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ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY FIRMY 

Ogromne znaczenie w ustaleniu wartości początkowej auta podlegającego amortyza-
cji bilansowej i podatkowej mają obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. zasady odliczania 
VAT przy zakupie samochodów nieuznawanych za ciężarowe.

Samochód ciężarowy lub osobowy, który spełnia warunki dla środków trwałych określone 
w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), należy w miesiącu przyjęcia go do 
używania wprowadzić do ewidencji środków trwałych, w wartości początkowej równej cenie 
jego nabycia. Podobnie z przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT wynika, że środkiem trwałym 
może być każdy składnik majątku stanowiący własność lub współwłasność podatnika, m.in. 
nabyty odpłatnie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo 
przewidywany okres jego używania powinien być dłuższy niż rok, a sam składnik majątku 
powinien być m.in. wykorzystywany przez podatnika na potrzeby własnej działalności go-
spodarczej. Składnik majątku, który spełnia te kryteria, podlega wprowadzeniu do ewidencji 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania 
go do używania.

Cena nabycia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez firmę do dnia przyjęcia środka trwa-
łego do używania. Zgodnie z art. 28 ust. 8 uor, a także art. 16g ust. 3 ustawy o CIT i art. 22g 
ust. 3 ustawy o PIT stanowi ona kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z za-
kupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania. W szczególności cenę nabycia 
należy powiększyć o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, mon-
tażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, 
skarbowych i innych, odsetek, prowizji. W przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami 
podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługu-
je obniżenie kwoty należnego podatku, cenę nabycia trzeba podwyższyć także o podatek na-
liczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena 
nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. W przypadku sa-
mochodów sprowadzanych należy niekiedy doliczyć do wartości początkowej koszty kontro-
li, przeglądu samochodu i opłatę recyklingową.

Przepisy Prawa o ruchu drogowym pozwalają nowemu właścicielowi już dopuszczonego do 
ruchu auta korzystać przez pewien czas z samochodu zarejestrowanego na poprzedniego wła-
ściciela. Dlatego nie ma przeszkód, aby podatnik wprowadził nabyty samochód do ewidencji 
środków trwałych jeszcze przed jego przerejestrowaniem. 

http://www.fabrykawiedzy.com
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� WAŻNE
Koszty rejestracji auta doliczamy do wartości początkowej, jeśli dopiero po dopuszczeniu sa-
mochodu do ruchu drogowego po jego rejestracji można uznać, że jest on zdatny do użytku. 
W szczególności dotyczy to samochodów nowych.

Gdy podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych 
przed jego przerejestrowaniem, wówczas opłaty za przerejestrowanie nie ujmie się w warto-
ści początkowej. Dlatego gdy auto zostaje przyjęte do używania przed przerejestrowaniem, 
związana z tym przerejestrowaniem opłata stanowi koszt podatkowy i rachunkowy w dacie 
poniesienia. Natomiast gdy przerejestrowanie samochodu nastąpi przed przyjęciem go na stan 
środków trwałych, wówczas opłata będzie składową wartości początkowej tego pojazdu sta-
nowiącej podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Jeśli cena nabycia została ustalona 
wcześniej niż bezpośrednio przed dniem wprowadzenia auta do ewidencji środków trwałych 
– zastosowanie ma historyczna cena nabycia (nawet sprzed kilku lat). 

Określenie wartości auta
Wartość początkową samochodu należało ustalić w wysokości kwoty z faktury potwierdzającej 
zakup, mimo że nabycie na potrzeby osobiste nastąpiło w innym terminie. Jeżeli (zgodnie z od-
rębnymi przepisami) podatek od towarów i usług wynikający z faktury VAT potwierdzającej na-
bycie auta nie stanowił dla podatnika podatku naliczonego albo nie przysługiwało mu prawo 
do obniżenia kwoty należnego podatku o podatek naliczony bądź też zwrot różnicy podatku 
w rozumieniu ustawy o VAT, wówczas ceny nabycia środka trwałego nie pomniejsza się o ten 
podatek. W takiej sytuacji ceną nabycia będzie (jak wskazano we wniosku) wartość brutto za-
kupionego środka trwałego, wykazana w fakturze dokumentującej ten zakup.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 lutego 2014 r., sygn. 
akt ITPB1/415–1164/13/AK

Cenę nabycia należy podwyższyć o nakłady poniesione na dostosowanie auta do potrzeb fir-
my. Jeśli zatem konieczne są nakłady na modernizację, przebudowę czy też remont przed 
przyjęciem samochodu do użytkowania, to zwiększą one wartość początkową będącą podsta-
wą naliczania odpisów umorzeniowych. Ta zasada obowiązuje zarówno w rachunkowości, 
jak i podatkach dochodowych.

http://www.fabrykawiedzy.com

