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ERRATA do książki
Samochód w działalności gospodarczej – PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych
od 1 stycznia 2019 r. (z suplementem elektronicznym)

ERRATA do książki
Samochód w działalności gospodarczej – PIT, CIT, VAT, podatek od środków transportowych
od 1 stycznia 2019 r. (z suplementem elektronicznym)

Na schemacie „Pojazdy samochodowe – odliczenie VAT – algorytm” (s. 202) powstał błąd wydawniczy
zmieniający strukturę algorytmu.

Na schemacie „Pojazdy samochodowe – odliczenie VAT – algorytm” (s. 202) powstał błąd wydawniczy
zmieniający strukturę algorytmu.

Poniżej algorytm prawidłowy – zgodny z oryginalną wersją autora:

Poniżej algorytm prawidłowy – zgodny z oryginalną wersją autora:

Pojazdy samochodowe – odliczenie VAT – algorytm
Czy zakupiony pojazd mechaniczny jest pojazdem samochodowym?

TAK

NIE

Pojazdy inne niż pojazdy samochodowe (ciągnik
rolniczy, motorower)
ODLICZENIE 100%

Czy dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego przekracza 3,5 tony?

Pojazdy samochodowe – odliczenie VAT – algorytm
Czy zakupiony pojazd mechaniczny jest pojazdem samochodowym?

TAK

NIE

ODLICZENIE 100%

TAK

Czy pojazd samochodowy jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób
łącznie z kierowcą?
NIE

ODLICZENIE 100%

TAK

ODLICZENIE 100%

Czy dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu samochodowego przekracza 3,5 tony?

Pojazdy samochodowe o DMC powyżej 3,5 t
NIE

Pojazdy inne niż pojazdy samochodowe (ciągnik
rolniczy, motorower)

Pojazdy samochodowe o DMC powyżej 3,5 t
NIE

ODLICZENIE 100%

TAK

Czy pojazd samochodowy jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób
łącznie z kierowcą?
NIE

ODLICZENIE 100%

TAK

Czy pojazd spełnia określone wymogi konstrukcyjne wykluczające ich użycie co celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych
z działalnością gospodarczą jest nieistotne?

Czy pojazd spełnia określone wymogi konstrukcyjne wykluczające ich użycie co celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych
z działalnością gospodarczą jest nieistotne?

Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym VAT-1,
VAT-2 (wielozadaniowy, van, pick-up – pojazdy
z jednym rzędem siedzeń) – badanie techniczne

Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym VAT-1,
VAT-2 (wielozadaniowy, van, pick-up – pojazdy
z jednym rzędem siedzeń) – badanie techniczne

NIE

TAK

Pojazdy specjalne

NIE

TAK

Pojazdy specjalne

ODLICZENIE 100%
Czy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych
przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą?

ODLICZENIE 100%
Czy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych
przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością
gospodarczą?

Pojazdy zgłoszone na druku VAT-26
NIE

TAK

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
ODLICZENIE 100%

Pojazdy zgłoszone na druku VAT-26
NIE

TAK

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
ODLICZENIE 100%

Czy nabyte pojazdy samochodowe są przeznaczone wyłącznie do odprzedaży (jako towary handlowe), sprzedaży (pojazdy wytworzone przez podatnika) lub w celu oddania w odpłatne używanie
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze?

Czy nabyte pojazdy samochodowe są przeznaczone wyłącznie do odprzedaży (jako towary handlowe), sprzedaży (pojazdy wytworzone przez podatnika) lub w celu oddania w odpłatne używanie
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze?

Odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne
używanie tych pojazdów stanowi przedmiot
działalności podatnika

Odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne
używanie tych pojazdów stanowi przedmiot
działalności podatnika

NIE

TAK

ODLICZENIE 100%

NIE

TAK

ODLICZENIE 100%

ODLICZENIE 50%

ODLICZENIE 50%

Uwaga: Brak prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i częściowe odliczenie nie może prowadzić
do automatycznego uznania, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej
działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy podatnik, definiując zasady jego użytkowania, określa
taki sposób jego użytkowania

Uwaga: Brak prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i częściowe odliczenie nie może prowadzić
do automatycznego uznania, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej
działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy podatnik, definiując zasady jego użytkowania, określa
taki sposób jego użytkowania

