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Wyrok NSA z dnia 4 września 2018 r., sygn. I FSK 1636/16 

Co do zasady wykorzystywanie samochodu służbowego w celu dojazdów do pracy 

pracownika wyklucza uznanie go za używany jedynie do celów działalności 

gospodarczej pracodawcy, gdyż obowiązkiem pracownika jest stawienie się o czasie w 

miejscu pracy we własnym zakresie. Jednak, gdy specyfika prowadzonej działalności 

wymusza na pracodawcy zapewnienie nieodpłatnego transportu pracownikom, 

zachodzi inna sytuacja i wówczas zapewnienie takiego transportu może być 

traktowane jako związane z prowadzoną działalnością podatnika. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Spółka przedstawiła we wniosku, że prowadzi działalność w dwóch zakresach, ochrony osób 

i mienia oraz wynajmu samochodów. Samochody osobowe w celu realizacji zadań 

służbowych udostępniane są pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 

umowy cywilnoprawnej (…) 

Spółka podniosła, że w czasie wykonywania przez użytkowników pojazdów swoich 

obowiązków służbowych wynikających z działalności gospodarczej spółki, przedmiotowe 

samochody będą wykorzystywane bezpośrednio do tej działalności. Natomiast w czasie, w 

którym osoby nie będą wykonywały swoich obowiązków służbowych wynikających z tej 

działalności (gospodarczej) - samochody będą im odpłatnie udostępniane w ramach umowy 

najmu. (…) Sposób korzystania z samochodów będzie określony w Polityce Floty (…), 

potwierdzony dodatkowo prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu i monitorowany przez 

system GPS. Ponadto spółka przedstawiła, że samochody mogą być parkowane, obok 

siedziby spółki, także w miejscu zamieszkania użytkowników bądź siedziby kontrahenta. 

(…)  

Czy na podstawie przedstawionych we wniosku zasad wykorzystania samochodów 

służbowych, spółka może odliczyć 100% podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, 

najmem, leasingiem lub poniesieniem wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do tych 

samochodów?  

W przypadku zaś negatywnej odpowiedzi (…) czy spółka będzie mogła odliczyć 100% 

podatku naliczonego w związku z nabyciem, najmem, leasingiem samochodów, o których 

mowa we wniosku lub poniesieniem wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych w 

sytuacji wprowadzenia odpłatności za przejazdy z miejsca parkowania do miejsca 

wykonywania pracy? 

Spółka udzieliła odpowiedzi twierdzących. 

Minister Finansów stanowisko spółki uznał za nieprawidłowe (…) W ocenie organu, 

wykorzystywanie samochodów przez pracowników w celu realizacji ich obowiązków 

służbowych oraz udostępnienie tych samych samochodów pracownikom do wykorzystania w 

celach prywatnych, nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których 

wynikałby brak możliwości użycia samochodów do celów prywatnych w czasie 

wykorzystywania ich do wykonywania obowiązków służbowych.  (…) 

Ponadto udostępnienie samochodu służbowego w celu przejazdu z miejsca parkowania do 

miejsca wykonywania pracy - nie będzie odbywać się w ramach wykorzystania pojazdów do 

celu służbowych. Udostępnienie samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca 

parkowania do miejsca pracy – przede wszystkim sprzyja wygodzie pracownika, który nie 

musi we własnym zakresie organizować sobie środka transportu do pracy. Zatem dojazd do 

pracy nie ma związku z działalnością gospodarczą. 

(…) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylając interpretację powołał się na 

wyrażone w niej stanowisko organu, że zarówno używanie samochodów przez pracowników 

do świadczenia pracy na rzecz spółki, jak i wynajem samochodów tym pracownikom – 

stanowią wykorzystywanie pojazdów do działalności gospodarczej (spółka prowadzi 



działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia oraz wynajmu samochodów). 

Ponadto ze stanu faktycznego wynikało, że spółka posiada politykę flotową, w której 

określone zostały zasady korzystania z samochodów służbowych, prowadzi ewidencję 

wymaganą przepisami prawa i zgłosiła samochody naczelnikowi urzędu skarbowego w 

wymaganym terminie, jak również zakres wykorzystania pojazdów monitorowany jest przy 

pomocy systemu GPS. Wbrew zatem twierdzeniom organu, ustalenie kiedy dany pracownik 

korzysta z auta w ramach wykonywania zadań służbowych, a kiedy w ramach umowy 

najmu, jest możliwe na podstawie prowadzonych przez spółkę ewidencji i systemu 

monitorowania pojazdów. Wobec powyższego uznać należy, że stronie skarżącej przysługuje 

pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z przedmiotowymi 

pojazdami, z uwzględnieniem obostrzeń dotyczących nabycia paliwa. 

Zdaniem Sądu spółka będzie mogła również skorzystać z pełnego prawa do odliczenia 

podatku naliczonego w sytuacji, gdy wprowadzi odpłatność za dojazdy z miejsca parkowania 

do miejsca wykonywania czynności służbowych, w związku z argumentacją przedstawioną 

powyżej. 

(…) 

W uzasadnieniu [skargi kasacyjnej – przyp. A.B.] skarżący organ stwierdził, że opisane przez 

spółkę procedury nie wykluczają użycia samochodów do celów niezwiązanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą skarżącej. Należy bowiem mieć na uwadze, że w niniejszej sprawie 

parkowanie danego samochodu ściśle związane jest z korzystaniem przez danego 

pracownika z pojazdu, celem dojazdu do miejsca zamieszkania oraz z miejsca zamieszkania 

do pracy. Zapewnienie przez pracodawcę ułatwienia w tym zakresie realizuje cel prywatny 

pracownika (niewynikający ze stosunku pracy), nie zaś cel gospodarczy pracodawcy. 

Jednocześnie żadne regulaminy, systemy kontroli i nadzoru nie wykluczą możliwości użycia 

pojazdów do celów prywatnych pracowników, ponieważ o tym, w pierwszej kolejności 

decyduje sposób użytkowania i reguły wykluczające obiektywne użycie pojazdów do celów 

prywatnych. W ocenie organu, spółka nie stworzyła wystarczających mechanizmów jak i 

zasad używania pojazdów, które dawałyby maksymalną gwarancję wykorzystywania tych 

pojazdów wyłącznie w jej działalności gospodarczej, a wręcz godzi się na ich wykorzystanie w 

celach prywatnych przez pracowników dopuszczając możliwość zaparkowania pojazdu w 

miejscu zamieszkania pracownika. 

(…) 

Skarga kasacyjna podlegała oddaleniu, gdyż brak było podstaw do uchylenia zaskarżonego 

wyroku. 

(…) 

W skardze kasacyjnej organ koncentruje się na argumentacji, że parkowanie samochodu w 

miejscu zamieszkania potwierdza użytek prywatny, a tym samym eliminuje wyłączne 

używanie pojazdów do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika. 

W odniesieniu do tego zagadnienia, należy odnotować, że w orzecznictwie sądów 

administracyjnych dotyczącym korzystania przez przedstawicieli handlowych z samochodów 

osobowych, wypracowane zostało jednolite stanowisko, dla którego reprezentatywny jest 

pogląd wyeksponowany w formie tezy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 

listopada 2017 r. w sprawie o sygn. I FSK 234/15, że "pojazd samochodowy powierzony tzw. 

pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zadań 

służbowych, w tym m.in. przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, 

należy uznać za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w 

rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u., o ile 

określone przez podatnika zasady jego używania, dodatkowo potwierdzone prowadzoną przez 

podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wykluczają jego użycie do innych 

celów, niezwiązanych z działalnością gospodarczą." 

W powołanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem, że 

zawsze dojazd z miejsca pracy do miejsca zamieszkania pracownika i z miejsca zamieszkania 

do miejsca pracy, oznacza brak związku z działalnością gospodarczą pracodawcy, gdyż 

ułatwienia, które stąd wynikają dla pracownika nie są konsekwencją stosunku pracy. W 

wyroku z dnia 16 października 1997 r. w sprawie C-258/95 Trybunał Sprawiedliwości 



orzekł, że artykuł 6 (2) VI Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że transport z 

miejsca zamieszkania do miejsca pracy zapewniany nieodpłatnie pracownikom przez 

pracodawcę przy użyciu pojazdu firmowego służy zasadniczo do prywatnych celów 

pracowników i tym samym służy do celów innych niż jego działalność gospodarcza. Trybunał 

stwierdził równocześnie, że przepis ten nie odnosi się jednak do sytuacji, gdy ze względu na 

określone okoliczności, takie jak utrudnienia w znalezieniu innych odpowiednich środków 

transportu lub zmienność miejsca pracy, wymogi przedsiębiorstwa czynią koniecznym dla 

pracodawcy zapewnienie transportu pracownikom, w którym to przypadku świadczenie 

usług transportowych służy celom związanym z prowadzoną działalnością. 

Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, że co do zasady wykorzystywanie samochodu 

służbowego w celu dojazdów do pracy pracownika wyklucza uznanie go za używany jedynie 

do celów działalności gospodarczej pracodawcy, gdyż obowiązkiem pracownika jest stawienie 

się o czasie w miejscu pracy we własnym zakresie. Jednak, gdy specyfika prowadzonej 

działalności wymusza na pracodawcy zapewnienie nieodpłatnego transportu pracownikom, 

zachodzi inna sytuacja i wówczas zapewnienie takiego transportu może być traktowane jako 

związane z prowadzoną działalnością podatnika (wyroki NSA: z dnia 10 maja 2017 r., sygn. 

akt I FSK 2283/15, z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 234/16 oraz z dnia 6 marca 

2018 r., sygn. akt I FSK 790/16). 

Trzeba odnotować, że organ podatkowy tego aspektu nie rozważał, albowiem z treści 

interpretacji indywidualnej nie wynika, że poddał analizie przedstawione we wniosku o 

wydanie interpretacji indywidulanej zadania, jakie nałożone zostały na wymienione tam (we 

wniosku) kategorie osób zatrudnionych. Należy zauważyć, że spółka wyszczególniła 

stanowiska (zajęcia) określonych osób, przypisując im określone obowiązki, przy realizacji 

których mieliby korzystać z pojazdów samochodowych. W sumie więc brak było podstaw do 

kwestionowania wyroku sądowego w sytuacji, w której organ nie wykazał, ażeby wymienione 

kategorie osób nie kwalifikowały się do uznania ich za tak zwanych pracowników mobilnych 

(w zakresie dojazdów pomiędzy miejscem parkowania oraz miejscem wykonywania 

obowiązków służbowych). 

Odrębną natomiast kwestią, którą Naczelny Sąd Administracyjny z uwagi na związanie 

granicami zaskarżenia zajmować się obecnie nie może jest to, czy przedstawione we wniosku 

o interpretację zasady udostępniania pojazdów osobom zatrudnionym do ich celów 

prywatnych, mogą być uznane za działalność gospodarczą z racji samego tylko 

wprowadzenia odpłatności. W tym kontekście należy odnotować stanowiska wyrażone w 

orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które (w podobnych stanach faktycznych) 

poddają w wątpliwość możliwość uznania za działalność gospodarczą najmu wykonywanego 

przez podatników na rzecz osób zatrudnionych, względnie rozpatrywanie takich praktyk w 

ramach nadużycia prawa (wyroki NSA: z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. 1669/15, z dnia 6 

marca 2018 r. akt I FSK 790/16, z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1721/15). 

 

Wyroki powiązane 

sygn. akt I FSK 2283/15,  

sygn. akt I FSK 234/16  

sygn. akt I FSK 790/16 

 

Przepisy  

Art. 86a ust. 4 pkt 1 

4. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika, jeżeli: 

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w 

ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez 

podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów 

niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 
 


