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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 
 

 

VAT-26 

 

4. Nr załącznika1) 

 

└────┴────┘ 

 
Podstawa prawna: Art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r.poz. 685, z późn. zm.), 

zwanej dalej: ,,ustawą". 

Składający: Podatnicy podatku od towarów i usług wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla 
których obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. 

Termin składania: Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności 
gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, poniosą pierwszy 
wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 
ustawy.2) 

Miejsce składania:              Urząd skarbowy właściwy dla podatnika. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI  
 5. Urząd skarbowy, do którego jest adresowana informacja 

 
 

 Cel złożenia formularza 

(zaznaczyć właściwe kwadraty): 

6. 

❑  złożenie informacji 

7. 

❑  aktualizacja informacji 3) 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                              ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

 8. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. podatnik niebędący osobą fizyczną   ❑2. osoba fizyczna 

 9. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię ** 

 
 
 

1) W przypadku gdy liczba pojazdów samochodowych przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisywania w części C, należy wypełnić kolejną 

informację/aktualizację informacji i oznaczyć ją odpowiednim numerem załącznika. 

 

W przypadku informacji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (interaktywnej) poz. 4 nie wypełnia się (wiersze w części C stanowią listę rozwijalną). 

 

2) W przypadku niezłożenia w terminie informacji uznaje się, że na podstawie art. 86a ust. 13 ustawy, pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności 

gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację. 

 

3) Aktualizację informacji, zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy, składa się w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (z wykorzystania wyłącznie do 

działalności gospodarczej na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza) najpóźniej do końca miesiąca, w 

którym dokonano tej zmiany. 

 

    
INFORMACJA O POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 

WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

                                                                          Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  
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C. DANE POJAZDU SAMOCHODOWEGO WYKORZYSTYWANEGO WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1)  
 

Lp. Marka Model Numer rejestracyjny 4) Rok produkcji Data nabycia pojazdu                          
(dzień-miesiąc-rok) 5) 

Data poniesienia pierwszego wydatku 
(dzień-miesiąc-rok) 6) 

Data zmiany wykorzystania                      
(dzień-miesiąc-rok) 7) 

a b c d e f g h 
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D. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

 10. Imię 
 

11. Nazwisko 
 

12. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika 

 13. Telefon kontaktowy 
 

14. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

E. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 

 15. Uwagi urzędu skarbowego 

 16. Identyfikator przyjmującego formularz 17. Podpis przyjmującego formularz 
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4) Należy podać numer rejestracyjny zgłaszanego pojazdu, w tym również numer rejestracyjny pojazdu przyjętego w używanie na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. 

 

5) W przypadku importu należy podać datę importu, a w przypadku oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu należy podać datę oddania do używania. 

W przypadku pojazdów używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze należy podać datę przyjęcia 

w używanie. 

 

W przypadku gdy datą poniesienia pierwszego wydatku (wpisaną w polu g) jest data wpłaty przedpłaty/zaliczki/zadatku/raty na poczet pojazdu, który zostanie 

nabyty/przyjęty w używanie – w polu data nabycia pojazdu należy podać planowaną datę: oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu/ datę importu/ 

datę przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. 

 

6) Datą poniesienia pierwszego wydatku może być również data wpłaty przedpłaty/zaliczki/zadatku/raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty/przyjęty 

w używanie. 

 

7) Wypełnia się tylko w przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. 7. 

 

Pouczenie 

 
Za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, przy dokonaniu odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, grozi 

odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 

 


