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Nie tylko organy podatkowe, ale również sądy interpretują na niekorzyść podatników możliwość
odliczenia całego podatku VAT naliczonego od zakupu bankowozu. Pierwszy taki wyrok wydał
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

W rozpatrywanym wniosku o interpretację skarżąca firma wyjaśniła, że zamierza zakupić samochód, który
wcześniej będzie użytkowany na podstawie umowy leasingu. W dowodzie rejestracyjnym będzie wpis - rodzaj
pojazdu: samochód specjalny, przeznaczenie: bankowóz.
Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność opodatkowaną, polegająca na
produkcji konstrukcji metalowych i ich części. Samochód specjalny, o którym mowa we wniosku, jest
bankowozem typu C, spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach.
Z uwagi na fakt, iż główny udziałowiec spółki znajduje się poza granicami kraju, konieczne są częste wyjazdy
do siedziby udziałowca. W takim przypadku transportowane są tajne dokumenty, które wymagają najwyższego
zabezpieczenia. Samochód będzie służył do przewożenia tajnych i cennych materiałów m.in. zabezpieczonych
dysków i innych nośników danych elektronicznych, laptopów oraz innych dokumentów przewożonych w formie
papierowej, a także papierów wartościowych, pieniędzy i innych kosztowności.
Według spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje jej prawo do odliczenia 100 proc. podatku
VAT od rat leasingowych oraz od zakupu paliwa do niego.
Z powyższym stwierdzeniem nie zgodził się jednak fiskus, a rację przyznał mu WSA w Bydgoszczy (sygnatura
akt I SA/Bd 733/12).
Według sądu zakup bankowozu nie oznacza, że każdy zarejestrowany podatnik VAT będzie mógł odliczyć
pełen podatek naliczony z tytułu zakupu takiego pojazdu, skoro pojazd ten nie jest wykorzystywany zgodnie z
przeznaczeniem w związku z działalnością podatnika.
Aby móc odliczyć w pełnej wysokości podatek VAT, według sądu, pojazd ten winien służyć działalności
opodatkowanej podatnika i to takiej, w której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne. Działalność do
prowadzenia, której można wykorzystywać bankowóz to świadczenia usług przewozu wartości pieniężnych.
Zdaniem sądu nie jest taką działalnością prowadzenie przez wnioskodawcę działalności w zakresie konstrukcji
metalowych i ich części, z którym wiąże się, jak podano we wniosku o udzielenie interpretacji, przewożenie do
siedziby udziałowca tajnych i cennych materiałów. Marginalne wykorzystanie bankowozu do przewozu
powyższych rzeczy nie może uprawniać podatnika do możliwości odliczenia całego podatku naliczonego.
W takim przypadku spółce pozostaje prawo do odliczania 60 proc. podatku VAT od rat leasingowych, nie więcej
niż 6 tys. zł łącznie. Firma nie ma również prawa do odliczania VAT od nabywanego do tego pojazdu paliwa.

http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Finanse_i_prawo/Nie_zawsze_bankowoz_daje_prawo_do_... 2012-11-16

Motogazeta - Finanse i prawo: Nie zawsze bankowóz daje prawo do odliczenia pełnego VAT
Pokaż

Wykop

Śledzik

Sfora

Strona 2 z 2

Dodaj na Digg.com Digg

Facebook

artykuł
swoim znajomym:
Bądź na bieżąco dzięki gadżetom motoryzacyjnym iGoogle!

Tematy w artykule: VAT samochod firmowy bankowoz bankowoz typu C

Reklamy Google

Prawo Ustawa Sprzedaż Vat

Vat Usługi

Samochód

Nie będzie autostrad...
...których nie mógłbyś opisać, będąc Korespondentem Drogowym mojeauto.pl!
Zostań Korespondentem Drogowym, zamieszczaj relacje na www.korespondentdrogowy.pl i
zobywaj cenne nagrody co miesiąc!

Mojeauto.pl - Motoryzacja w Internecie na Facebooku
Lubię to!

1.912

Liczba osób, które lubią Mojeauto.pl - Motoryzacja w Internecie: 1,912.

Krzysztof

Bartosz

Jakub

Klaudia

Mapa strony
O firmie
Serwisy
prasowe
Kontakt
Partnerzy

Samochody nowe:

Pawel

Łukasz

Bronislaw

Warunki korzystania

Michał

Izabela

Reklama

Anna

Damian

Centrum

» konfigurator i cennik » osobowe » dostawcze » vany » sportowe » luksusowe
» terenowe » ze 100% odliczeniem VAT » promocje » superokazje u dealerów
» porównaj samochody » sprawdzeni dealerzy

Samochody używane:

» ogłoszenia - autogiełda » autokomisy » dodaj darmowe ogłoszenie

Informacje:

» aktualności » premiery » technika » auta użytkowe » auta luksusowe » motosport
» branża motoryzacyjna » finanse i prawo » targi samochodowe

Motoryzacja:

» wszystko o samochodach-wybierz markę » opony samochodowe » porady ekspertów
» wyszukiwarka motoryzacyjna szukamauto.pl

Testy, raporty, opinie:

» opinie o samochodach » raporty spalania » oceny opon » testy samochodów » testy
długodystansowe » testy zderzeniowe » raport awaryjności » testy fotelików » rankingi
aut

Multimedia:

» filmy o samochodach » zdjęcia samochodów

Na drogach:

» wiadomości » relacje korespondentów » radary » utrudnienia » kamery » zdjęcia
» dobre bary przy drodze » autostrady » drogi ekspresowe » drogi krajowe » drogi
wojewódzkie

Finanse:

» kredyt samochodowy » kredyt gotówkowy » leasing samochodu » ubezpieczenie OC i
AC

Sklep:

» opony » części » felgi » bagażniki » Nawigacja GPS » CB-Radia

Społeczność kierowców:

» Twój profil » forum motoryzacyjne

Złap nas w sieci:

» Gadżety motoryzacyjne do iGoogle » Mojeauto.pl na Blipie » Mojeauto.pl na Twitterze
» Mojeauto.pl na Pingerze » Mojeauto.pl na Flakerze » Zostań fanem motoryzacji na
Facebooku!

Mojeauto.pl - motoryzacja w Internecie | Copyright © Grupa Allegro Sp. z o. o. 1999-2012

http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Finanse_i_prawo/Nie_zawsze_bankowoz_daje_prawo_do_... 2012-11-16

