
W związku z art. 9 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312) i odliczeniu VAT od wydatków dotyczących: 
1) pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który  
oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van  
lub 
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków; 
2) pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z 
jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie 
oddzielne elementy pojazdu; 
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze 100 proc. odliczenia po 1 kwietnia będą musieli  
przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne przed upływem 3 miesięcy od wejścia w życie  
nowelizacji – czyli do końca czerwca.  
PYTANIE DGP: Czy jeżeli ktoś ma takie badania – będzie musiał je zrobić ponownie do końca 
czerwca? 
 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW 
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania 
technicznego potwierdzającego spełnienie ustawowo określonych wymagań dotyczy pojazdów, o 
których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r.), czyli pojazdów, które są wyżej wymienione.  
 
Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw, tylko zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. dotyczące 
pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który 
oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, 
klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, 
van zachowują swoją ważność.  
 
Natomiast dla pozostałych pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. b oraz w pkt 2 ustawy, 
czyli: 
-   pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który 

oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą 
z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków lub 

-   pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy 
z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie 
oddzielne elementy pojazdu, 

w celu pełnego odliczania podatku VAT od wydatków z nimi związanych niezbędne będzie wykonanie 
nowego dodatkowego badania technicznego, co do zasady, w terminie najbliższego obowiązkowego 
okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r.  
 
Wydział Prasowy 

Biuro Ministra 

  

 

 



 


