
EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU (VAT) Za okres Strona

Nazwa Marka i model

Adres
Nr. rej. Stan licznika

NIP

l.p.
Wyjazd:

Opis trasy (skąd-dokąd) Cel wyjazdu Imię i nazwisko
kierującego

Zwrot:
Uwagi /

l. kmData /
Przebieg 

Data / 
Przebieg
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Liczba km - strona Stan licznika - strona Podpis
użytkownikaLiczba km - miesiąc Końcowy stan licznika

Opracowano przez:



WZÓR WYPEŁNIENIA

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU (VAT) Za okres Grudzień 2017 Strona 1

Nazwa POMYSŁOWI KSIEGOWI SP. ZOO Marka i model Skoda Octavia

Adres
ul. T. Chałubińskigo 8 Nr. rejestracyjny WI 1234X Stan licznika 37826

00-613 Warszawa NIP 5223011629

l.p.
Wyjazd:

Opis trasy (skąd-dokąd) Cel użycia
Imię i nazwisko

kierującego

Zwrot:
Uwagi /

l. kmData /
Przebieg 

Data / 
Przebieg

1
2.12.2017 Warszawa – Kraków – Katowice Spotkanie z 

dostawcą 
Krzysztof 
Hołowczyc

2.12.2017
632

37826 38458

2
3.12.2017 Warszawa: ul. Nowy Świat 54/56, 

Al. Jana Pawła II 24, ul. 
Świętokrzyska 27

Spotkania z 
klientami

Krzysztof 
Hołowczyc

3.12.2017
3638458 38494

3
5.12.2017 Warszawa: ul. Nowy Świat 54/56, 

ul. Świętokrzyska 27
Wizyta na 
poczcie Adam Miałczyński

5.12.2017
5

38494 38499

4

Liczba km - strona 673 Stan licznika - strona 38499 Podpis
użytkownikaLiczba km - miesiąc 673 Końcowy stan licznika 38499

Zasady odliczania 100% VAT od samochodów firmowych - osobowych.
Samochody  osobowe  są  uznawane  za  wykorzystywane  wyłącznie  do  działalności  gospodarczej
podatnika i uprawniają do pełnego odliczenia VAT od wydatków z nimi związanych, jeżeli sposób
ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich
używania, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dodatkowym
warunkiem skorzystania z tego odliczenia jest, aby podatnik:

1) złożył zawiadomienie VAT-26 do właściwego dla swojej siedziby Urzędu Skarbowego,

2) prowadził dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu (kilometrówkę).

Ewidencja  przebiegu  pojazdu  jest  prowadzona  od  dnia  rozpoczęcia  wykorzystywania  pojazdu
samochodowego  wyłącznie  do  działalności  gospodarczej  podatnika  do  dnia  zakończenia
wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.  Brak jest urzędowego wzoru takiej
ewidencji. Ustawa zawiera podstawowe elementy, które ewidencja powinna zawierać. 

WAŻNE!!! Ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona w formie elektronicznej. W takim
przypadku  dokonywanie  w  niej  wpisów  oraz  potwierdzenie  ich  autentyczności,  może  być
dokonywane w formie elektronicznej.  Według organów skarbowych, w przypadku stwierdzenia
przez  organ  podatkowy  wadliwości  prowadzonej  ewidencji  (np.  niepełne  zapisy,  luki  w
poszczególnych pozycjach,  sprzeczne zapisy, niezgodności  w zakresie stanu licznika ze stanem
rzeczywistym) podatnik może stracić prawo do odliczenia 100% VAT od wszystkich wydatków
ponoszonych od początku prowadzenia ewidencji. 

Opracowano przez:


