuje si  w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nast pi a 
zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozosta ego okresu korekty.
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W przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w dzia alno ci 
gospodarczej równie  do czynno ci zwolnionych od podatku bez prawa do odli-
cze , kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzgl dnia  proporcj  okre-
lon  w art. 90, zastosowan  przy odliczeniu.

W przypadku pojazdów samochodowych o warto ci pocz tkowej nieprzekra-
czaj cej 15.000 z  korekty, o której mowa w ust. 1, dokonuje si , je eli zmiana ich 
wykorzystywania nast pi a w okresie 12 miesi cy, licz c od miesi ca, w którym 
odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do u ywania ten pojazd samo-
chodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje si  odpowiednio.

Powy sze przepisy oznaczaj , e podatnik posiadaj cy samochód osobowy, 
w trakcie jego u ytkowania mo e zmieni  jego przeznaczenie. Je li podatnik posiada 
pe ne prawo do odliczenia VAT w zwi zku z wykorzystywaniem nabytego pojazdu 
tylko w dzia alno ci gospodarczej w okresie 60 miesi cy lub 12 miesi cy (samochody 
o warto ci poni ej 15.000 z ) liczonych od daty jego nabycia i zmieni jego przezna-
czenie i samochód ten b dzie wykorzystywany tak e do czynno ci spoza dzia alno ci, 
wówczas musi zmniejszy  kwot  odliczonego podatku. Natomiast w sytuacji gdy po-
datnik posiada ograniczone prawo do 50% odliczenia podatku naliczonego, a w okre-
sie 60 miesi cy lub 12 miesi cy (samochody o warto ci poni ej 15.000 z ) od nabycia 
pojazdu dokona jego sprzeda y opodatkowanej lub zmieni jego przeznaczenie wy-

cznie na cele dzia alno ci gospodarczej – wówczas mo e dokona  zwi kszenia kwo-
ty podatku do odliczenia w odpowiedniej proporcji do pozosta ego okresu korekty.

Korekt tych nale y dokona  w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym na-
st pi a zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozosta ego okresu korekty tj. je li 
zmiana nast pi np. 30 pa dziernika 2019 roku to  korekt  nale y dokona  za pa -
dziernik 2019 rok. 

Nale y tak e pami ta , i  w przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd sa-
mochodowy w dzia alno ci gospodarczej równie  do czynno ci zwolnionych od 
podatku bez prawa do odlicze , kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna 
uwzgl dnia  proporcj  okre lon  w art. 90, zastosowan  przy odliczeniu (art. 90b 
ust.5 ustawy o VAT). Tak  korekt  omówimy w kolejnym rozdziale. 

PAMIETAJ: Okres korekty 60 miesi cy lub 12 miesi cy (pojazdy o warto ci do 15.000 z ) 
liczony jest od dnia nabycia lub importu samochodu. Je eli podatnik dokona zmiany 
w zakresie przeznaczenia pojazdu lub dokona jego sprzeda y po up ywie okresu ko-
rekty, wówczas zmiana ta nie wp ywa na kwot  odliczonego podatku VAT.

Przyk ad 6
Firma „E” w maju 2019 roku kupi a samochód o warto ci netto 60.000 z , podatek 
VAT 13.800 z . Samochód ten „E” zamierza a wykorzystywa  wy cznie na cele 
prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, dlatego „E” dokona a odliczenia VAT w 
ca o ci.  W listopadzie 2019 roku „E” uzna a, e samochód ten b dzie wykorzy-
stywa a tak e prywatnie. Zatem „E” u ywa  samochód tylko do celów dzia alno ci 
gospodarczej przez 6 miesi cy i musi dokona  korekty podatku „in minus” zgodnie 
z nast puj cym wyliczeniem:
• 13.800 : 60 = 230 – kwota miesi cznej korekty
• 230 x 54 (ilo  miesi cy do ko ca korekty tj. 60 – 6) = 12.420 z   x 50% (pod-

stawowa warto  podatku jak  mo na odliczy  w przypadku wydatków zw. 
z samochodami – art.86a ust. 1) = 6.210 z

Nieruchomo  i samochód w firmie – sprzeda  lub zmiana przeznaczenia
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„D” dokonuje korekty w deklaracji VAT za listopad 2019 roku poprzez wpisanie 
w poz. 47 deklaracji VAT-7 kwoty – 6.210 z . 
W ten sposób nale y dokona  korekty odliczenia VAT tak e od samochodu o war-
to ci poni ej 15.000 z  pami taj c, e je li zmiana pe nego odliczenia VAT na cz -
ciowe nast pi po up ywie 12 miesi cy, to korekta nie jest konieczna. 

Przyk ad 7
Podatnik „F” w styczniu 2019r. naby  samochód o warto ci netto 30.000 z  i podat-
ku VAT 6.900 z . „F” odliczy  50% podatku (3.450 z ), bowiem u ywa  go do celów 
firmowych i prywatnych. Nast pnie w listopadzie 2019 nast pi a zmiana przezna-
czenia samochodu wy cznie do celów dzia alno ci gospodarczej („F” zaprowadzi-
a ewidencj  przebiegu pojazdu i terminowo z o y a informacj  VAT-26 do urz du 

skarbowego). W tym przypadku korekta b dzie wygl da a nast puj co:
• 3.450 : 60 = 57,50 z  – kwota miesi cznej korekty
• 57,50 x 50 (ilo  miesi cy do ko ca korekty tj. 60 – 10) = 2.875 z
„F” dokonuje korekty w deklaracji VAT za listopad 2019 roku poprzez wpisanie 
w poz. 47 deklaracji VAT-7 kwoty +2.875 z . 
Prosimy tak e pami ta , e ka da kolejna zmiana przeznaczenia samochodu 
w okresie korekty powoduje konieczno  dokonania korekty wg sposobów poda-
nych w przyk adach, w zale no ci od sytuacji.

 
 2.1.2.  Sprzeda  

Zgodnie z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy w okresie korekty, 
o której mowa w ust.1 (czyli w okresie 60 m-cy lub 12 miesi cy przy pojazdach 
o warto ci do 15.000 z ), nast pi sprzeda  pojazdu samochodowego, uznaje si , 
e wykorzystanie tego pojazdu zosta o zmienione na wykorzystanie wy cznie do 

dzia alno ci gospodarczej, a  do ko ca okresu korekty. Przepis ten oznacza, e je-
eli przy nabyciu pojazdu podatnik odliczy  50% podatku, to pó niejsza sprzeda  

opodatkowana upowa nia do skorygowania VAT „in plus”. Prawo to przys uguje 
przez 60 albo 12 miesi cy od zakupu – w zale no ci od warto ci pocz tkowej auta. 

Przyk ad 8
W grudniu 2018r. Spó ka „G” naby a samochód osobowy o warto ci 40.000 z  netto 
i 9.200 VAT. „G” odliczy a 50% kwoty podatku naliczonego, bowiem pojazd ten 
wykorzystywa a tak e do celów prywatnych. W listopadzie 2019r. samochód zosta  
sprzedany za 30.000 z  netto i 6.900 z  VAT. Z uwagi na to, e sprzeda  pojazdu 
nast pi a w okresie korekty, „G” mo e skorygowa  odliczenie „in plus” w deklaracji 
za listopad 2019r., zgodnie z nast puj cym wyliczeniem: 
• okres korekty: 60 m-cy, okres u ywania pojazu: 11 m-cy, pozosta y okres korek-

ty: 49 m-cy
• kwota podatku odliczonego przy nabyciu pojazdu: 4.600 z  (50% 9.200)
• kwota nieodliczonego podatku: 4.600 z ,
• kwota miesi cznej korekty: 76,67 z  (4.600 : 60) 
• kwota korekty podatku naliczonego: +3.757 z  (76,67 x 49)

Przyk ad 9
W sierpniu 2018r. Spó ka „H” kupi a samochód osobowy o warto ci 12.000 z  
i odliczy a 50% kwoty podatku naliczonego z faktury, bowiem pojazd ten by  wy-
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korzystywany tak e do celów prywatnych. W pa dzierniku 2019r. pojazd zosta  
sprzedany (sprzeda  opodatkowana).
Sprzeda  tego pojazdu nie uprawnia spó ki do korekty odliczenia, bowiem sprze-
da  mia a miejsce po up ywie okresu korekty tj. po up ywie 12 miesi cy, licz c od 
miesi ca nabycia.

2.2.  Samochód w dzia alno ci gospodarczej
   2.2.1  Sprzeda  samochodu w okresie korekty

 W sytuacji, gdy podatnik sprzedaje pojazd o warto ci pocz tkowej minimum 
15.000 z  w okresie 5-letniej korekty, zastosowanie znajd  przepisy art. 91 ust. 4-6. 
Zasady te zosta y szczegó owo przytoczone w pkt 1.2 artyku u. 

Nale y pami ta , e w przypadku gdy podatnik dokona  zbycia pojazdu przed 
ko cem okresu korekty, dla celów rozliczenia podatku naliczonego uznaje si , e 
jest on nadal u ywany na potrzeby czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu – a  
do ko ca okresu korekty. Oznacza to, e w przypadku zbycia pojazdu, podatnik jest 
zobowi zany do „doko czenia” korekty odliczonej kwoty podatku. Okres korekty 
dla samochodów o warto ci od 15.000 z  wynosi 5 lat. W przypadku zbycia pojaz-
du nale y pami ta  o podstawowych zasadach:
• korekta powinna by  dokonana jednorazowo w odniesieniu do ca ego pozosta-

ego okresu korekty, w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym 
nast pi a sprzeda ,

• w przypadku gdy sprzeda  pojazdu b dzie opodatkowana – w celu dokonania 
korekty przyjmuje si , e dalsze jego wykorzystanie zwi zane jest z czynno cia-
mi opodatkowanymi, co oznacza, e za pozosta e do ko ca okresu korekty lata 
przyjmuje si  wska nik proporcji 100%,

• w sytuacji gdy sprzeda  pojazdu b dzie zwolniona lub niepodlegaj ca opodat-
kowaniu – do obliczenia korekty przyjmuje si , e dalsze jego wykorzystanie 
zwi zane jest z czynno ciami zwolnionymi lub nieopodatkowanymi, co ozna-
cza, e za pozosta e do ko ca okresu korekty lata przyjmuje si  wska nik pro-
porcji 0%,

• korekty tej dokonuje si  tak e w przypadku likwidacji dzia alno ci. 

Przyk ad 10
Podatnik w lipcu 2017 roku naby  u ywany samochód osobowy o warto ci netto 
40.000 z  i  9.200 z  VAT. Proporcja u Podatnika za 2017 i 2018 wynios a 20% – od-
liczy  wi c kwot  1.840 z . Okres 5-letniej korekty podatku mija w 2021 roku. Po-
datnik dokona  opodatkowanej sprzeda y samochodu w pa dzierniku 2019 roku. 
A zatem podatnik mo e dokona  korekty wg nast puj cego wyliczenia:
• 9.200 z : kwota podatku naliczonego z tytu u zakupu samochodu
• 1.840 z : kwota podatku odliczonego z tytu u zakupu samochodu 
kwota korekty (za jeden rok) wyniesie 1.840 : 5 = 368 z ; za 3 lata: 368 x 3 = 1.104 z .
W rozliczeniu za pa dziernik 2019 r. korekta podatku naliczonego w zwi zku ze 
sprzeda  w tym miesi cu ww. samochodu wynosi 1.104 z  i polega na zwi ksze-
niu kwoty podatku naliczonego. 

2.2.2.   Zmiana przeznaczenia pojazdu
W przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu zwi zanego z dzia alno ci   na-

le y zastosowa  przepisy art. 91 ustawy o VAT. Zasady te zosta y szczegó owo 
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omówione w punkcie 1.3. artyku u, z tym, e w przypadku pojazdów roczna ko-
rekta dotyczy jednej pi tej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu. Przepisy 
art. 91 ust. 4-7c ustawy o VAT reguluj  sytuacje, gdy podatnik sprzedaje lub zmienia 
przeznaczenie samochodów w okresie korekty 5-letniej (samochody o warto ci od 
15.000 z ) lub 12 miesi cy (samochody o warto ci poni ej 15.000 z ). 

PAMI TAJ:
• w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu o warto ci pocz tkowej od 

15.000 z : zasady korekty wynikaj  z art.91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT,
• w przypadku pojazdu o warto ci poni ej 15.000 z : zasady korekty wynikaj  

z art.91 ust. 7, 7b i 7c ustawy o VAT.

Przyk ad 11
Podatnik „I” w lipcu 2019 roku naby  u ywany samochód osobowy o warto ci netto 
10.000 z  i  VAT 2.300 z . „I” nie odliczy  podatku z uwagi na to, e pojazd ten mia  
s u y  sprzeda y zwolnionej. W pa dzierniku 2019 roku „I” przeznaczy  pojazd 
wy cznie do dzia alno ci opodatkowanej. 
W zwi zku z tym, e nie min  jeszcze okres 12 m-cznej korekty dla rodków trwa-
ych o warto ci do 15.000 z , a „I” zmieni  przeznaczenie pojazdu rozpoczynaj c 

jego u ytkowanie do dzia alno ci opodatkowanej, to b dzie móg  w pe nym zakre-
sie odliczy  VAT w deklaracji za pa dziernik 2019r. Zatem w rozliczeniu za pa -
dziernik 2019r. korekta podatku naliczonego w zwi zku ze zmian  przeznaczenia 
w tym miesi cu ww. samochodu wynosi 2.300 z  i polega na zwi kszeniu kwoty 
podatku naliczonego. 

Przyk ad 12
Podatnik „J” w 2017 roku naby  wy cznie do dzia alno ci opodatkowanej samo-
chód osobowy o warto ci podatku naliczonego 20.000 z  i w ca o ci odliczy  po-
datek. Okres 5-letniej korekty podatku mija w 2021 roku. Podatnik od wrze nia 
2019 roku prowadzi wy cznie dzia alno  zwolnion . Podatnik zatem w 2019 
roku zmieni  przeznaczenie tego pojazdu i straci  prawo do odliczenia podatku 
naliczonego. W tym przypadku „J” musi skorygowa  odliczenie w deklaracji za sty-
cze  2020 rok o kwot  „in minus” 4.000 z , zgodnie z nast puj cym wyliczeniem: 
20.000 z : kwota podatku naliczonego z tytu u zakupu samochodu
kwota korekty za jeden rok wynosi: 20.000 : 5 = 4.000 z
Je li „J” w kolejnych latach b dzie b dzie wykorzystywa  pojazd wy cznie do 
czynno ci zwolnionych, wówczas w deklaracji za stycze   2021 i 2022 roku, b -
dzie dokonywa  korekty „in minus” na kwot  4.000 z .
Gdyby „J” np. w 2021 roku zdecydowa  o ponownej zmianie przeznaczenia pojaz-
du do czynno ci opodatkowanych, to wówczas nie b dzie mia  obowi zku korekty 
odliczonego podatku o 4.000 z   za stycze  2022 roku.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: W deklaracji VAT-7(19) lub VAT-7(20) w poz. 47  
wykazuje si  korekt  podatku naliczonego od nabycia rodków trwa ych, w poz. 48 
wykazuje si  korekt  podatku naliczonego od pozosta ych naby .

Jan Falkowski
Podstawa prawna: art.86 ust.7b, art.90a, art. 90b, art. 91 ustawy z 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i us ug.


