
USTAWA
z dnia 7 lutego 2014 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pó n. zm.) wprowadza si
nast puj ce zmiany:

1) w art. 2 w pkt 33 kropk  zast puje si rednikiem i dodaje si  pkt 34 w brzmieniu:
„34) pojazdach samochodowych - rozumie si  przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej

masie ca kowitej nieprzekraczaj cej 3,5 tony.”;
2) w art. 8 dodaje si  ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku u ycia pojazdów samochodowych do celów innych ni  dzia alno  gospodarcza
podatnika, je eli podatnikowi przys ugiwa o, w ca ci lub w cz ci, prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego,
obliczon  zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytu u:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
2) nabycia, importu lub wytworzenia cz ci sk adowych do tych pojazdów, je eli z tytu u nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów

podatnikowi nie przys ugiwa o prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje si  równie  przyj cie ich w u ywanie na podstawie umowy

najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.”;
3) w art. 32 w ust. 1 pkt 1-3 otrzymuj  brzmienie:
„1) ni sze od warto ci rynkowej, a nabywca towarów lub us ug nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na

podstawie art. 92 ust. 3 pe nego prawa do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego,
2) ni sze od warto ci rynkowej, a dokonuj cy dostawy towarów lub us ugodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z

przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pe nego prawa do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego, a dostawa
towarów lub wiadczenie us ug s  zwolnione od podatku,

3) wy sze od warto ci rynkowej, a dokonuj cy dostawy towarów lub us ugodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z
przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pe nego prawa do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego”;

4) art. 86a otrzymuje brzmienie:
„Art. 86a. 1. W przypadku wydatków zwi zanych z pojazdami samochodowymi kwot  podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2,

stanowi 50% kwoty podatku:
1) wynikaj cej z faktury otrzymanej przez podatnika;
2) nale nego z tytu u:
a) wiadczenia us ug, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich us ugobiorca,
b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
c) wewn trzwspólnotowego nabycia towarów;
3) nale nego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
4) wynikaj cej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których

mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.
2. Do wydatków zwi zanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza si  wydatki dotycz ce:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich cz ci sk adowych;
2) u ywania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, zwi zane z t  umow ,

inne ni  wymienione w pkt 3;
3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju nap dowego i gazu, wykorzystywanych do nap du tych pojazdów, us ug naprawy lub konserwacji

tych pojazdów oraz innych towarów i us ug zwi zanych z eksploatacj  lub u ywaniem tych pojazdów.
3. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe s :
a) wykorzystywane wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika lub
b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób cznie z kierowc , je eli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o

ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do zwi zanych z tymi towarami us ug monta u, naprawy i konserwacji, je eli

przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na mo liwo  ich wykorzystywania wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika.
4. Pojazdy samochodowe s  uznawane za wykorzystywane wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika, je eli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zw aszcza okre lony w ustalonych przez niego zasadach ich u ywania, dodatkowo
potwierdzony prowadzon  przez podatnika dla tych pojazdów ewidencj  przebiegu pojazdu, wyklucza ich u ycie do celów niezwi zanych z
dzia alno ci  gospodarcz  lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich u ycie do celów niezwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  lub powoduje, e ich u ycie do celów
niezwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  jest nieistotne.

5. Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje si  w przypadku pojazdów samochodowych:
1) przeznaczonych wy cznie do:
a) odprzeda y,
b) sprzeda y, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
c) oddania w odp atne u ywanie na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- je eli odprzeda , sprzeda  lub oddanie w odp atne u ywanie tych pojazdów stanowi przedmiot dzia alno ci podatnika;
2) w odniesieniu do których:
a) kwot  podatku naliczonego od wydatków z nimi zwi zanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
b) podatnikowi nie przys uguje prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku naliczonego od wydatków z nimi zwi zanych.

6. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpocz cia wykorzystywania pojazdu samochodowego wy cznie do dzia alno ci
gospodarczej podatnika do dnia zako czenia wykorzystywania tego pojazdu wy cznie do tej dzia alno ci.

7. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawiera :
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2) dzie  rozpocz cia i zako czenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzie  rozpocz cia prowadzenia ewidencji, na koniec ka dego okresu rozliczeniowego

oraz na dzie  zako czenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kieruj cej pojazdem samochodowym dotycz cy ka dego wykorzystania tego pojazdu, obejmuj cy:
a) kolejny numer wpisu,
b) dat  i cel wyjazdu,
c) opis trasy (sk d - dok d),
d) liczb  przejechanych kilometrów,
e) imi  i nazwisko osoby kieruj cej pojazdem

- potwierdzony przez podatnika na koniec ka dego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczno ci wpisu osoby kieruj cej pojazdem, je eli nie
jest ona podatnikiem;

5) liczb  przejechanych kilometrów na koniec ka dego okresu rozliczeniowego oraz na dzie  zako czenia prowadzenia ewidencji.



8. W przypadku gdy pojazd samochodowy jest udost pniany osobie nieb cej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:
1) jest dokonywany przez osob , która udost pnia pojazd;
2) obejmuje:
a) kolejny numer wpisu,
b) dat  i cel udost pnienia pojazdu,
c) stan licznika na dzie  udost pnienia pojazdu,
d) liczb  przejechanych kilometrów,
e) stan licznika na dzie  zwrotu pojazdu,
f) imi  i nazwisko osoby, której udost pniony zosta  pojazd.

9. Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, nale :
1) pojazdy samochodowe, inne ni  samochody osobowe, maj ce jeden rz d siedze , który oddzielony jest od cz ci przeznaczonej do

przewozu adunków cian  lub trwa  przegrod :
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwart  cz ci  przeznaczon  do przewozu adunków;
2) pojazdy samochodowe, inne ni  samochody osobowe, które posiadaj  kabin  kierowcy z jednym rz dem siedze  i nadwozie przeznaczone

do przewozu adunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spe niaj  równie  warunki zawarte w odr bnych przepisach, okre lone dla nast puj cych przeznacze :
a) agregat elektryczny /spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) adowarka,
e) podno nik do prac konserwacyjno-monta owych,
f) uraw samochodowy

- je eli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, e dany pojazd jest pojazdem specjalnym.
10. Spe nienie wymaga  dla pojazdów samochodowych okre lonych w ust. 9:

1) pkt 1 i 2 stwierdza si  na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okr gow  stacj  kontroli pojazdów,
potwierdzonego za wiadczeniem wydanym przez t  stacj , oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawieraj cego odpowiedni  adnotacj  o
spe nieniu tych wymaga ;

2) pkt 3 stwierdza si  na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
11. W przypadku gdy w poje dzie samochodowym, dla którego wydano za wiadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, zosta y

wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spe nia wymaga , o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2, uznaje si , e pojazd nie jest
wykorzystywany wy cznie do dzia alno ci gospodarczej:

1) od dnia wprowadzenia zmian,
2) je eli nie mo na okre li  dnia wprowadzenia zmian:
a) od okresu rozliczeniowego, w którym podatnik po raz pierwszy odliczy  podatek naliczony od wydatków zwi zanych z tym pojazdem

samochodowym, z zastrze eniem lit. b,
b) od okresu rozliczeniowego nast puj cego po okresie rozliczeniowym, dla którego podatnik wyka e, e pojazd samochodowy spe nia

wymagania, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lub 2
- chyba e zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.
12. Podatnicy wykorzystuj cy wy cznie do dzia alno ci gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których s  obowi zani prowadzi

ewidencj  przebiegu pojazdu, maj  obowi zek z  naczelnikowi urz du skarbowego informacj  o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w
którym ponios  pierwszy wydatek zwi zany z tymi pojazdami.

13. W przypadku niez enia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje si , e pojazd samochodowy jest wykorzystywany
wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej z enia.

14. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowi zany do aktualizacji informacji, o której mowa w
ust. 12, najpó niej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

15. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12,
uwzgl dniaj c potrzeb  zawarcia w niej danych pozwalaj cych na identyfikacj  pojazdu samochodowego, w szczególno ci marki, modelu pojazdu i
jego numeru rejestracyjnego, jak równie  daty poniesienia pierwszego wydatku zwi zanego z danym pojazdem, oraz uwzgl dniaj c potrzeb
umo liwienia prawid owej aktualizacji z onej informacji.

16. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, inne ni  okre lone w ust. 9 pojazdy
samochodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 2, uznawane za wykorzystywane wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika, wymagania dla
tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty potwierdzaj ce spe nienie wymaga , uwzgl dniaj c specyfik  ich konstrukcji oraz ich
zastosowanie, a w przypadku pojazdów maj cych wi cej ni  jeden rz d siedze  - równie  wymóg, aby dopuszczalna masa ca kowita by a wi ksza
ni  3 tony.

17. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, inne ni  wskazane w ust. 5 przypadki, w
których nie stosuje si  warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, uwzgl dniaj c specyfik  prowadzonej przez podatnika dzia alno ci
gospodarczej oraz konieczno  przeciwdzia ania nadu yciom wynikaj cym z wykorzystywania pojazdów do celów innych ni  zwi zane z
dzia alno ci  gospodarcz .”;

5) uchyla si  art. 88a;
6) po art. 90a dodaje si  art. 90b w brzmieniu:

„Art. 90b. 1. W przypadku gdy w ci gu 60 miesi cy, licz c od miesi ca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do
ywania pojazd samochodowy:
1) o którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nast pi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie 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 której mowa w art. 86a ust. 1, 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.

2. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, 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.

3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si  odpowiednio równie  w przypadku, o którym mowa w art. 86a ust. 13.
4. 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 alno 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.

5. W przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy 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.

6. W przypadku pojazdów samochodowych o warto ci pocz tkowej nieprzekraczaj 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 samochodowy. Przepisy ust. 2-5 stosuje si  odpowiednio.”;



7) w art. 103 uchyla si  ust. 6;
8) uchyla si  art. 105.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó n. zm.) wprowadza si

nast puj ce zmiany:
1) w art. 5a pkt 19a otrzymuje brzmienie:
„19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie ca kowitej

nieprzekraczaj cej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie wi cej ni  9 osób cznie z kierowc , z wyj tkiem:
a) pojazdu samochodowego maj cego jeden rz d siedze , który oddzielony jest od cz ci przeznaczonej do przewozu adunków cian  lub

trwa  przegrod :
- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
- z otwart  cz ci  przeznaczon  do przewozu adunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabin  kierowcy z jednym rz dem siedze  i nadwozie przeznaczone do przewozu adunków jako
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, je eli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, e dany pojazd jest pojazdem
specjalnym, i je eli spe nione s  równie  warunki zawarte w odr bnych przepisach, okre lone dla nast puj cych przeznacze :
- agregat elektryczny/spawalniczy,
- do prac wiertniczych,
- koparka, koparko-spycharka,
- adowarka,
- podno nik do prac konserwacyjno-monta owych,
- uraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego okre lonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i us ug;”;
2) art. 5d otrzymuje brzmienie:

„Art. 5d. Spe nienie wymaga  dla pojazdów samochodowych okre lonych w:
1) art. 5a pkt 19a lit. a i b stwierdza si  na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okr gow  stacj  kontroli

pojazdów, potwierdzonego za wiadczeniem wydanym przez t  stacj , oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawieraj cego odpowiedni  adnotacj
o spe nieniu tych wymaga ;

2) art. 5a pkt 19a lit. c stwierdza si  na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.”;
3) w art. 14:

a) w ust. 2 w pkt 7f cz  wspólna otrzymuje brzmienie:
„- w tej cz ci, w jakiej dokonano korekty powoduj cej zwi kszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od

towarów i us ug;”,

b) ust. 2d otrzymuje brzmienie:
„2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje si  odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku

naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i us ug.”;

4) w art. 23:
a) w ust. 1 w pkt 43 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) kwota podatku od towarów i us ug, nieuwzgl dniona w warto ci pocz tkowej rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych, podlegaj cych amortyzacji zgodnie z art. 22a-22o, lub dotycz ca innych rzeczy lub praw nieb cych rodkami trwa ymi lub
warto ciami niematerialnymi i prawnymi podlegaj cymi tej amortyzacji - w tej cz ci, w jakiej dokonano korekty powoduj cej zmniejszenie
podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i us ug;”,

b) ust. 3c otrzymuje brzmienie:
„3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c stosuje si  odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot

podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i us ug.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pó n. zm.) wprowadza

si  nast puj ce zmiany:
1) w art. 4a pkt 9a otrzymuje brzmienie:
„9a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie ca kowitej

nieprzekraczaj cej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie wi cej ni  9 osób cznie z kierowc , z wyj tkiem:
a) pojazdu samochodowego maj cego jeden rz d siedze , który oddzielony jest od cz ci przeznaczonej do przewozu adunków cian  lub

trwa  przegrod :
- klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
- z otwart  cz ci  przeznaczon  do przewozu adunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabin  kierowcy z jednym rz dem siedze  i nadwozie przeznaczone do przewozu adunków jako
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, je eli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, e dany pojazd jest pojazdem
specjalnym, i je eli spe nione s  równie  warunki zawarte w odr bnych przepisach, okre lone dla nast puj cych przeznacze :
- agregat elektryczny/spawalniczy,
- do prac wiertniczych,
- koparka, koparko-spycharka,
- adowarka,
- podno nik do prac konserwacyjno-monta owych,
- uraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego okre lonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i us ug;”;
2) art. 4c otrzymuje brzmienie:

„Art. 4c. Spe nienie wymaga  dla pojazdów samochodowych okre lonych w:
1) art. 4a pkt 9a lit. a i b stwierdza si  na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okr gow  stacj  kontroli

pojazdów, potwierdzonego za wiadczeniem wydanym przez t  stacj , oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawieraj cego odpowiedni  adnotacj
o spe nieniu tych wymaga ;

2) art. 4a pkt 9a lit. c stwierdza si  na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.”;
3) w art. 12:

a) w ust. 1 w pkt 4g cz  wspólna otrzymuje brzmienie:
„- w tej cz ci, w jakiej dokonano korekty powoduj cej zwi kszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od

towarów i us ug;”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje si  odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot  podatku
naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i us ug.”;

4) w art. 16:
a) w ust. 1 w pkt 46 lit. c otrzymuje brzmienie:



„c) kwota podatku od towarów i us ug, nieuwzgl dniona w warto ci pocz tkowej rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i
prawnych, podlegaj cych amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycz ca innych rzeczy lub praw nieb cych rodkami trwa ymi lub
warto ciami niematerialnymi i prawnymi podlegaj cymi tej amortyzacji - w tej cz ci, w jakiej dokonano korekty powoduj cej zmniejszenie
podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i us ug;”,

b) ust. 7c otrzymuje brzmienie:
„7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c stosuje si  odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot

podatku naliczonego, o której mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i us ug.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z pó n. zm.) wprowadza si  nast puj ce

zmiany:
1) w art. 72:

a) w ust. 1 uchyla si  pkt 8,
b) uchyla si  ust. 1a;

2) w art. 74 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Czasowej rejestracji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mo na dokona  pomimo braku do czonych do wniosku o rejestracj  dokumentów, o

których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a. Dokumenty te powinny zosta  z one przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 10 wrze nia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z pó n. zm.) po art. 56 dodaje si  art. 56a w

brzmieniu:
„Art. 56a. § 1. Podatnik, który wbrew obowi zkowi nie sk ada w ciwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa w art. 86a ust.

12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug, albo sk adaj  po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem
rzeczywistym, dokonuj c odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego okre lonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Nie podlega karze okre lonej w § 1 i 2 podatnik, który z  w ciwemu organowi podatkowemu informacj , o której mowa w art. 86a

ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug, po terminie, je eli z enie tej informacji nast pi o przed dniem:
1) rozpocz cia czynno ci sprawdzaj cych w zakresie podatku od towarów i us ug;
2) dor czenia zawiadomienia o zamiarze wszcz cia kontroli podatkowej lub post powania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie

podatku od towarów i us ug, a w przypadku gdy nie stosuje si  zawiadomienia - przed dniem wszcz cia takiej kontroli lub post powania, je eli nie
mia  miejsca przypadek wskazany w pkt 1;

3) wszcz cia post powania podatkowego w zakresie podatku od towarów i us ug, je eli nie mia  miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o op acie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z pó n. zm.) w za czniku w cz ci II uchyla si

ust. 11.
Art. 7.

1. W przypadku u ycia przez podatnika do celów innych ni  dzia alno  gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych
lub wytworzonych przez podatnika przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwot  podatku
naliczonego stanowi o 50% lub 60% kwoty podatku:

1) wynikaj cej z faktury otrzymanej przez podatnika,
2) nale nego z tytu u:

a) wiadczenia us ug, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich us ugobiorca,
b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 podatnikiem jest ich nabywca,
c) wewn trzwspólnotowego nabycia towarów,

3) nale nego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 1,
4) wynikaj cej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy zmienianej w art. 1,

oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 tej ustawy
- nie wi cej jednak ni  odpowiednio 5000 z  lub 6000 z , nie stosuje si  przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
2. Na potrzeby ust. 1 przepis art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , stosuje si  odpowiednio.

Art. 8. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw ,
nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika, lub u ywanych na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o
podobnym charakterze przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy:

1) ewidencj , o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , prowadzi si  pocz wszy
od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy, wydatek zwi zany z tymi pojazdami;

2) informacj , o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , sk ada si  w terminie 7 dni
od dnia, w którym poniesiono pierwszy, od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy, wydatek zwi zany z tymi pojazdami.

Art. 9.
1. Dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz

ustaw , powinno by  przeprowadzone w terminie najbli szego obowi zkowego okresowego badania technicznego, nie pó niej jednak ni  przed
up ywem 3 miesi cy od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy.

2. Je eli przed terminem najbli szego obowi zkowego okresowego badania technicznego lub przed up ywem 3 miesi cy od dnia wej cia w
ycie niniejszej ustawy pojazd, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , jest

przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejsz  ustaw , powinno by  przeprowadzone nie pó niej ni  przed dniem dokonania dostawy.

3. Za wiadczenia wydane przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuj  wa no  na potrzeby stosowania art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tej ustawy, w brzmieniu
nadanym niniejsz  ustaw .

Art. 10. Przepisy art. 86a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , w zakresie wynikaj cym z upowa nienia
Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania szczególnego rodka stanowi cego odst pstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej (Dz. Urz. UEL 347 z 11.12.2006, str. 1, z pó n. zm.) stosuje si  w
okresie obowi zywania tego upowa nienia.

Art. 11.
1. Przepisy art. 90b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , stosuje si  do pojazdów samochodowych nabytych,

importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy, z zastrze eniem ust. 2.
2. Przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , stosuje si  równie

odpowiednio do sprzeda y pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 7.
Art. 12.

1. Obni enia kwoty lub zwrotu ró nicy podatku nale nego nie stosuje si  do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw
silnikowych, oleju nap dowego oraz gazu, wykorzystywanych do nap du:

1) samochodów osobowych;
2) innych ni  samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie ca kowitej nieprzekraczaj cej 3,5 tony, w których liczba

miejsc (siedze ) cznie z miejscem dla kierowcy wynosi:



a) 1 - je eli dopuszczalna adowno  jest mniejsza ni  425 kg,
b) 2 - je eli dopuszczalna adowno  jest mniejsza ni  493 kg,
c) 3 lub wi cej - je eli dopuszczalna adowno  jest mniejsza ni  500 kg.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które s  wykorzystywane przez podatnika wy cznie do dzia alno ci gospodarczej.
3. Dopuszczalna adowno  pojazdu oraz liczba miejsc (siedze ), o których mowa w ust. 1 pkt 2, s  okre lane na podstawie dokumentów

wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie maj  okre lonej
dopuszczalnej adowno ci lub liczby miejsc, uznaje si  równie  za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 13.
1. W przypadku pojazdów samochodowych b cych przedmiotem umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym

charakterze zawartej przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzie  poprzedzaj cy dzie  wej cia w ycie niniejszej
ustawy kwot  podatku naliczonego stanowi a ca a kwota podatku od towarów i us ug wykazanego na fakturze, nie stosuje si  przepisu art. 86a ust.
1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw .

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:
1) bez uwzgl dnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy oraz
2) pod warunkiem e:

a) pojazdy samochodowe b ce przedmiotem tych umów zosta y wydane podatnikowi przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy,
b) umowa zosta a zarejestrowana przez podatnika dokonuj cego odliczenia u w ciwego dla niego naczelnika urz du skarbowego najpó niej w

terminie 30 dni od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy.

Art. 14.
1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , stosuje si  do samochodów osobowych:

1) nabytych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy;
2) ywanych na podstawie umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej od dnia wej cia w ycie

niniejszej ustawy.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2, przepisy art. 14 ust. 2 pkt 7f i ust. 2d oraz art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c i ust. 3c ustawy

zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , oraz art. 12 ust. 1 pkt 4g i ust. 10 oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c i ust. 7c ustawy
zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , stosuje si  odpowiednio.

Art. 15. W przypadku gdy przed dniem 1 stycznia 2015 r. dokonano czasowej rejestracji, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 4, bez do czonego do wniosku o rejestracj  za wiadczenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, w brzmieniu obowi zuj cym
przed dniem 1 stycznia 2015 r., wydanie dowodu rejestracyjnego po dniu 1 stycznia 2015 r. nie wymaga z enia tego za wiadczenia.

Art. 16. Przepis art. 7 stosuje si  do rozlicze  za okresy rozliczeniowe rozpoczynaj ce si  od dnia 1 stycznia 2014 r.
Art. 17. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2014 r., z wyj tkiem art. 1 pkt 7 i 8, art. 4 i art. 6, które wchodz  w ycie z dniem 1 stycznia

2015 r.


