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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 36

Już 24 września 2013 r. przeczytasz o podatkach
Indywidualna stawka 
amortyzacji

Jeśli zakupiony samochód osobowy 
jest po raz pierwszy wprowadzony do 
ewidencji danego podatnika i dodat-
kowo był on przed nabyciem używa-
ny, to okres amortyzacji może zostać 
skrócony do 30 miesięcy, tj. 40%, co 
daje 2,5 roku. Za samochód używa-
ny uznaje się samochód, jeśli podat-
nik udowodni, że przed nabyciem był 
wykorzystywany co najmniej przez 
6 miesięcy. Innymi słowy – należy 
udowodnić, że poprzedni właściciel 
eksploatował samochód przez co naj-
mniej 6 miesięcy. Przepisy podatkowe 
nie określają, jak należy udokumen-
tować ten fakt. Należy jednak sądzić, 
że podstawą zastosowania tej stawki 
będzie ksero dowodu rejestracyjnego, 
gdyż wskazuje się w nim m.in. datę 
pierwszej rejestracji.

Amortyzacja 
samochodu o wartości 
przekraczającej 
20 000 euro

Podobnie jak w przypadku ubez-
pieczenia AC istnieje limit uznawania 
za koszty uzyskania przychodu także 
odpisów amortyzacyjnych. Ustawy 
podatkowe zabraniają uznania za 
koszty uzyskania przychodu odpisów 
z tytułu zużycia samochodu osobo-
wego w częś ci ustalonej od wartości 
samochodu przewyższającej równo-
wartość 20 000 euro przeliczonej na 
złote według kursu średniego euro 

ogłaszanego przez NBP z dnia przeka-
zania samochodu do używania. Nale-
ży zwrócić uwagę, że:
●  kurs do przeliczenia kwoty 20 000 

euro należy zastosować z dnia prze-
kazania do używania (a nie np. 
z dnia wpisania do ewidencji środ-
ków trwałych),

●  z kwotą 20 000 euro porównuje się 
wartość początkową samochodu, 
a więc zawierającą m.in. niepodle-
gający odliczeniu VAT,

●  nie jest możliwe rozłożenie zalicza-
nia amortyzacji do kosztów uzyska-
nia przychodów w taki sposób, że 
na początku całość odpisów amor-
tyzacyjnych jest uznawana za koszt 
uzyskania przychodu (aż do osiąg-
nięcia limitu 20 000 euro), a na-
stępnie (po przekroczeniu limitu) 
całość odpisów nie jest uznawana 
za koszt uzyskania przychodu.

Eksploatacja 
samochodu osobowego

Koszty bieżącej eksploatacji samo-
chodu osobowego, takie jak: zakup 
paliwa, olejów silnikowych, części za-
miennych, przeglądów technicznych 
czy też naprawy remontowe, opłaty 
za parking itp., stanowią koszty uzy-
skania przychodu bez ograniczeń. 
Nie ma przy tym żadnych ograniczeń 
wynikających z wartości samochodu 
(tj. nie limituje się ich, w przypadku 
gdy wartość samochodu przekracza 
20 000 euro). Oczywiście musi zostać 
spełniona ogólna przesłanka wynika-
jąca z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i art. 22 
ust. 1 u.p.d.o.f. – że istnieje związek 

przyczynowo-skutkowy poniesionych 
wydatków z przychodem albo z zacho-
waniem zabezpieczenia źródła przy-
chodów. 

W przypadku nabycia paliwa silni-
kowego, oleju napędowego oraz gazu 
do samochodu osobowego nie można 
odliczać VAT. Wynika to z art. 4 usta-
wy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie 
ustawy o VAT oraz ustawy o transpor-
cie drogowym. W ewidencji księgowej 
niepodlegający odliczeniu VAT od za-
kupu paliwa zwiększa cenę nabycia 
tego paliwa. Paliwo jest ewidencjo-
nowane w kwocie brutto z faktury na 
kontach:
●  Wn konto 401 „Zużycie materiałów 

i energii”; w analityce „Zużycie pa-
liwa do samochodów osobowych”,

●  Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”.

Już wkrótce
Wszystko o zaliczkach w prawie 
podatkowym
NR 37 1–7 października 2013 r.

Różnice kursowe
NR 38 8–14 października 2013 r.

Amortyzacja w firmie
NR 39 15–21 października 2013 r.

W poprzednich numerach
Nieruchomości w działalności 
gospodarczej
NR 32  27 sierpnia – 2 września 2013 r.

Opodatkowanie handlu w Internecie
NR 33  3–9 września 2013 r.

Obowiązki składkowe wobec ZUS
NR 34  10–16 września 2013 r.
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Podatnikom z branży budowlanej wiele problemów sprawiają remonty 
i konserwacje, których konsekwencją jest często montaż nowych towa-
rów. Gdy podatnik wykonuje usługę montażu i jednocześnie sprzedaje 
montowany towar, ustalenie, czy wykonuje dostawę towarów czy świad-
czy usługę, nie jest problemem teoretycznym. Od tych ustaleń zależy, czy 
można zastosować stawkę obniżoną 8%, a tym samym taniej wykonać 
zlecenie. To jeden z problemów, z którymi spotyka się branża budowlana, 
wykonując prace konserwacyjne i remontowe, i o których piszemy w na-
szym poradniku.

Problemy z rozliczaniem VAT można mieć także, świadcząc usługi tu-
rystyczne. Mogą być one rozliczane w sposób szczególny, tzn. od mar-
ży. Mimo że ten system rozliczeń funkcjonuje od lat, nadal sprawia wiele 
problemów. Ostatnie nowelizacje przepisów o VAT wpłynęły również na 
rozliczenie usług turystycznych. Zmieniły się zasady ustalania marży czy 
miejsca świadczenia usług turystycznych. Zmiana dotyczy także zasad 
dokumentowania. Ten temat także został poruszony w niniejszym opra-
cowaniu.

Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym czy 
nadpłaty, przysługujące podatnikowi VAT, może być sporym przywile-
jem, pod warunkiem że umiejętnie się z niego korzysta. Nie zawsze wy-
kazanie całej kwoty nadwyżki do zwrotu jest korzystne. W Poradniku 
opisujemy, jak należy przeanalizować swoją sytuację i wybrać optymalną 
dla siebie opcję. 

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Stan prawny na 5 sierpnia 2013 r.

Rozliczanie VAT 
w różnych rodzajach 
działalności



Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

6 | www.pgp.infor.pl

Konserwacje i remonty 
– skutki w VAT
Drobne prace, takie jak remonty, konser-
wacje, których konsekwencją jest często 
montaż nowych towarów, sprawiają po-
datnikom z branży budowlanej wiele pro-
blemów, o czym świadczą liczne zapyta-
nia kierowane do organów podatkowych 
w tych sprawach. Gdy wykonujemy usłu-
gę montażu i jednocześnie sprzedajemy 
montowany towar, ustalenie, czy wyko-
nujemy dostawę towarów czy świadczy-
my usługę, nie jest problemem teoretycz-
nym. Od naszych ustaleń będzie zależało, 
czy możemy zastosować stawkę obniżoną 
8%, a tym samym taniej wykonać zlece-
nie. To niejedyny problem, z jakim spoty-
ka się branża budowlana, wykonując pra-
ce konserwacyjne i remontowe.

Gdy wykonujemy prace remontowe lub 
konserwacyjne i w ramach tych prac montu-
jemy również nowe towary, należy, po pierw-
sze, ustalić, czy jest to świadczenie komplek-
sowe, a jeśli tak, to czy jest to świadczenie 
usług czy dostawa towarów.

Krok 1. 
Ustalamy, czy montaż 
rozliczamy jako świadczenie 
usług

Montaż może stanowić świadczenie podle-
gających opodatkowaniu usług montażo-
wych, ale także element dostaw towarów 
obejmujących również ich montowanie.

Do pierwszego z tych sposobów kwalifiko-
wane są bez wątpienia czynności polegające 
na montażu przedmiotów należących do zle-
ceniodawcy usług montażu. Dotyczy to rów-
nież sytuacji, gdy podatnik dokonujący mon-
tażu zużywa do niego własne materiały.

PRZYKŁAD

Osoba fizyczna kupiła płytki podłogo-
we, a następnie zleciła ich montaż fir-
mie budowlanej. Firma ta w trakcie 
montażu zużyła własny klej do montażu 
płytek. Nie zmienia to kwalifikacji

transakcji, która pozostaje świadcze-
niem usługi montażowej (z wykorzysta-
niem własnego kleju).

Wątpliwości pojawiają się w przypadkach, 
gdy transakcje obejmują dostarczenie okre-
ślonych materiałów wraz z ich montażem. 
Wówczas nie jest jasne, czy dana transakcja 
stanowi świadczenie usługi montażowej wy-
konywanej z użyciem własnych materiałów, 
czy może wykonywane czynności montażowe 
stanowią część dostawy towarów.

Wątpliwości te mają największe znaczenie 
w przypadku montażu budowlanego. Budo-
wa, remont, modernizacja, termomoderniza-
cja lub przebudowa obiektów budowlanych 
lub ich części zaliczonych do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszka-
niowym podlegają opodatkowaniu według 
obniżonej stawki w wysokości 8%.

Wbrew przekonaniu wielu osób o sposobie 
kwalifikacji czynności montażowych nie decydu-
je wyłącznie treść zawartej przez strony umowy. 
Przyjmuje się bowiem, że o sposobie kwalifiko-
wania transakcji decydują przede wszystkim kry-
teria obiektywne. Aby daną transakcję można 
było uznać za świadczenie usług, konieczne jest, 
aby usługi stanowiły przeważającą jej część. 
W przeciwnym razie daną transakcję należy 
uznać za dostawę towarów (zob. przykładowo 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 26 lipca 2012 r., sygn. akt I FSK 483/12).

■ ZAPAMIĘTAJ
Transakcje, w przypadku których przewa-
żającą część stanowi dostarczenie towa-
rów, a czynności montażowe mają charak-
ter drugorzędny, kwalifikowane są jako 
dostawy towarów.

A zatem świadczeniem usług montażowych 
są transakcje obejmujące montaż towarów, 
który stanowi przeważającą część danej usłu-
gi. Natomiast te transakcje, w przypadku któ-
rych przeważającą część stanowi dostarczenie 
towarów, a czynności montażowe mają cha-
rakter drugorzędny, należy uznać za dostawę 
towarów, obejmującą również ich montaż.

Trzeba jednak zauważyć, że treść umów za-
wieranych przez podatników nie jest bez zna-

montaż

przebudowa
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czenia. W przypadku dostarczania towarów 
wraz z ich montażem od woli stron zależy, 
czy wykonywane czynności potraktują jako:

 ● jedną transakcję podlegającą opodatkowa-
niu VAT, kwalifikowaną – zależnie od oko-
liczności danej transakcji – jako świadcze-
nie usługi albo dostawę towarów,

 ● dwie transakcje, tj. odrębnie opodatkowa-
ną dostawę towarów oraz świadczenie 
usługi montażowej.

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzący hurtownię artyku-
łów budowlanych sprzedaje m.in. płyt ki 
podłogowe. Chciałby oferować klien-
tom sprzedaż płytek podłogowych wraz 
z ich montażem. Może to uczynić na 
dwa sposoby.
Po pierwsze, może świadczyć usługi 
montażu niezależnie od sprzedaży pły-
tek. W takim przypadku będzie docho-
dzić do dwóch odrębnie opodatkowa-
nych czynności, tj. dostawy płytek oraz 
ich montażu.
Po drugie, może zawierać z klientami nie 
tyle umowy sprzedaży płytek, ile umowy 
o świadczenie robót budowlanych pole-
gających na układaniu (montażu) płytek. 
W takim przypadku dojdzie do wykony-
wania na rzecz klienta jednej czynności 
podlegającej opodatkowaniu, tj. świad-
czenia usług montażowych obejmujących 
również dostarczenie materiału. Wkład 
pracy przy świadczeniu usług montażu 
płytek podłogowych jest na tyle duży, 
że można uznać, iż przeważającą część 
transakcji stanowi montaż.

Zdaniem organów podatkowych, zawarcie 
odpowiedniej umowy jest również ważne 

z punktu widzenia łącznego traktowania do-
staw towarów wraz z montażem jako dosta-
wy towarów lub świadczenia usług. Jak czy-
tamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 kwiet-
nia 2013 r. (nr ITPP1/443-78/13/IK):

(...) czynności, polegające na zamontowaniu 
w obiektach budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym elementów ka-
miennych, w ramach budowy, remontu, moder-
nizacji, termomodernizacji, przebudowy oraz 
robót budowlanych, podlegają opodatkowaniu 
stawką podatku w wysokości 8%. Natomiast 
w przypadku, gdy z zawartych umów z klienta-
mi wynika, iż przedmiotem sprzedaży są wyłącz-
nie czynności dostawy towarów w postaci scho-
dów, parapetów, kominków, wówczas z Pana 
strony do czynienia mamy z dostawą towarów, 
dla której ustawodawca w przepisach ustawy 
o podatku od towarów i usług i przepisach aktów 
wykonawczych do tej ustawy nie przewidział ob-
niżonej stawki podatku. Zatem czynności dosta-
wy ww. towarów będą podlegać opodatkowaniu 
stawką podatku w wysokości 23%.

Reasumując, czynności montażowe stano-
wią świadczenie usług, jeżeli:
1)  przedmiotem montażu są towary należą-

ce do zleceniodawcy (w tym jeżeli monto-
wane towary zostały wcześniej sprzedane 
zleceniodawcy przez podatnika dokonują-
cego montażu),

2)  przedmiotem montażu są towary należą-
ce do podatnika dokonującego montażu, 
lecz przeważającą część transakcji stano-
wi element usługowy i została zawarta 
umowa o świadczenie usługi.

Czynności montażowe są z kolei kwalifiko-
wane jako dostawa towarów, jeżeli przedmio-
tem montażu są towary należące do podatni-
ka dokonującego montażu i:
1)  element usługowy stanowi drugorzędną 

część transakcji lub
2)  została zawarta umowa sprzedaży (dosta-

wy) towarów.

Tabela 1. Kwalifikacja czynności montażowych

Czynności montażowe stanowią świadczenie usług, jeżeli
Czynności montażowe 

stanowią dostawę towarów, 
jeżeli

przedmiotem montażu są to-
wary należące do zlecenio-
dawcy, również w sytuacji, 
gdy montowane towary zosta-
ły wcześniej sprzedane zlece-
niodawcy przez podatnika do-
konującego montażu.

przedmiotem montażu są to-
wary należące do podatnika 
dokonującego montażu, lecz 
przeważająca część transakcji 
stanowi element usługowy 
i została zawarta umowa 
o świadczenie usługi.

przedmiotem montażu są to-
wary należące do podatnika 
dokonującego montażu, a ele-
ment usługowy stanowi dru-
gorzędną część transakcji lub 
została zawarta umowa sprze-
daży (dostawy) towarów.

transakcja

dostawa 
towarów
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Krok 2.
Ustalamy stawkę VAT

Jeśli ustalimy, że dokonujemy dostawy to-
warów, to niezależnie od tego, jakich obiek-
tów to dotyczy, stosujemy stawkę 23%.

W przypadku usług sprawa jest bardziej 
skomplikowana. Świadczenie usług może 
podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką 
8% na podstawie art. 41 ust. 12 w związku 
z art. 146a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), tj. na 
podstawie przepisu przewidującego stosowa-
nie stawki 8% do dostawy, budowy, remontu, 
modernizacji, termomodernizacji lub przebu-
dowy obiektów budowlanych lub ich części 
zaliczonych do budownictwa objętego spo-
łecznym programem mieszkaniowym.

Opodatkowane stawką VAT w wysokości 
8% są usługi budowy, remontu, moderniza-
cji, termomodernizacji lub przebudowy wy-
konywane w:

 ● obiektach budownictwa mieszkaniowego, 
czyli w budynkach mieszkalnych stałego 
zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB 
w dziale 11 lub ich częściach, z wyłącze-
niem lokali użytkowych,

 ● lokalach mieszkalnych w budynkach nie-
mieszkalnych (tj. w budynkach sklasyfiko-
wanych w PKOB w dziale 12),

 ● budynkach instytucji ochrony zdrowia 
świadczących usługi zakwaterowania 
z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłasz-
cza dla ludzi starszych i niepełnospraw-
nych (PKOB ex 1264),

– w przypadku budynków mieszkalnych, któ-
rych powierzchnia użytkowa nie przekra-
cza 300 m2, albo w przypadku lokali miesz-
kalnych, których powierzchnia użytkowa nie 
przekracza 150 m2.

W szczególny sposób stawką 8% opodatko-
wane są budowlane usługi remontowe oraz 
montażowe wykonywane w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych, których po-
wierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, oraz 

w lokalach mieszkalnych, których powierzch-
nia użytkowa przekracza 150 m2. Stawka 8% 
ma w takich przypadkach zastosowanie tylko 
do części podstawy opodatkowania, tj. do 
częś ci odpowiadającej, odpowiednio, 300 m2 
lub 150 m2. W pozostałej części usługi są opo-
datkowane stawką podstawową 23%.

PRZYKŁAD

Podatnik zawarł umowę remontu miesz-
kania o powierzchni użytkowej 175 m2. 
Oznacza to, że świadczoną usługę re-
montową powinien opodatkować częś-
ciowo (w 85,71%; 150 : 175 × 100% = 
= 85,71%) według stawki 8%, częścio-
wo zaś (w 14,29%) według stawki 23%.

Stawkę 8% można stosować także do robót 
konserwacyjnych dotyczących obiektów bu-
dowlanych lub ich części. Więcej na ten temat 
w punkcie 2. Stosowanie stawki 8% do robót 
konserwacyjnych.

1. Stosowanie stawki 8% 
do usług montażu 
obejmujących dostarczenie 
montowanych elementów

Jak wynika z przepisów, usługi montażowe 
nie zostały wymienione wprost w przepisach 
jako usługi opodatkowane stawką 8%. Muszą 
być wykonane w ramach usług:

 ● budowlanych,
 ● remontowych,
 ● modernizacyjnych,
 ● termomodernizacyjnych,
 ● przebudowy.
Wiele wątpliwości budzi, jakie czynności 

montażu należą do takich usług. W takim wy-
padku można się posiłkować licznym orzecz-
nictwem i interpretacjami podatkowymi wy-
dawanymi w tym zakresie przez sądy i organy 
podatkowe.

Tabela 2. Przykładowy wykaz usług montażowych korzystających z opodatkowania 
obniżoną stawką 8%, gdy usługa dotyczy obiektów budownictwa społecznego

1. Usługi montażu stolarki okiennej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2013 r., nr IPTPP1/443-152/13-4/IG).

2. Usługi montażu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (zob. przykładowo interpretację 
indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2011 r., nr IPPP1- 
  -443 -1048/11-2/IGo).

3. Usługi montażu więźby dachowej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 stycznia 2013 r., nr ILPP4/443-450/12-4/BA).

budynek 
mieszkalny

orzecznictwo
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4. Usługi montażu ślusarki aluminiowej (okien, drzwi, ścianek działowych, aluminiowych 
elementów fasad zewnętrznych) (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 sierpnia 2011 r., nr ITPP1/443-647/11/JJ).

5. Usługi montażu boazerii i podłóg (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 września 2011 r., nr IBPP2/443-673/11/ABu).

6. Usługi montażu bram garażowych w budynkach mieszkalnych (zob. przykładowo in-
terpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 kwietnia 2012 r., 
nr IPTPP1/443-49/12-5/RG), z wyłączeniem niektórych przypadków montażu bram 
garażowych do garaży stanowiących odrębne lokale użytkowe w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi z 14 maja 2013 r., nr IPTPP1/443-152/13-4/IG).

7. Usługi montażu balustrad balkonowych i schodowych, barierek, przegród balkonowych 
itp. (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowi-
cach z 22 lutego 2013 r., nr IBPP2/443-1159/12/RSz).

8. Usługi montażu pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (zob. 
przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lute-
go 2013 r., nr IPTPP2/443-970/12-2/JN).

9. Usługi w zakresie montażu daszków, dachów, słupów oraz nasad kominowych (zob. 
przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 wrześ-
nia 2011 r., nr IPTPP3/443-60/11-2/IB).

10. Usługi montażu wind (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 13 maja 2011 r., nr IPPP3/443-141/11-4/JK).

11. Usługi montażu instalacji alarmowych (zob. przykładowo interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 stycznia 2013 r., nr IPTPP2/443-865/12-4/JN).

12. Usługi montażu ciepłomierzy (podzielników) (zob. przykładowo interpretację indywi-
dualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 marca 2013 r., nr IBPP2/443-3/ 
/13/WN).

13. Usługi montażu wodomierzy i urządzeń pomiarowych ścieków (zob. przykładowo in-
terpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2013 r., 
nr IBPP2/443-1183/12/WN).

14. Usługi montażu saun, wanien SPA, łaźni parowych lub basenów (zob. przykładowo wy-
rok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 30 listopada 2011 r., sygn. akt 
I SA/Op 456/11; nieprawidłowe jest odmienne stanowisko reprezentowane przez orga-
ny podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 19 lutego 2013 r., nr IPTPP2/443-946/12-4/JS).

Z opodatkowania stawką 8% mogą również 
korzystać niektóre usługi montażu rolet, ża-
luzji i moskitier. Dotyczy to tych usług monta-
żu rolet, żaluzji i moskitier, w których efekcie 
zamontowane urządzenia staną się integral-
ną częścią budynku lub lokalu mieszkalnego 
i podniosą jego wartość użytkową (dotyczy to 
w szczególności rolet i żaluzji zewnętrznych).

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z 17 stycznia 2013 r. (sygn. akt 
I FSK 356/12):

(...) usługa montażu rolet, żaluzji, moskitier 
– bez uwzględnienia rodzaju montowanego to-
waru (np. jakiego rodzaju są to żaluzje lub ro-
lety, tj. zewnętrzne czy wewnętrzne i z jakiego 
materiału zostały wytworzone) oraz stopnia 
związania z budynkiem lub lokalem mieszkal-
nym (np. czy montaż wiąże się z obróbką tyn-
karską), a także uzyskanego efektu (ochrona 
przed światłem lub włamaniem) – sama przez 

się nie może być traktowana jako modernizacja 
istniejącego budynku lub lokalu mieszkalnego. 
Dopiero bowiem jeżeli zamontowane urządze-
nia staną się integralną częścią budynku lub lo-
kalu mieszkalnego i dojdzie do podniesienia 
wartości użytkowej budynku lub lokalu miesz-
kalnego, to wykonaną usługę można traktować 
jako „modernizację”, o której mowa w art. 41 
ust. 12 ustawy o VAT.

Z opodatkowania stawką 8% nie mogą 
natomiast korzystać transakcje obejmujące 
wytworzenie, dostarczenie i zamontowanie 
zabudowy wnękowej lub kuchennej. Spowo-
dowane jest to tym, że takie transakcje trak-
tuje się jako dostawy towarów, a nie świad-
czenie usług.

■ ZAPAMIĘTAJ
Usługi montażu rolet, żaluzji zewnętrz-
nych, w których efekcie zamontowane 

lokal 
mieszkalny

dostawa 
towarów
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urządzenia staną się integralną częścią bu-
dynku lub lokalu mieszkalnego i podniosą 
jego wartość użytkową, podlegają opodat-
kowaniu stawką 8%.

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z 26 lipca 2012 r. (sygn. akt I FSK 
483/12):

(...) zabudowa wnękowa stanowi dobro ma-
terialne (towar), a przeniesienie rozporządza-
nia jak właściciel następuje po jej montażu. 
Jakkolwiek zakupowi zabudowy wnękowej to-
warzyszą uprzednie usługi pomiaru i wyceny 
przez osobę wykonawcy towaru to usługi te 
wraz z usługami montażu nie stanowią ele-
mentu na tyle dominującego, aby uznać, że 
mamy do czynienia ze świadczeniem usług. 
Klient kupuje szafę wnękową, jej cena zaś za-
wsze przewyższa cenę usługi montażu, na któ-
ry składają się czynności składania towaru 
z mniejszych części i jego zamocowania. Tym 
samym niewątpliwie elementem dominującym 
jest wykonanie i dostarczenie szafy wnękowej 
na wymiar i pod specyficzny gust klienta, nie 
zaś jej montaż.

W konsekwencji Naczelny Sąd uznał, że do 
sprzedaży zabudowy wnękowej lub kuchen-
nej z montażem u klienta nie można stosować 
obniżonej stawki VAT w wysokości 8%.

Z opodatkowania stawką 8% nie korzystają 
również, zdaniem organów podatkowych, 
m.in. usługi instalacyjno-montażowe urzą-
dzeń grzewczych. Takie stanowisko zajął 
przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Po-
znaniu z 11 sierpnia 2011 r. (nr ILPP1/443- 
-751/11-4/BD).

Jednak w interpretacji indywidualnej 
z 19 kwietnia 2013 r. (nr IPPP2/443-141/13- 
-4/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza-
wie zgodził się na stosowanie stawki 8% do 
montażu jednolitej i kompleksowej instalacji 
grzewczej czy sprzedaży krzesełkowych wind 
schodowych wraz z ich montażem (zob. przy-
kładowo interpretację indywidualną Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lip-
ca 2011 r., nr IPPP3/443-562/11-2/LK).

■ ZAPAMIĘTAJ
Z opodatkowania stawką 8% nie mogą ko-
rzystać transakcje obejmujące wytworze-
nie, dostarczenie i zamontowanie zabudo-
wy wnękowej lub kuchennej.

2. Stosowanie stawki 8% 
do robót konserwacyjnych

Niektóre roboty konserwacyjne korzystają 
z opodatkowania stawką VAT 8%. Dotyczy to 
przede wszystkim robót konserwacyjnych 

związanych z budownictwem objętym spo-
łecznym programem mieszkaniowym (§ 7 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finan-
sów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykona-
nia niektórych przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 247 z późn. zm.; dalej jako rozporządze-
nie wykonawcze). Zważywszy, że do budow-
nictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym nie należą budynki miesz-
kalne jednorodzinne, których powierzchnia 
użytkowa przekracza 300 m2, ani lokale 
mieszkalne, których powierzchnia użytkowa 
przekracza 150 m2 (art. 41 ust. 12b ustawy 
o podatku od towarów i usług), Minister Fi-
nansów zdecydował się również na przepis 
przewidujący stosowanie stawki 8% do robót 
konserwacyjnych dotyczących:
a)  obiektów budownictwa mieszkaniowego 

lub ich części, z wyłączeniem lokali użyt-
kowych,

b)  lokali mieszkalnych w budynkach nie-
mieszkalnych sklasyfikowanych w Pol-
skiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 
w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie 
są objęte tą stawką na podstawie § 7 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia wykonawczego.

W konsekwencji roboty konserwacyjne ko-
rzystają w całości z opodatkowania stawką 8% 
również w przypadkach, gdy dotyczą wszyst-
kich budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych oraz lokali mieszkalnych, przy czym:
1)  w przypadku robót konserwacyjnych do-

tyczących budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, których powierzchnia 
użytkowa nie przekracza 300 m2, oraz lo-
kali mieszkalnych, których powierzchnia 
użytkowa nie przekracza 150 m2, stawka 
ta ma zastosowanie na podstawie § 7 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawcze-
go (zob. przy kładowo interpretację in-
dywidualną Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 4  stycznia 2013 r., nr IPTPP2/ 
/443-865/12-4/JN);

2)  w przypadku robót konserwacyjnych do-
tyczących budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych, których powierzchnia użytko-
wa przekracza 300 m2, oraz lokali 
mieszkalnych, których powierzchnia użyt-
kowa przekracza 150 m2, stawka ta ma za-
stosowanie na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia wykonawczego. Warun-
kiem jest jednak, aby wartość towarów 
bez podatku wchodzących w podstawę 
opodatkowania robót konserwacyjnych 
nie przekroczyła 50% podstawy opodat-
kowania.

zabudowa 
wnękowa

powierzchnia 
użytkowa
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PRZYKŁAD

Podatnik wykonał usługę montażu sys-
temu alarmowego w domu jednoro-
dzinnym o powierzchni użytkowej 
420 m2. Usługa ta była opodatkowana 
stawką 8% tylko w 71,43% (300 : 420 = 
= 0,7143). Po pewnym czasie podatni-
kowi została zlecona usługa konserwa-
cji tego systemu alarmowego. Usługę tę 
podatnik może w całości opodatkować 
stawką 8% na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia wykonawczego.
Podobną usługę podatnik wykonał 
w domu jednorodzinnym o powierzchni 
użytkowej 270 m2. Również ta usługa 
jest opodatkowana stawką 8%, lecz nie 
na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 rozporzą-
dzenia wykonawczego, lecz na podsta-
wie § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wy-
konawczego.

Pojęcie robót konserwacyjnych na użytek 
omawianych przepisów zostało zdefiniowane 
w § 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. 
Przez roboty takie rozumie się roboty mające 
na celu utrzymanie sprawności technicznej 
elementów budynku lub jego części inne niż 
remont. Przepisy VAT nie definiują pojęcia re-
montu, w konsekwencji należy posiłkować się 
przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Remont polega na wykonywaniu w istnie-
jącym obiekcie budowlanym robót budow-
lanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji (art. 3 pkt 8 ustawy – Prawo 
budowlane).

Na podstawie tej definicji Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2006 r. 
(sygn. akt II OSK 704/05) orzekł, że:

(...) przez pojęcie „bieżącej konserwacji” o ja-
kiej mowa w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego 
należy rozumieć wykonanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót nie polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają-
cych na celu utrzymanie obiektu budowlanego 
w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia 
przed szybkim zużyciem się, czy też zniszcze-
niem i dla utrzymania go w celu użytkowania 
w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż 

obiektu. Tak więc bieżącą konserwacją będą 
prace budowlane wykonywane na bieżąco 
w węższym zakresie niż roboty budowlane 
określone jako remont.

Z kolei w wyroku z 15 lipca 2008 r. (sygn. 
akt II OSK 844/07) Naczelny Sąd Administra-
cyjny orzekł, że:

(...) prace wykonywane w obiekcie budowla-
nym będą remontem, jeżeli będą polegały na 
odtworzeniu stanu pierwotnego. Prace nie pole-
gające na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale 
mające na celu utrzymanie obiektu budowlane-
go w dobrym stanie będą bieżącą konserwacją, 
a nie remontem.

Zatem, biorąc pod uwagę wskazane orzecz-
nictwo, za roboty konserwacyjne, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia 
wykonawczego, należy uznać roboty (nieko-
niecznie roboty budowlane) mające na celu 
utrzymanie sprawności technicznej elemen-
tów budynku lub jego części w inny sposób 
niż przez odtworzenie stanu pierwotnego.

Tak rozumianymi robotami konserwacyjny-
mi są m.in.:

 ● usługi polegające na naprawach instalacji 
cieplnej, instalacji elektrycznej, gazowej, 
odgromowej (zob. przykładowo interpreta-
cję indywidualną Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 13 grudnia 2012 r., 
nr IPPP1/443-842/12-4/ISZ),

 ● usługi kominiarskie (zob. przykładowo in-
terpretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 17 wrześ-
nia 2012 r., nr ILPP1/443-581/12-5/MD),

 ● usługi polegające na naprawach systemów 
alarmowych, systemów kontroli dostępu, tele-
wizji dozorowej i sieci strukturalnych (zob. 
przykładowo interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 grud-
nia 2012 r., nr ILPP1/443-903/12-3/MD),

 ● usługi oczyszczania instalacji zsypowych 
na odpady w budynkach mieszkalnych 
(zob. przykładowo interpretację indywi-
dualną Dyrektora Izby Skarbowej w Ło-
dzi z 29 marca 2013 r., nr IPTPP1/443- 
-129/13-4/MG).
Sporne jest przy tym, czy robotami konser-

wacyjnymi są usługi polegające na okreso-
wych przeglądach czy kontrolach różnego ro-
dzaju instalacji w obiektach budowlanych, 
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozpo-
rządzenia wykonawczego. Zdaniem autora 
tak, gdyż takie usługi mają na celu m.in. wy-
krycie ewentualnych usterek, a więc utrzyma-
nie sprawności technicznej elementów bu-
dynku lub jego części.

Organy podatkowe długo reprezentowały 
jednak odmienne stanowisko. Jako przykład 

sprawność 
techniczna

usterki
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można wskazać interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 sierp-
nia 2012 r. (nr IPTPP2/443-499/12-2/JN) 
stwierdzającą, że:

(...) czynności przeglądu instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, instalacji gazowej i instalacji 
centralnego ogrzewania w budynkach miesz-
kalnych objętych społecznym programem 
mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu 
stawką podstawową, tj. 23%, gdyż przepisy nie 
ustanawiają dla tych czynności stawki prefe-
rencyjnej.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji indywidualnej z 17 wrześ-
nia 2012 r. (nr ILPP1/443-581/12-5/MD) 
wskazał, że:

(...) usługi kominiarskie, polegające wyłącz-
nie na okresowych przeglądach, kontroli prze-
wodów kominowych, wykonywanych w celu wy-
dania opinii o stanie technicznym przewodów 
kominowych, dymowych, spalinowych i wenty-
lacyjnych – bez dokonywania napraw i czynno-
ści związanych z czyszczeniem – niezależnie od 
tego, w jakich obiektach budowlanych są świad-
czone, nie mieszczą się w definicji robót budow-
lanych, remontowych, modernizacyjnych ani 
konserwacyjnych.

W ostatnim czasie organy podatkowe wy-
dają się jednak zmieniać zdanie w tej kwestii. 
Świadczą o tym interpretacje indywidualne 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 13 grudnia 2012 r. (nr IPPP1/443-
-842/12 -4/ISZ) oraz Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Poznaniu z 20 grudnia 2012 r. 
(nr ILPP1/443-903/12-3/MD). W pierwszej 
ze wskazanych interpretacji organ podatko-
wy uznał za roboty konserwacyjne usługi po-
legające na kontrolach i naprawach instalacji 
cieplnej, instalacji elektrycznej, gazowej, od-
gromowej, natomiast w drugiej interpretacji 
organ podatkowy uznał za roboty konserwa-
cyjne usługi polegające na okresowych prze-
glądach systemów alarmowych, systemów 
kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sieci 
strukturalnych.

Wskazać należy, że § 7 ust. 3 rozporządze-
nia wykonawczego wyłącza stosowanie § 7 
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego, 
ale nie § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wyko-
nawczego, jeżeli wartość towarów bez podat-
ku, wchodzących w podstawę opodatkowania 
świadczenia robót konserwacyjnych, prze-
kracza 50% tej podstawy.

Brzmienie tego przepisu budzi dwie wątpli-
wości. Po pierwsze, nie jest jasne, w jaki spo-
sób na użytek tego przepisu ustalać „wartość 
towarów bez podatku”. Należy zgodzić się 
z Dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 

który w interpretacji indywidualnej z 10 ma-
ja 2011 r. (nr ITPP1/443-170/11/AP) uznał, 
że niekoniecznie jest to cena zakupu towa-
rów. W interpretacji tej czytamy, że:

(...) w sytuacji, gdy Spółka przyjmuje za war-
tość materiałów cenę ewidencyjną (cenę zaku-
pu) powiększoną o narzut procentowy w posta-
ci kosztów zaopatrzenia – jak ma to miejsce 
w przedstawionym stanie faktycznym – dla 
określenia wartości towarów wchodzących 
w podstawę opodatkowania świadczenia usług 
konserwacyjnych urządzeń dźwigowych, należy 
przyjmować tak ustaloną wartość materiałów. 
Nie jest zatem prawidłowe twierdzenie Spółki, iż 
dla określenia przedmiotowej wartości towarów 
należy przyjąć cenę ewidencyjną widniejącą na 
fakturze zakupu materiałów wykorzystywa-
nych do świadczenia robót konserwacyjnych.

Druga wątpliwość dotyczy tego, czy w przy-
padkach gdy zastosowanie ma § 7 ust. 3 rozpo-
rządzenia wykonawczego, stawka podstawo-
wa 23% ma zastosowanie w całości czy tylko 
w części. W takich przypadkach stawka podsta-
wowa 23% ma zastosowanie w całości, gdyż 
z art. 41 ust. 12b ustawy o podatku od towarów 
i usług wprost wynika, że budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, których powierzchnia 
użytkowa przekracza 300 m2, oraz lokali miesz-
kalnych, których powierzchnia użytkowa prze-
kracza 150 m2, nie zalicza się do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkanio-
wym, a jednocześnie wśród przepisów § 7 roz-
porządzenia wykonawczego nie ma przepisu 
podobnego do określonego w art. 41 ust. 12c 
ustawy o podatku od towarów i usług.

PRZYKŁAD

W ramach konserwacji systemu monito-
ringu zainstalowanego w domu jedno-
rodzinnym o powierzchni użytkowej 
350 m2 wymieniony został dysk twardy, 
na którym były zapisywane obrazy na-
grywane przez kamery. Wartość zuży-
tych do wykonania roboty konserwacyj-
nej towarów (w szczególności wartość 
nowego dysku twardego) wyniosła 
77%. W tej sytuacji robota konserwacyj-
na opodatkowana jest w całości według 
stawki podstawowej 23%.

Z opodatkowania stawką 8% korzystać 
mogą wyłącznie roboty konserwacyjne doty-
czące obiektów budowlanych określonych 
w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia. Z opo-

instalacja 
cieplna

powierzchnia 
użytkowa
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datkowania stawką 8% nie korzystają roboty 
konserwacyjne dotyczące infrastruktury to-
warzyszącej obiektom budowlanym.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 czerw-
ca 2012 r. (nr IPPP1/443-248/12-4/MP):

(...) obniżoną, 8% stawkę podatku od towarów 
i usług stosuje się wyłącznie w odniesieniu do ro-
bót konserwacyjnych wykonywanych w budynku. 
Natomiast roboty odnoszące się do infrastruktury 
towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, 
w obecnie obowiązującym stanie prawnym, nie 
zostały objęte stawką 8%, ponieważ ani w art. 41 
ust. 12 ustawy, ani w przepisach wykonawczych 
do ustawy ustawodawca nie posłużył się tym ter-
minem. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi 
konserwacji systemu nawadniania powierzchni 
wspólnych i konserwacja kanalizacji sanitarnej 
osiedla wykonywane są poza budynkiem. Żaden 
z powołanych wyżej przepisów ustawy oraz roz-
porządzenia wykonawczego do ustawy nie wy-
mienia świadczonych przez Wnioskodawcę usług 
jako objętych preferencyjną stawką podatku od 
towarów i usług.

Krok 3. 
Ustalamy miejsce świadczenia 
wykonywanych usług

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlegają tyl-
ko usługi konserwacyjne, remontowe, których 
miejsce świadczenia znajduje się na teryto-
rium Polski. Usługi, których miejsce świadcze-
nia znajduje się poza terytorium Polski, nie 
podlegają opodatkowaniu polskim VAT.

Z punktu widzenia przepisów o miejscu 
świadczenia usług usługi konserwacyjne, re-
montowe należy podzielić na trzy grupy.

Usługi konserwacyjne, remontowe oraz 
montażowe związane z nieruchomościami 
należy zaliczyć do usług dotyczących budyn-
ków i budowli lub ich części. Miejscem świad-
czenia tych usług jest miejsce położenia nie-
ruchomości, której dotyczą (art. 28e ustawy 
o podatku od towarów i usług), niezależnie 
od tego, kto jest nabywcą usługi.

PRZYKŁAD

Polski podatnik otrzymał od niemiec-
kiego podatnika zlecenie przeprowa-
dzenia konserwacji wind w budynkach 
położonych w Polsce. Miejsce świadcze-
nia tych usług jako usług dotyczących 

nieruchomości (usług dotyczących części 
składowych budynków, jakimi są windy) 
znajduje się na terytorium Polski, tak więc 
podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

Krok 4. 
Ustalamy wysokość 
podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania przy świadcze-
niu usług konserwacyjnych, remontowych 
ustala się na zasadach ogólnych, tj. stanowi ją 
kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniej-
szona o kwotę należnego podatku. Kwota na-
leżna obejmuje całość świadczenia należnego 
od nabywcy lub osoby trzeciej (art. 29 ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług).

Z przepisu stanowiącego, że kwota należna 
obejmuje całość świadczenia należnego od na-
bywcy lub osoby trzeciej, wynika zakaz odręb-
nego obciążania zleceniodawcy dodatkowymi 
kosztami, w szczególności kosztami towarów 
zużytych do wykonywania wskazanych usług. 
Koszty te powinny być wkalkulowane w cenę 
świadczonych usług.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski zajmujący się konserwacją 
i naprawą wind wykonał na rzecz spół-
dzielni usługę. W jej ramach dokonał wy-
miany kilku części, które kupił we wła-
snym zakresie. W takim przypadku 
doszło do świadczenia usługi naprawy 
windy, której podstawę opodatkowania 
stanowi całość świadczenia należnego 
od nabywcy, tj. kwota obejmująca nie tyl-
ko robociznę, ale również wartość części, 
którą obciążany jest klient. W konse-
kwencji spółdzielnia powinna otrzymać 
fakturę dokumentującą świadczenie 
usługi naprawy windy, a nie np. fakturę 
dokumentującą dostawę zużytych części 
oraz usługę ich wymiany.

Można zawrzeć dwie umowy 
z klientem

Od zasady tej istnieją dwa wyjątki. Pierw-
szy ma miejsce, jeżeli strony – co jest dopusz-
czalne – zawrą dwie umowy, tj. umowę dosta-
wy (np. sprzedaży) określonej rzeczy oraz 
umowę jej montażu lub instalacji.

obiekt 
budowlany

dodatkowe 
koszty
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PRZYKŁAD

W stanie faktycznym wskazanym w po-
przednim przykładzie dopuszczalne 
jest zawarcie przez strony dwóch 
umów – umowy sprzedaży części oraz 
umowy ich wymiany. W takiej sytuacji 
z punktu widzenia VAT dojdzie do 
dwóch czynności podlegających opo-
datkowaniu, tj. dostawy części oraz 
usługi ich montażu.

Nabycie we własnym imieniu, 
ale na rzecz zleceniodawców

Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, gdy po-
datnicy świadczący usługi konserwacyjne, 
remontowe i montażowe obciążają zlece-
niodawców tych usług kosztami usług na-
bytych we własnym imieniu, ale na rzecz 
tych zleceniodawców. W takich przypad-
kach dochodzi do odrębnie opodatkowane-
go świadczenia (odsprzedaży) tych usług 
(art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towa-
rów i usług).

PRZYKŁAD

Klient zlecił firmie budowlanej przepro-
wadzenie remontu kamienicy. Oprócz

wykonania remontu klient zlecił tej fir-
mie znalezienie firmy, która wywiezie 
gruz poremontowy. Jeżeli takie usługi 
firma budowlana nabędzie we własnym 
imieniu (a więc otrzyma fakturę wysta-
wioną „na siebie”), dojdzie do nabycia 
przez tę firmę usług wywozu gruzu we 
własnym imieniu, lecz na rzecz klienta. 
W takim przypadku możliwe jest odręb-
ne obciążenie klienta (np. refakturowa-
nie) usługą wywozu gruzu.

Krok 5. 
Dokumentujemy 
wykonane usługi

Świadczenie usług konserwacyjnych oraz 
remontowych powinno być dokumentowane 
fakturami, gdy usługi są świadczone na rzecz 
podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą. Jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nie-
prowadząca działalności gospodarczej, wyko-
nawca usługi ma obowiązek wystawić fakturę 
tylko na żądanie tej osoby.

Świadczenie usług konserwacyjnych, re-
montowych i montażowych na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych 
powinno być, co do zasady, ewidencjonowa-
ne za pomocą kas rejestrujących (art. 111 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Obowiązek ten podatnicy świadczący takie 
usługi mogą jednak stosunkowo łatwo wyłą-

Tabela 3. Terminy wystawiania faktur dokumentujących usługi konserwacyjne 
oraz remontowe

Usługi konserwacyjne i usługi montażowe z dostawą 
sklasyfikowane jako dostawa towarów

Budowlane usługi remontowe 
i montażowe

Wykonawcy:
● gdy przed dostawą lub wykonaniem usługi otrzymali 
część lub całość należności – fakturę zaliczkową muszą 
wystawić w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania 
należności,
● w pozostałym zakresie – fakturę wystawiają w ciągu 
siedmiu dni, licząc od dnia wykonania usług lub dokona-
nia dostawy, chyba że korzystają z możliwości dokumen-
towania kilku dostaw lub usług dokonanych w trakcie 
miesiąca jedną fakturą wystawianą nie później niż ostat-
niego dnia miesiąca (§ 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których 
nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towa-
rów i usług – Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

Wykonawcy usługi wystawiają 
fakturę nie wcześniej niż 30 dnia 
przed powstaniem obowiązku 
podatkowego, nie później zaś niż 
w dniu powstania obowiązku po-
datkowego (zob. krok 6. Ustalamy 
moment powstawania obowiązku 
podatkowego).

zleceniodawca

kasa 
rejestrująca
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czyć, rezygnując z przyjmowania zapłaty za 
świadczone usługi w gotówce. Przepisy 
zwalniają bowiem z obowiązku ewidencjo-
nowania świadczenie usług na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych:

(...) jeżeli zapłaty za wykonaną czynność 
dokonano w całości za pośrednictwem poczty, 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej (odpowiednio na rachunek ban-
kowy podatnika lub na rachunek podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredy-
towej, której jest członkiem), a z ewidencji 
i dowodów dokumentujących zapłatę jedno-
znacznie wynika, jakiej konkretnie czynności 
dotyczyła (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 37 załączni-
ka do rozporządzenia w sprawie zwolnień 
z obowiązku ewidencjonowania).

Innym zwolnieniem z obowiązku ewiden-
cjonowania, które stosunkowo często ma za-
stosowanie przy świadczeniu usług, o których 
mowa, jest zwolnienie z obowiązku ewiden-
cjonowania świadczenia usług w niewielkich 
ilościach dokumentowanych fakturami. 
Zwolnienie to wynika z § 2 ust. 1 w zw. 
z poz. 34 załącznika do rozporządzenia Mini-
stra Finansów z 29 listopada 2012 r. w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(Dz.U. poz. 1382) i obejmuje, co do zasady, 
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, jeśli łącznie są 
spełnione następujące warunki:
1)  każde świadczenie usługi dokonane 

przez podatnika jest dokumentowane 
fakturą, w której są zawarte dane identy-
fikujące odbiorcę,

2)  liczba świadczonych usług, o których 
mowa w pkt 1, w poprzednim roku po-
datkowym nie przekroczyła 50, przy 
czym liczba odbiorców tych usług w tym 
okresie była mniejsza niż 20 (z zastrzeże-
niem, że limity obowiązujące podatni-
ków rozpoczynających świadczenie usług 
w latach 2013–2014 ustala się inaczej 
– zob. § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia 
w sprawie zwolnień z obowiązku ewi-
dencjonowania).

Tak jak innym podatnikom, również tym 
świadczącym usługi konserwacyjne czy re-
montowe przysługuje prawo do korzystania 
ze zwolnienia ze względu na wysokość obro-
tów. Obecnie limit tego zwolnienia wynosi 
20 000 zł dla osób kontynuujących działal-
ność w tym roku.

Praktycznym problemem związanym 
z ewidencjonowaniem usług konserwacyj-

nych, remontowych i montażowych jest to, 
że usługi te najczęściej są wykonywane 
u klienta, a podatnicy stosunkowo rzadko 
dysponują przenośnymi kasami rejestrujący-
mi. W takich przypadkach najbardziej pra-
widłowym sposobem postępowania jest 
ewidencjonowanie świadczenia usług w sie-
dzibie podatnika na podstawie faktur wysta-
wianych klientom „na miejscu”.

Krok 6. 
Ustalamy moment 
powstawania obowiązku 
podatkowego

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu 
usług konserwacyjnych powstaje na pod-
stawie zasad ogólnych określonych przepi-
sami art. 19 ust. 1, 4 i 11 ustawy o podatku 
od towarów i usług. A zatem obowiązek po-
datkowy z tytułu świadczenia tych usług 
powstaje:
1)  z chwilą otrzymania części należności 

(np. zaliczki czy zadatku) – jeżeli należ-
ność ta zostanie otrzymana przed wyko-
naniem usługi (na podstawie art. 19 
ust. 11 ustawy o podatku od towarów 
i usług), obowiązek podatkowy powstaje 
do części otrzymanych należności,

2)  z chwilą wykonania usługi – jeżeli wyko-
nanie usługi nie musi być potwierdzone 
fakturą,

3)  z chwilą wystawienia faktury, nie później 
jednak niż w siódmym dniu, licząc od 
dnia wydania – jeżeli wykonanie usługi 
musi być potwierdzone fakturą (na pod-
stawie art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od 
towarów i usług).

Zasady te mają również zastosowanie do 
usług montażowych wraz z dostawą, które 
zostały zaklasyfikowane dla celów rozliczeń 
VAT jako dostawa towarów.

PRZYKŁAD

Spółka otrzymała od gminy zlecenie 
na konserwację sieci wodociągowej. 
30 maja 2013 r. na poczet tej usługi 
otrzymała zaliczkę (1/5 ceny). 
30 czerwca usługa została wykonana 
i udokumentowana fakturą wystawio-
ną 5 lipca. W tej sytuacji obowiązek 
podatkowy z tytułu świadczenia usłu-
gi konserwacji:

faktura

obowiązek 
podatkowy
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1)  w 1/5 (w części odpowiadającej 
otrzymanej zaliczce) powstał 
30 maja 2013 r.,

2)  w 4/5 (w pozostałej części) powstał 
5 lipca, gdyż wykonanie usługi mu-
siało być potwierdzone fakturą.

Szczególna sytuacja ma miejsce w przy-
padku budowlanych usług remontowych 
i montażowych, ale nie usług konserwacyj-
nych. W tym zakresie obowiązek podatkowy 
podatnicy powinni rozpoznawać na zasa-
dach przewidzianych przez polskie przepisy 
dla usług budowlanych oraz budowlano-
-montażowych.

Tak więc obowiązek podatkowy będzie po-
wstawał:

 ● z chwilą otrzymania całości lub części za-
płaty, nie później jednak niż 30 dnia, li-
cząc od dnia wykonania usług (art. 19 
ust. 13 pkt 2 lit. d) oraz art. 19 ust. 15 
ustawy o podatku od towarów i usług), 
albo

 ● na wskazanych zasadach ogólnych.
Druga możliwość jest konsekwencją wyro-

ku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej z 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12, 
w którym Trybunał uznał, że:

(...) art. 66 dyrektywy Rady 2006/112/WE 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej, 
zmienionej dyrektywą Rady 2008/117/WE 
z dnia 16 grudnia 2008 r., należy interpreto-
wać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie 
unormowaniu prawa krajowego, zgodnie 
z którym podatek od wartości dodanej w od-
niesieniu do usług transportowych i spedycyj-
nych staje się wymagalny w momencie otrzy-
mania całości lub części zapłaty, lecz nie 
później niż po upływie 30 dni od dnia świad-
czenia usługi, nawet jeżeli faktura została wy-
stawiona wcześniej i przewiduje późniejszy 
termin zapłaty.

Wyrok ten dotyczy co prawda powstawa-
nia obowiązku podatkowego z tytułu świad-
czenia usług transportowych, lecz ma odpo-
wiednie zastosowanie przy świadczeniu 
usług budowlanych.

Niezależnie od sposobu rozpoznawania 
obowiązku podatkowego istotne znaczenie 
dla momentu powstania obowiązku podat-
kowego ma moment wykonania usługi. 
Przez wiele lat dominowało stanowisko, że 
momentem wykonania usług budowlanych 
oraz budowlano-montażowych jest mo-
ment podpisania protokołu zdawczo-od-
biorczego (zob. przykładowo interpretację 

indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 8 października 2012 r., 
nr IPPP1/443-633/12-4/MPe czy interpre-
tację indywidualną Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z 18 marca 2013 r., 
nr IBPP2/443-1253/12/WN) lub podobne-
go dokumentu (zob. przykładowo wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Białymstoku z 18 listopada 2009 r., sygn. 
akt I SA/Bk 403/09).

Prawidłowość tego stanowiska podaje 
w wątpliwość niedawny wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, w którym zaakcep-
tował on stanowisko zajęte przez jeden z wo-
jewódzkich sądów administracyjnych, że 
momentem tym jest data faktycznego wyko-
nania usług budowlanych lub budowlano-
-montażowych (zob. wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 18 kwiet-
nia 2013 r., sygn. akt I FSK 943/12, oraz 
wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie z 28 lute-
go 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 2056/11).

Należy jednak zauważyć, że wyrok ten za-
padł na podstawie przepisów określających 
wysokość VAT w okresach przejściowych to-
warzyszących zmianom stawek VAT, a nie na 
podstawie przepisów określających powsta-
wanie obowiązku podatkowego. Jedno-
cześnie organy podatkowe powszechnie 
utoż samiają moment wykonania usługi 
z momentem podpisania protokołu odbioru 
zdawczo-odbiorczego. W tej sytuacji, zwa-
żywszy, że korzystniejsze dla podatników 
jest późniejsze, a nie wcześniejsze powsta-
wanie obowiązku podatkowego, najlepszym 
rozwiązaniem pozostaje nadal uznawanie za 
moment wykonania usług budowlanych oraz 
budowlano-montażowych momentu podpi-
sania przez strony dokumentu odbioru. 
W innych przypadkach, jeżeli taki odbiór nie 
jest dokonywany, zasadne jest przyjmowa-
nie za dzień wykonania usług dnia faktycz-
nego wykonania usług.

PRZYKŁAD

Podatnik otrzymał zlecenie wykonania 
remontu lokalu użytkowego. 10 marca 
otrzymał zaliczkę (10% wartości umo-
wy) na poczet wykonywanego remon-
tu, co spowodowało powstanie obo-
wiązku podatkowego w tej części 
(10 marca). Remont został zakończony 
29 marca, lecz protokół zdawczo-

usługi 
transportowe

stawka VAT
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-odbiorczy został podpisany przez stro-
ny 3 kwietnia 2013 r. W tej sytuacji po-
datnik powinien uznać, że do wykona-
nia usługi remontowej doszło 3 kwietnia 
2013 r. W efekcie podatnik może – uzna-
jąc polskie przepisy określające po-
wstawanie obowiązku podatkowego 
z tytułu świadczenia usług budowla-
nych i budowlano-montażowych za 
niezgodne z prze pisami unijnymi – roz-
poznać obowiązek podatkowy w pozo-
stałej części 3 kwietnia 2013 r. Podat-
nik może również zastosować te 
przepisy, co oznaczałoby, że – zakłada-
jąc, iż 25 kwietnia 2013 r. otrzymana 
została część zapłaty stanowiąca 50% 
wartości umowy, a pozostała część za-
płaty nie została otrzymana do końca 
maja 2013 r.  – w pozostałej części obo-
wiązek podatkowy z tytułu wykonania 
usługi remontowej powstał:

1) w 50% – 25 kwietnia 2013 r.,
2) w 40% – 3 maja 2013 r.

Jeszcze inaczej powstaje obowiązek po-
datkowy z tytułu świadczenia usług konser-
wacyjnych i remontowych, których miejsce 
świadczenia znajduje się poza terytorium 
kraju. I tak:

 ● w przypadku świadczenia usług konser-
wacyjnych dotyczących nieruchomości 
obowiązek podatkowy powstaje na zasa-
dach ogólnych (na podstawie art. 109 
ust. 3 zdanie pierwsze w zw. z art. 19 
ust. 1, 4 i 11 ustawy o podatku od towa-
rów i usług),

 ● w przypadku świadczenia budowlanych 
usług remontowych i montażowych doty-
czących nieruchomości obowiązek podat-
kowy powstaje na wskazanych powyżej 
zasadach przewidzianych dla budowla-
nych usług remontowych i montażowych 
(na podstawie art. 109 ust. 3 zdanie 
pierwsze w zw. z art. 19 ust. 13 pkt 2 
lit. d) oraz art. 19 ust. 15 ustawy o podat-
ku od towarów i usług).
Podobnie obowiązek podatkowy powstaje 

z tytułu importu usług konserwacyjnych, re-
montowych. A zatem obowiązek podatkowy 
z tytułu importu:

 ● usług konserwacyjnych dotyczących nieru-
chomości powstaje z chwilą otrzymania 
należności (w tej części), nie później jed-
nak niż w dniu wystawienia faktury, pod 
warunkiem że została wystawiona najpóź-
niej 7 dnia od dnia wykonania usługi 
(na podstawie art. 19 ust. 19 w zw. z art. 19 

ust. 4 i 11 ustawy o podatku od towarów 
i usług),

 ● budowlanych usług remontowych i monta-
żowych powstaje na wskazanych powyżej 
zasadach przewidzianych dla budowlanych 
usług remontowych i montażowych (na 
podstawie art. 19 ust. 19 w zw. z art. 19 
ust. 13 pkt 2 lit. d) oraz art. 19 ust. 15 usta-
wy o podatku od towarów i usług).

TOMASZ KRYWAN

ZGODNIE Z PRAWEM

§ 7 rozporządzenia w sprawie wyko-
nania niektórych przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług
1. Stawkę podatku wymienioną 
w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do 
wysokości 8% dla:
1)  towarów i usług wymienionych 

w załączniku nr 1 do rozporządze-
nia;

2)  robót konserwacyjnych dotyczą-
cych budownictwa objętego spo-
łecznym programem mieszkanio-
wym;

3)  robót konserwacyjnych dotyczą-
cych:
a)  obiektów budownictwa miesz-

kaniowego, o których mowa 
w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich 
części, z wyłączeniem lokali 
użytkowych,

b)  lokali mieszkalnych w budyn-
kach niemieszkalnych sklasyfi-
kowanych w Polskiej Klasy-
fikacji Obiektów Budowlanych 
w dziale 12

– w zakresie, w jakim wymienione ro-
boty nie są objęte tą stawką na podsta-
wie pkt 2.
2. Przez roboty konserwacyjne, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie 
się roboty mające na celu utrzymanie 
sprawności technicznej elementów bu-
dynku lub jego części inne niż remont.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, 
jeżeli wartość towarów bez podatku 
wchodzących w podstawę opodatko-
wania świadczenia robót konserwacyj-
nych przekracza 50% tej podstawy.

(...)

nieruchomość
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Usługi turystyczne 
– rozliczanie VAT
Usługi turystyczne mogą być rozliczane 
w sposób szczególny, tzn. od marży. 
Mimo że ten system rozliczeń funkcjonu-
je już dziewięć lat, nadal sprawia wiele 
problemów. Ostatnie zmiany VAT wpły-
nęły również na rozliczenie usług tury-
stycznych. Zmieniły się zasady ustalania 
marży czy miejsca świadczenia usług tu-
rystycznych. Zmiana dotyczy także zasad 
dokumentowania.

W związku ze zmianami przedstawiamy 
krok po kroku, jak rozliczać usługi tury-
styczne.

Zasady rozliczeń usług turystycznych okre-
śla art. 119 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Usługi te 
mogą być rozliczane w procedurze marży lub 
na zasadach ogólnych.

I krok. 
Ustalamy, czy świadczona 
usługa to usługa turystyczna

Obecnie zakres usług turystycznych jest 
bardzo szeroki. Aby rozliczać świadczoną 
usługę od marży, musimy mieć pewność, że 
jest to usługa turystyczna. Ustawa o podatku 
od towarów i usług nie zawiera definicji le-
galnej usług turystycznych ani odesłań do de-
finicji zawartych w innych aktach prawnych.

Obecnie obowiązuje zasada, że towary lub 
usługi będące przedmiotem czynności, podle-
gające VAT, wymienione w klasyfikacjach wy-
danych na podstawie przepisów o statystyce 
publicznej, są identyfikowane za pomocą 
tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub 
usług przepisy ustawy lub przepisy wykonaw-
cze wydane na jej podstawie powołują sym-
bole statystyczne. Dla usług turystycznych 
przepisy ustawy o podatku od towarów 
i usług nie podają symbolu PKWiU, więc przy 
ich identyfikacji nie będzie nam pomocne.

Zatem, jakie usługi możemy zaliczyć do 
usług turystycznych?

Zgodnie z art. 307 dyrektywy nr 2006/112/ 
/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości do-
danej (Dz.Urz. UE L nr 347 s. 1 ze zm.), przez 
pojedynczą usługę świadczoną na rzecz tury-

sty należy rozumieć wszystkie transakcje do-
konywane przez biura podróży (w warun-
kach określonych w art. 306) w związku 
z realizacją podróży.

Poszukując znaczenia pojęcia „usługi tury-
styczne”, należy wskazać na definicję zawar-
tą w art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. 
nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Usługi turystyczne – to usługi przewodnic-
kie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne 
usługi świadczone turystom lub odwiedza-
jącym.
Ustawa o usługach turystycznych reguluje 
również inne pojęcia, takie jak: 
Impreza turystyczna – to co najmniej dwie 
usługi turystyczne tworzące jednolity pro-
gram i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te 
obejmują nocleg lub trwają ponad 24 go-
dziny albo jeżeli program przewiduje 
zmianę miejsca pobytu. 
Organizator turystyki – przedsiębiorca or-
ganizujący imprezę turystyczną. 
Organizowanie imprez turystycznych 
– przygotowywanie lub oferowanie, a tak-
że realizacja imprez turystycznych.

Szerokie rozumienie pojęcia usług turysty-
ki wynika również z orzecznictwa Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak czyta-
my w uzasadnieniu orzeczenia w sprawie 
C-163/91:

(...) fakt, iż agent turystyczny zapewnia po-
dróżnemu jedynie zakwaterowanie, nie jest wy-
starczający do tego, by stwierdzić, iż usługa ta 
nie mieści się w zakresie stosowania art. 26 
VI Dyrektywy [artykuł ten według przepisów 
obowiązującej do końca 2006 r. VI Dyrektywy 
reguluje szczególne zasady opodatkowania 
usług turystyki; obecnie zasady te regulują 
przepisy art. 306–310 nowej dyrektywy 
– przyp. autora]. Ponadto (...) usługa oferowa-
na przez agenta, nawet jeśli sprowadza się do 
zapewnienia zakwaterowania, niekoniecznie 
musi być w tym przypadku ograniczona do jed-
nego świadczenia, gdyż może obejmować, poza 
zakwaterowaniem, takie usługi jak udzielenie 
informacji i doradztwo w sytuacji, gdy agent 
turystyczny przedstawia szereg ofert wakacyj-
nych i proponuje rezerwację noclegów.

klasyfikacje

biuro
podróży
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Należy pamiętać, że usługa turystyczna to 
usługa kompleksowa. Sprzedaż pojedynczych 
usług, które w zestawieniu z innymi stanowią 
usługę turystyczną, nie oznacza, że podatnik 
może stosować procedurę marży. Jak czyta-
my w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Ka-
towicach z 5 lutego 2013 r. (nr IBPP1/443- 
-1126/12/LSz):

(...) pojedyncze usługi świadczone na rzecz 
usługobiorcy mogą stanowić składnik komplek-
sowego świadczenia, jakim jest „usługa tury-
styki”, jednak same w sobie nie stanowią kom-
pleksowej usługi turystyki. Nie można zatem 
pojedynczych usług świadczonych na rzecz 
usługobiorcy w postaci zorganizowania progra-
mu i kadry na obóz utożsamiać z usługami tu-
rystyki, o których mowa w art. 119 ustawy.

Powyższe znajduje również potwierdzenie 
w wyroku TSUE z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie C-31/10 Minerva Kulturreisen 
GmbH przeciwko Finanzamt Freitag, gdzie 
przedmiotem sprawy była osobna sprzedaż 
przez biuro podróży biletów na przedstawienia 
opery, które zostały opodatkowane marżą. Try-
bunał w wyroku tym podzielił stanowisko orga-
nu, orzekając, że wykładni art. 26 VI Dyrekty-
wy należy dokonywać w ten sposób, że nie 
dotyczy on osobnej sprzedaży biletów do opery 
przez biuro podróży bez świadczenia usługi tu-
rystycznej.

Reasumując, sprzedaż na rzecz usługobiorcy 
pojedynczych usług polegających na zapewnie-
niu programu i kadry na obóz nie podlega opo-
datkowaniu według szczególnej procedury 
marży w turystyce, o której mowa w art. 119 
ustawy o VAT. Tym samym, przedmiotowe usłu-
gi winny być opodatkowane na zasadach ogól-
nych przy zastosowaniu 23% stawki podatku 
VAT.

1. Czy usługi hotelarskie możemy 
zaliczyć do usług turystycznych

Celem działalności hotelarskiej jest zaspo-
kojenie podstawowych potrzeb bytowych 
osób czasowo pozostających poza miejscem 
stałego zamieszkania. Świadczenie usług ho-
telowych jest więc podstawową formą świad-
czenia usług turystycznych. Potwierdza to 
definicja usług turystycznych w ustawie 
o usłu gach turystycznych.

Jednak, aby można było zastosować proce-
durę marży, podatnik musi świadczyć oprócz 
usług hotelarskich także inne usługi. Potwier-
dził to NSA w wyroku z 20 czerwca 2011 r. 
(sygn. akt I FSK 897/10). Zdaniem sądu, po-
gląd ten znajduje także odzwierciedlenie 
w orzecznictwie ETS, np. w wyroku z 22 paź-
dziernika 1998 r. w połączonych sprawach 

C-308/96 i C-94/97, w którym ETS wyraźnie 
podkreślił, że podmioty prowadzące obiekty 
hotelowe mogą być opodatkowane na zasa-
dach marży przewidzianych w regulacji doty-
czącej specjalnego systemu dla biur podróży 
jedynie w sytuacji, gdy poza usługami zakwa-
terowania świadczą dodatkowe usługi (takie 
jak transport, wycieczki autokarowe podczas 
pobytu w hotelu itd.), które wykraczają poza 
zakres usług zwyczajowo świadczonych przez 
hotele i stanowią znaczący udział w wynagro-
dzeniu należnym takiemu podmiotowi z tytu-
łu świadczonych usług. Jednocześnie opodat-
kowanie na zasadach marży nie obejmuje 
tych podmiotów prowadzących obiekty hote-
lowe, jeśli te dodatkowe usługi traktowane są 
jako usługi pomocnicze, świadczone dla lep-
szego wykorzystania głównej usługi. Będzie 
to zatem dotyczyło usług standardowo ofero-
wanych przez hotele obok samych noclegów, 
a więc w szczególności usług gastronomicz-
nych, usług pralni itp.

Natomiast podatnik, który nie świadczy 
usług hotelowych, tylko je odsprzedaje, może 
zastosować procedurę marży. TSUE w sprawie 
C-163/91 Beheermaatschappij Van Ginkel 
Waddinxveen BV orzekł, że szczególny sposób 
opodatkowania usług turystyki na podstawie 
marży dotyczy również sytuacji, w której po-
datnik zapewnia podróżnemu jedynie zakwa-
terowanie (przez zarezerwowanie noclegu), 
podczas gdy usługa przejazdu podróżnego nie 
jest przez niego wykonywana (turysta dojeż-
dża na miejsce we własnym zakresie).

Organy podatkowe mają jednak na ten te-
mat różne zdanie. W piśmie Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 14 grudnia 2012 r. 
(nr IPPP2/443-1070/12-3/AK) czytamy:

W istocie klienta nabywającego usługę hote-
lową traktować należy jak gościa hotelowego, 
a nie jak turystę, korzystającego z komplekso-
wej usługi turystycznej. O usłudze turystycznej 
można byłoby mówić w sytuacji, gdyby Wnio-
skodawca w ramach jednej ceny oferował swo-
im klientom, poza rezerwacją hotelową i od-
sprzedażą usługi hotelowej, np. przejazd 
między określonymi miejscami i hotelem, wy-
cieczkę autokarową w trakcie pobytu w hotelu 
wraz z usługami przewodnickimi itp., przy 
czym wymienione usługi zostałyby zakupione 
od podmiotów trzecich.

Natomiast już w piśmie z 6 listopada 2012 r. 
(nr IPPP2/443-882/12-2/DG) Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie uznał, że podatnik 
świadczy usługi w zakresie turystyki opodat-
kowane od marży, odpowiadając na pytanie 
spółki, która w ramach świadczonych usług 
oferuje swoim klientom m.in. możliwość re-

marża

usługi 
pomocnicze
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zerwacji noclegu w wybranym przez klienta 
hotelu oraz świadczy na rzecz klientów usługi 
informacji turystycznej i doradztwa.

Trudno ustalić, dlaczego w pierwszym 
przypadku organ podatkowy uznał, że aby 
można było mówić o usłudze turystyki, po-
datnik musi świadczyć m.in. usługi transpor-
towe. Jest to stanowisko błędne.

2. Czy podatnicy odsprzedający 
usługi turystyczne 
mogą rozliczać się od marży

Świadczeniem usług turystyki jest również 
odsprzedaż tych usług. Jak bowiem wynika 
z orzeczenia TSUE w połączonych sprawach 
C-308/96 oraz C-94/97 The Howden Court 
Hotel, przepisy regulujące szczególne zasady 
opodatkowania usług turystyki mają zastoso-
wanie nie tylko do podatników, którzy pro-
wadzą działalność gospodarczą w zakresie 
organizowania imprez turystycznych. Mają 
też zastosowanie do każdego podatnika, któ-
ry organizuje wycieczki lub wyjazdy we włas-
nym imieniu i powierza innym podatnikom 
wykonanie usług z tym związanych.

Usługi turystyczne bardzo często są sprze-
dawane przez pośredników. Wyróżnić należy 
dwa rodzaje takiej sprzedaży.

Po pierwsze, usługi turystyczne mogą być 
przez pośredników kupowane, a następnie 
sprzedawane we własnym imieniu i na włas-
ną rzecz. W takich przypadkach odsprzedaż 
usług turystyki również jest świadczeniem 
tych usług, ze wszystkimi tego konsekwencja-
mi (np. można stosować procedurę opodatko-
wania marży przy odsprzedaży takich usług).

Po drugie, usługi turystyczne mogą być 
przez pośredników sprzedawane w imieniu 
i na rzecz innych podmiotów – przeważnie or-
ganizatorów usług turystycznych. Nie są 
w takich przypadkach uważane za usługi tu-
rystyki dla rozliczeń VAT. W szczególności nie 
jest możliwe korzystanie ze szczególnej pro-
cedury opodatkowania marży. Wynika to 
wprost z art. 119 ust. 3 pkt 2 ustawy o podat-
ku od towarów i usług, który przewiduje, że 
szczególna procedura opodatkowania usług 
turystyki ma zastosowanie wyłącznie do po-
datników, którzy działają na rzecz nabywcy 
tych usług we własnym imieniu i na własny 
rachunek.

II krok. 
Ustalamy miejsce świadczenia

W Polsce rozliczamy tylko te usługi, dla 
których miejsce świadczenia znajduje się 
w Polsce. Dla usług turystycznych opodatko-
wanych od marży miejsce świadczenia ustala 
się na podstawie art. 28n ustawy o podatku 
od towarów i usług, i to niezależnie od tego, 
na czyją rzecz są świadczone, tzn. turysty czy 
np. innego biura podróży. Po zmianie przepi-
sów nie ma wątpliwości, że specjalne zasady 
ustalania miejsca świadczenia mają zastoso-
wanie tylko do usług turystycznych opodat-
kowanych od marży. 

Gdy stosujemy ogólne zasady, świadcząc 
usługę na rzecz turysty, miejsca świadczenia 
ustalane są na podstawie art. 28c ustawy 
o podatku od towarów i usług:

Usługi turystyczne opodatkowane 
od marży

Usługi turystyczne opodatkowane 
na zasadach ogólnych na rzecz turysty

Miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca (biuro podróży) posiada siedzibę 
działalności gospodarczej. Gdy usługi turystyki są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia 
działalnoś ci gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba dzia-
łalności gos podarczej, miejscem świadczenia usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

Gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług turystyki jest miejsce, w któ-
rym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

PRZYKŁAD

Polskie biuro podróży sprzedało rosyj-
skim turystom wycieczkę do Francji. 
Miejsce świadczenie tej usługi będzie 
się znajdowało w Polsce.

Polskie biura podróży, organizując wyjaz-
dy zagraniczne, nabywają za granicą bardzo 
dużo różnych usług (np. hotelowe, trans-
portowe, wstępu). Powstaje pytanie, czy 
ustalając ich miejsce świadczenia, podatnik 
powinien je zaklasyfikować jako usługi tury-
styczne, czy każdą usługę rozpatrywać od-
rębnie. Drugie stanowisko należy uznać za 
prawidłowe. Jak czytamy w piśmie Dyrektora 

informacja 
turystyczna

turysta
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Izby Skarbowej w Łodzi z 4 lipca 2012 r. 
(nr IPTPP2/443-317/12-2/JS), dla każdej 
nabytej usługi miejsce świadczenia ustala się 
odrębnie. I tak, gdy nabywamy usługi od za-
granicznych podatników wykonywane fak-

tycznie za granicą, miejsce ich świadczenia 
jest ustalane według zasad dla nich przewi-
dzianych.

Przedstawiamy przykładowe usługi i miej-
sce ich świadczenia:

Rodzaj nabytych usług Miejsce świadczenia Czy rozliczamy 
w Polsce import usług

Usługi transportu pasaże-
rów autokarami

Miejscem świadczenia tych usług 
jest kraj, gdzie odbywa się transport 
(art. 28f ustawy o podatku od towarów 
i usług), czyli poza terytorium Polski

Nie rozliczamy

Usługi hotelarskie i par-
kingowe

Miejsce świadczenia znajduje się na te-
rytorium państw, gdzie te hotele i par-
kingi się znajdują (art. 28e ustawy), 
zatem poza terytorium Polski

Nie rozliczamy

Usługi gastronomiczne 
i cateringowe

Miejscem opodatkowania jest kraj, 
w którym te usługi są faktycznie wy-
konywane (art. 28i ustawy), czyli poza 
terytorium kraju

Nie rozliczamy

Usługi wejść do muzeów, 
teatrów, na cmentarze 
(nekropolie) i różne im-
prezy kulturalne, sporto-
we, rekreacyjne (np. wie-
czory folklorystyczne)

Miejsce świadczenia znajduje się 
w miejscu (kraju), w którym te imprezy 
się odbywają (art. 28g ust. 1 ustawy), 
czyli poza granicami kraju

Nie rozliczamy

III krok. 
Ustalamy, czy mamy prawo 
do zastosowania marży

Rozliczenie VAT od marży jest dla podatni-
ków świadczących usługi turystyczne, gdy 
spełniają warunki ustawowe (art. 119 ust. 3 
ustawy o podatku od towarów i usług) obo-
wiązkowe. Jeśli świadczymy usługę tury-
styczną, mamy obowiązek rozliczyć VAT od 
marży bez względu na to, kto nabywa usługę 
turystyki, w przypadku gdy:

 ● działamy na rzecz nabywcy usługi we włas-
nym imieniu i na własny rachunek,

 ● przy świadczeniu usługi nabywamy towary 
i usługi od innych podatników dla bezpo-
średniej korzyści turysty.
Szczególna procedura opodatkowania mar-

ży może mieć zastosowanie również wtedy, 
gdy usługi turystyki są sprzedawane np. za-
kładom pracy, szkołom. Warunek nabywania 
towarów i usług dla bezpośredniej korzyści 
turysty spełniony jest nie tylko wówczas, gdy 
usługi turystyki są sprzedawane bezpośred-
nio turystom, ale także wówczas, gdy są 
sprzedawane podmiotom, które dokonują ich 
dalszej odsprzedaży we włas nym zakresie. 
Prowadzi to do wniosku, że stosowanie pro-
cedury marży możliwe jest również wtedy, 

gdy usługi turystyki są sprzedawane zakła-
dom pracy czy szkołom, które następnie od-
sprzedają te usługi lub przekazują nieodpłat-
nie swoim pracownikom czy uczniom.

Powstaje również pytanie, czy organizator 
wycieczki, który nie zajmuje się profesjonalnie 
świadczeniem usług turystyki, może rozliczyć 
się od marży. Odpowiedź na to pytanie jest 
twierdząca. Potwierdzają to również organy 
podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 
w piśmie z 9 grudnia 2011 r. (nr IPTPP1/443- 
-729/11-4/MW), odpowiadając na pytanie 
gminy, która dla dzieci zamieszkujących na jej 
terenie organizuje wycieczki (za częściową od-
płatnością) na terytorium Polski i w tym celu 
nabywa poszczególne towary i usługi składają-
ce się na wycieczkę (np. usługi noclegowe, 
przejazd, bilety wstępu „na atrakcje”, wyży-
wienie), uznał:

Uwzględniając przedstawiony we wniosku 
opis sprawy stwierdzić należy, iż charakter 
świadczonych usług i sposób ich realizacji wska-
zuje na konieczność zastosowania szczególnej 
procedury w rozliczaniu podatku od towarów 
i usług, bowiem przy świadczeniu tych usług 
Wnioskodawca spełnia przesłanki zawarte 
w art. 119 ust. 3 ustawy. W takiej sytuacji opo-
datkowanie przedmiotowych usług turystyki 
winno nastąpić według procedury przewidzianej 

rozliczenie VAT

wycieczka



Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

22 | www.pgp.infor.pl

w art. 119, przy spełnieniu warunku prowadze-
nia ewidencji, o której mowa w art. 19 ust. 3a 
ustawy. Podstawą opodatkowania będzie marża 
zdefiniowana w art. 119 ust. 2 ustawy.

IV krok. 
Ustalamy kwotę marży

Jeśli ustalimy, że mamy prawo do stosowa-
nia procedury marży, to podstawą opodatko-
wania przy wykonywaniu usług turystyki jest 
kwota marży pomniejszona o kwotę należnego 
podatku. Dlatego należy przystąpić do ustale-
nia marży. Stanowi ją różnica między kwotą, 
którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycz-
nymi kosztami poniesionymi przez podatnika 
z tytułu nabycia towarów i usług od innych po-
datników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Od 1 kwietnia br. doprecyzowaniu uległa 
definicja marży. W poprzedniej wersji za-
miast nowego zwrotu „faktyczne koszty po-
niesione przez podatnika” funkcjonował za-
pis „cena nabycia”.

Oznacza to, że w przypadku zakupu usług 
od innych podatników dla bezpośredniej ko-
rzyści turysty, dla których miejscem świad-
czenia jest miejsce siedziby usługobiorcy, po-
datek od takich usług rozliczany przez 
nabywcę (od importu usług) jako koszt po-
niesiony będzie uwzględniony przy oblicza-
niu marży.

■ ZAPAMIĘTAJ
Kwotę marży mogą obniżyć tylko wydatki 
faktycznie poniesione przez świadczącego 
usługę turystyki z tytułu nabycia towarów 
i usług od innych podatników dla bezpo-
średniej korzyści turysty.

Przez usługi dla bezpośredniej korzyści tury-
sty rozumie się usługi stanowiące składnik 
świadczonej usługi turystyki, w szczególności:

 ● transport,
 ● zakwaterowanie,
 ● wyżywienie,
 ● ubezpieczenie.
Jest to przykład usług, które mogą być naby-

te dla bezpośredniej korzyści turysty. Katalog 
tych usług jest otwarty. Za wydatek dla bezpo-
średniej korzyści turysty organy podatkowe 
uznały np. koszt tzw. pustych nóg opłacany 
przewoźnikom lotniczym. W piśmie Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 16 stycz-
nia 2013 r. (nr IPPP2/443-1006/12-4/DG) 
czytamy:

Koszty „pustych nóg” są nieodzownym ele-
mentem kosztotwórczym każdego łańcucha rej-

sów na danej destynacji. W każdym bowiem 
łańcuchu musi się odbyć rejs początkowy i koń-
cowy, a koszty otwarcia i zamknięcia są wkal-
kulowane w cenę imprezy turystycznej. Organi-
zator imprez turystycznych badając rentowność 
swojej działalności przypisuje koszty otwarcia 
i zamknięcia każdego łańcucha rejsów (koszty 
„pustych nóg”) do każdego z rejsów w danym 
łańcuchu.

(...) Z przedstawionego przez Wnioskodawcę 
opisu przedmiotowej sprawy wynika, że ww. 
usługa nabywana jest w związku z całym łań-
cuchem rejsów do danego miejsca wypoczynku 
turystów. Tym samym należy ją uznać za skład-
nik faktycznie ponoszonych wydatków dla bez-
pośredniej korzyści turysty każdej z imprez 
turystycznych odbywających się w danym miej-
scu, do którego rejs samolotu bez turystów na 
pokładzie jest odbywany (na początku sezonu 
i na koniec sezonu wypoczynkowego w danym 
miejscu). W konsekwencji powyższego tut. Or-
gan stwierdza, że Wnioskodawca prawidłowo 
zamierza rozliczyć przedmiotowy koszt „pu-
stych nóg” jako wydatek przypadający na jeden 
rejs samolotu w łańcuchu lotów, a następnie 
mnożąc wartość kosztów „pustych nóg” przez 
liczbę rejsów w danym miesiącu w danym łań-
cuchu ustali, jaka część ceny usługi „pustych 
nóg” przypada na każdy miesiąc w trakcie 
trwania sezonu turystycznego. W następstwie 
powyższych rozliczeń zostaną zwiększone wy-
datki ponoszone dla bezpośredniej korzyści tury-
sty i odpowiednio ulegnie zmniejszeniu wartość 
marży podlegającej opodatkowaniu. Zatem 
u Wnioskodawcy wskutek wyżej przedstawio-
nych rozliczeń ulegnie zmianie (obniżeniu) usta-
lona marża na danej imprezie turystycznej 
i Spółka będzie zobligowana do złożenia dekla-
racji korygujących składanych za odpowiednie 
okresy rozliczeniowe.

Podsumujmy zatem, czym charakteryzują 
się usługi nabyte dla bezpośredniej korzyści 
turysty:
1)  nie są to towary i usługi wykorzystywane 

do wykonywania tzw. usług własnych, 
tj. składających się na usługę turystyki 
czynności wykonywanych przez organiza-
torów turystyki we własnym zakresie;

PRZYKŁAD

Firma organizuje wycieczkę autokaro-
wą do Włoch. Gdy transport uczestni-
ków wycieczki będzie dokonany z wy-
korzystaniem:

usługobiorca

impreza 
turystyczna
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●  autokarów firmy transportowej 
– w takim przypadku zakup usługi 
transportowej stanowi zakup usługi 
dla bezpośredniej korzyści turysty,

●  własnych autokarów – w takim przy-
padku świadczenie usługi transporto-
wej stanowi świadczenie usługi włas-
nej (a np. zakup paliwa do autokarów 
jest zakupem wykorzystywanym do 
wykonywania usług własnych).

2)  nie są to towary i usługi, na których naby-
cie wydatki stanowią szeroko pojęte kosz-
ty prowadzenia działalności przez podat-
nika świadczącego usługi turystyki 
(np. najem lokali handlowych);

3)  towary i usługi dla bezpośredniej korzyści 
turysty zostały nabyte od podatników.

W związku z tym powstaje pytanie, czy na-
bycie usługi dla bezpośredniej korzyści tury-
sty od podatników zwolnionych z VAT wpły-
nie na kwotę marży.

„Innymi podatnikami”, od których mogą 
być nabywane towary i usługi dla bezpośred-
niej korzyści turysty, są nie tylko czynni po-
datnicy VAT, ale również podatnicy zwolnieni 
podmiotowo (ze względu na wysokość obro-
tu) oraz podatnicy wykonujący wyłącznie 
czynności przedmiotowo zwolnione od po-
datku. Wystawiają oni rachunki, które mogą 
być uwzględniane przy ustalaniu marży, lub 
faktury, gdy są zarejestrowani jako podatnicy 
zwolnieni z VAT.

Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowe-
go w Kędzierzynie-Koźlu w postanowieniu 
z 3 kwietnia 2006 r. (nr PP/406-13/06/KR), 
w którym czytamy:

Przy obliczaniu marży będącej podstawą 
opodatkowania usług turystycznych należy 
brać pod uwagę wszystkie wydatki dokonane 
dla bezpośredniej korzyści turysty, związane 
z daną usługą turystyczną, zarówno te udoku-
mentowane fakturami VAT, jak i te udokumen-
towane rachunkami czy też innymi dowodami 
księgowymi, takimi jak bilety czy dowody 
opłat.

Dokumentem potwierdzającym zakup nie 
może być jednak zestawienie opłat. Jak 
czy tamy w piśmie Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 20 lutego 2013 r. 
(nr IPPP2/443-1163/12-4/AO):

(...) przedmiotowe zestawienie wystawione 
przez podmiot trzeci wskazujące na zamówione 
usługi hotelowe i usługi im towarzyszące, za-
wierające wykaz rezerwacji oraz płatności do-
konanych w związku z przedmiotowymi usłu-
gami nie stanowi dokumentu dowodzącego 

o wykonanych usługach i poniesionych wydat-
kach na nabycie towarów i usług dla bezpośred-
niej korzyści turysty. Jednakże zauważyć nale-
ży, iż w okolicznościach niniejszej sprawy 
Wnioskodawca wskazał, że obok zestawienia 
wskazującego na zamówione usługi hotelowe 
i usługi im towarzyszące, zawierającego wykaz 
rezerwacji i płatności dokonanych w związku 
ze świadczeniem przedmiotowych usług posia-
da dokumenty potwierdzające dokonanie płat-
ności (dokonane przelewy i wyciągi bankowe). 
W związku z powyższym, pomimo iż samo ze-
stawienie nie stanowi podstawy do ujęcia przy 
ustaleniu opodatkowania na szczególnych za-
sadach, to Wnioskodawca ma prawo ustalić 
marżę, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy 
o VAT na podstawie posiadanych dokumentów 
(potwierdzeń dokonanych przelewów i wycią-
gów bankowych), które potwierdzają fakt 
nabycia towarów i usług dla bezpośredniej ko-
rzyści turysty oraz wysokość wydatków ponie-
sionych z tego tytułu.

Przy ustalaniu marży nie są uwzględniane 
towary i usługi nabywane od podmiotów nie-
będących podatnikami VAT. W praktyce 
powstają jednak problemy z odróżnieniem 
podatników zwolnionych z VAT od niepodat-
ników. Jest to spowodowane trudnościami in-
terpretacyjnymi dotyczącymi treści art. 15 
ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów 
i usług. Świadczący usługę turystyki powi-
nien zidentyfikować status kontrahenta, od 
którego nabywa usługi, na podstawie doku-
mentu (rachunku) wystawionego w związku 
z nabywanym świadczeniem. Jeśli kontra-
hent wystawi fakturę lub rachunek, możemy 
go uznać za podatnika. Należy pamiętać, że 
za fakturę mogą być uznane też inne doku-
menty, np. bilety czy paragony za przejazd 
autostradą. Koszt usługi nabytej na umowę 
cywilnoprawną nie pomniejsza marży. Po-
twierdzają to organy podatkowe. W piśmie 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 8 października 2012 r. (nr ILPP2/443- 
-679/12-4/MN) czytamy:

Reasumując, do ustalenia wysokości marży 
dla danej imprezy turystycznej należy brać pod 
uwagę wszystkie wydatki związane z organiza-
cją imprezy, nabyte od innych podatników 
i udokumentowane także za pomocą innych do-
wodów księgowych. Natomiast, nabywane 
usługi zawierane na podstawie umów cywilno-
prawnych nie mogą być uznane za usługi naby-
wane od innych podatników dla bezpośredniej 
korzyści turysty, gdyż zleceniobiorcy nie działa-
ją w tym przypadku w charakterze podatnika 
podatku VAT. Tym samym nie można ich 
uwzględnić przy ustalaniu podstawy opodatko-

rachunek

koszt 
usługi
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wania według szczególnej procedury rozlicza-
nia podatku od towarów i usług, dotyczącej 
opodatkowania usług turystyki.

PRZYKŁAD

Biuro podróży sprzedało wycieczkę do 
Bawarii za 60 000 zł na rzecz firmy. 
Wartość usług nabytych dla bezpośred-
niej korzyści turysty to 46 000 zł. Kwota 
marży wyniesie 14 000 zł, natomiast 
VAT – 2617,89 zł (14 000 × 23 : 123).

V krok. 
Ustalamy podstawę 
opodatkowania w systemie 
mieszanym

Gdy podatnik wykonuje we własnym zakre-
sie wszystkie usługi wchodzące w skład usłu-
gi turystyki, podstawą opodatkowania jest 
cała kwota, którą płaci nabywca, pomniejszo-
na o należny VAT.

Jeżeli przy świadczeniu usługi turystyki 
podatnik oprócz usług nabywanych od in-
nych podatników dla bezpośredniej korzyści 
turysty część świadczeń w ramach tej usługi 
wykonuje we własnym zakresie, wówczas 
odrębnie ustala się podstawę opodatkowa-
nia dla usług własnych i odrębnie w odnie-
sieniu do usług nabytych od innych podatni-
ków dla bezpośredniej korzyści turysty. 
W celu określenia podstawy opodatkowania 
usług własnych stosuje się zasadę ogólną, 
tj. podstawą opodatkowania jest obrót, czyli 
kwota należna z tytułu sprzedaży pomniej-
szona o należny VAT.

PRZYKŁAD

Firma turystyczna zorganizowała wy-
cieczkę za 1000 zł od osoby. Wartość 
brutto towarów i usług nabytych dla 
bezpośredniej korzyści turysty wynosi 
750 zł brutto. W skład tej ceny wchodzi 
wartość brutto organizowanego we 
własnym zakresie transportu, tj. kwota 
100 zł.
W tym przypadku rozliczenie wygląda 
w następujący sposób:
● dla części opodatkowanej od marży 
– kwota marży wynosi 250 zł (1000 zł 

– 750 zł). Zastosowanie metody „w stu” 
do tej kwoty skutkuje otrzymaniem 
podstawy opodatkowania netto w wy-
sokości 203,25 zł oraz należnego podat-
ku w wysokości 46,75 zł. Wynika to 
z następującego działania: 250 zł × 
× 100 : 123 = 203,25 zł; 250 zł  
203,25 zł = VAT 46,75 zł;
● dla części opodatkowanej na zasa-
dach ogólnych – podstawa opodatkowa-
nia wynosi 81,30 zł (100 × 100 : 123), 
VAT – 18,70 zł.

VI krok.
Rozliczamy VAT należny

Podatnicy świadczący usługi turystyki mu-
szą spełnić dodatkowe obowiązki w porówna-
niu z innymi podatnikami.

1. Dokumentowanie usługi 
turystyki

Podatnik świadczący usługi turystyki nie 
wykazuje w wystawionych przez siebie faktu-
rach kwot podatku. Faktury dokumentujące 
usługi turystyki od 1 stycznia br. są oznacza-
ne jako „faktura”, zamiast poprzedniego „fak-
tura VAT marża”, oraz dodatkowo zawierają 
informację „procedura marży dla biur podró-
ży”. Faktury te nie zawierają:

 ● ceny jednostkowej netto,
 ● kwot rabatów,
 ● wartości sprzedaży netto,
 ● stawki ani kwoty VAT,
 ● kwoty marży.
Wykazuje się w nich natomiast całą kwotę 

należności od nabywcy (nie musi być podana 
słownie).

■ ZAPAMIĘTAJ
Faktura dokumentująca usługę turystyki 
opodatkowanej od marży nie zawiera kwo-
ty marży.

Jeśli nabywcą usługi jest osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności, nie mamy obo-
wiązku wystawiania faktury.

Kolejnym problemem jest dokumentowanie 
usług turystycznych, gdy usługa jest opodat-
kowana w systemie mieszanym (od marży 
i na zasadach ogólnych). W tym przypadku 
również wystawiamy fakturę według zasad 
przewidzianych dla faktur z oznaczeniem 
„procedura marży dla biur podróży”. W ru-
bryce „Kwota należności” w jednej pozycji na-
leży wykazać sumę, którą płaci nabywca. 

podstawa 
opodatkowania

rabat
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Do celów rozliczeń podatnik musi stosować 
dodatkowe rozwiązania ewidencyjne, umoż-
liwiające pełne rozliczenie deklaracji dla po-
datku od towarów i usług (patrz pkt 5).

Przepisy nie przewidują specjalnych termi-
nów wystawiania faktury. Musi być wysta-
wiona najpóźniej siódmego dnia od dnia wy-
konania usługi.

2. Ewidencjonowanie 
na kasie rejestrującej

Przepisy nie przewidują zwolnienia z obo-
wiązku ewidencjonowania za pomocą kas fi-
skalnych świadczenia usług turystyki. Oczy-
wiście obowiązek ten dotyczy świadczenia 
tych usług na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej. W kon-
sekwencji zarówno usługi turystyki opodat-
kowane na zasadach ogólnych, jak i usługi 
turystyki opodatkowane według procedury 
marży świadczone na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej 
powinny być, co do zasady, ewidencjonowa-
ne za pomocą kas fiskalnych, gdy podatnik 
nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia, 
np. ze względu na wysokość obrotu.

Od 1 kwietnia br. przepisy przewidują 
wprost zasady ewidencjonowania usług opo-
datkowanych od marży. Należy przyporząd-
kować dowolną wolną literę, z wyjątkiem li-
tery „A”, wartości 0% (tzw. zero techniczne). 
Przyporządkowanie odpowiedniej litery 
tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwi-
sant w książce kasy (§ 6 ust. 1 pkt 6 rozpo-
rządzenia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas 
rejestrujących – Dz.U. z 2013 r., poz. 363). 
Nie ewidencjonujemy tylko kwoty marży, 
lecz tak jak w przypadku faktur kwotę należ-
ną od klienta.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży 
za pomocą kas fiskalnych powstaje z chwilą 
powstania obowiązku podatkowego. W kon-
sekwencji usługi turystyki opodatkowane 
marżą powinny być ewidencjonowane na ka-
sie fiskalnej z chwilą ustalenia marży, nie 
później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania 
usługi (patrz pkt 4).

3. Ewidencjonowanie zaliczek
W odniesieniu do usług turystyki ustawo-

dawca przewidział szczególny moment po-
wstania obowiązku podatkowego, dlatego 
wpłata zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży 
usługi nie powoduje powstania obowiązku 
podatkowego. W praktyce powstaje jednak 
problem z dokumentowaniem. Gdy usługi tu-
rystyczne są sprzedawane turystom, po-
wszechną praktyką jest zapłata przed wyko-

naniem usługi. Ewidencjonowanie na kasie 
w momencie powstania obowiązku podatko-
wego u podatników powoduje wiele proble-
mów, gdyż rodzi obowiązek przekazania pa-
ragonu.

Do końca marca br. przepisy nie mówiły 
nic o ewidencjonowaniu zaliczek na kasie 
rejestrującej. Obecnie według § 3 ust. 2 roz-
porządzenia w sprawie kas rejestrujących 
otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży 
całości lub części należności (zapłaty) pod-
lega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzy-
mania. Inaczej niż w przypadku określenia 
zasad wystawiania faktur zaliczkowych usta-
wodawca nie wskazał, że ewidencjonujemy 
tylko zaliczki, od których powstaje obowią-
zek podatkowy. Sugeruje to, że możemy ewi-
dencjonować na kasie zaliczkę w momencie 
jej otrzymania, niezależnie od tego, kiedy 
powstanie obowiązek. Uprościłoby to podat-
nikom życie. Trudno jednak ustalić, jakie 
stanowisko w tej sprawie będą zajmować or-
gany podatkowe. Przed zmianą przepisów 
organy podatkowe stosowały przez analogię 
regulację przewidzianą dla faktur (jeśli nie 
powstawał obowiązek podatkowy, zaliczka 
nie była ewidencjonowana na kasie). Uzna-
wały, że przyjęcie zaliczki można ewentual-
nie udokumentować innym dokumentem 
księgowym. Nawet gdy przyjmiemy, że mo-
żemy ewidencjonować zaliczki w chwili ich 
otrzymania, to rozliczamy sprzedaną usługę 
i VAT dopiero w rozliczeniu za okres, kiedy 
powstał obowiązek podatkowy.

4. Ustalanie obowiązku 
podatkowego

Dla usługi turystyki obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą ustalenia marży, nie póź-
niej jednak niż 15 dnia od dnia wykonania 
usługi (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wyko-
nania niektórych przepisów ustawy o podat-
ku od towarów i usług – t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 247 z późn. zm.). Pamiętajmy, że na wy-
stawienie faktury mamy siedem dni liczone 
od dnia wykonania usługi. Jak już zostało po-
wiedziane, otrzymanie zaliczki nie spowodu-
je powstania obowiązku podatkowego.

5. Prowadzenie ewidencji
Podatnicy świadczący usługi turystyczne 

opodatkowane od marży mają obowiązek 
prowadzenia ewidencji sprzedaży z uwzględ-
nieniem kwot wydatkowanych na nabycie to-
warów i usług od innych podatników dla 
bezpośredniej korzyści turysty oraz muszą 
posiadać dokumenty, z których wynikają te 

osoba 
fizyczna

kasa
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kwoty. Jeśli podatnik świadczy usługi opo-
datkowane w systemie mieszanym (od mar-
ży i na zasadach ogólnych), to ma obowiązek 
wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka 
część należności za usługę przypada na usłu-
gi nabyte od innych podatników dla bezpo-
średniej korzyści turysty, a jaka na usługi 
własne.

W ewidencji dokonujemy zapisów w rozli-
czeniu za okres, kiedy powstał obowiązek po-
datkowy.

6. Stawki VAT na usługi turystyczne
Usługi turystyki są opodatkowane według 

stawki podstawowej 23%. Wyjątkiem są usłu-
gi turystyki, w przypadku których usługi na-
bywane od innych podatników dla bezpo-
średniej korzyści turysty są świadczone poza 
terytorium Unii Europejskiej. W takiej sytu-
acji usługi te podlegają opodatkowaniu staw-
ką podatku w wysokości 0%.

Jeżeli usługi nabywane od innych podatni-
ków dla bezpośredniej korzyści turysty są 
świadczone zarówno na terytorium Unii Eu-
ropejskiej, jak i poza nim, to usługi turystyki 
podlegają opodatkowaniu stawką podatku 
w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy 
usług świadczonych poza terytorium Unii Eu-
ropejskiej (art. 119 ust. 7 i 8 ustawy o podat-
ku od towarów i usług). Warunkiem zastoso-
wania stawki 0% jest posiadanie przez 
podatnika dokumentów potwierdzających 
świadczenie tych usług poza terytorium Unii 
Europejskiej. Ustawodawca nie określa, jakie 
to mają być dokumenty, więc należy uznać, 
że mogą być dowolne.

Od początku obowiązywania tych regulacji 
istniały wątpliwości, czy możemy stosować ob-
niżone stawki VAT do usług własnych, gdy 
usługa turystyki jest opodatkowana w systemie 
mieszanym, np. usługa transportu, hotelowa. 
Obecnie zarówno sądy, jak i organy podatkowe 
jednomyślnie uznają, że takiej możliwości nie 
ma. Do całej usługi należy zastosować stawkę 
23%. Jak czytamy w wyroku NSA z 27 czerw-
ca 2008 r. (sygn. akt I FSK 741/07):

Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 
ze zm.), również w przypadku gdy w jej ramach 
świadczone są „usługi własne”, o których mowa 
w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie art. 41 
ust. 1 u.p.t.u. podlega – jako jedna usługa 
o charakterze kompleksowym – opodatkowa-
niu stawką 22% [obecnie 23% – przyp. red.], 
za wyjątkiem przypadków, gdy jest świadczona 
poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium 
Wspólnoty i poza nim.

7. Podatek naliczony od zakupów

Podatnikom rozliczającym się od marży nie 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwoty podatku naliczonego 
od towarów i usług nabytych dla bezpośred-
niej korzyści turysty. Oznacza to, że od pozo-
stałych zakupów odliczą VAT na zasadach 
ogólnych. Jakie to są pozostałe zakupy? Będą 
to m.in.:

 ● zakupy związane z prowadzoną działalno-
ścią, np. faktury za najem, leasing, opłaty 
za telefony,

 ● zakupy związane z wykonywaniem usług 
we własnym zakresie, np. zakup paliwa do 
autokaru, gdy podatnik świadczy usługę 
transportu we własnym zakresie.
Wydatki na zakupy towarów i usług dla 

bezpośredniej korzyści turysty w kwotach 
brutto są uwzględniane przy ustalaniu marży.

8. Marża ujemna
Jeżeli usługa jest sprzedawana z dużym ra-

batem, kwota marży może być ujemna. Mię-
dzy organami podatkowymi a podatnikami 
trwa spór, czy można wykazywać marżę 
ujemną, a tym samym ujemny VAT, który de 
facto obniżyłby należny VAT z tytułu innych 
czynności. Zdaniem organów podatkowych, 
nie można, gdyż podstawa opodatkowania 
wynosi wtedy 0. Obecnie również sądy zaczę-
ły zmieniać zdanie, uznając, że w takiej sytu-
acji VAT wyniesie 0 (patrz wyrok NSA 
z 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 885/11):

Definicja treściowa podatku, uregulowana 
w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy-
nacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
ze zm.), od której podatek VAT nie stanowi od-
stępstwa, stwierdza bowiem, że podatkiem jest 
publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe 
oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz 
Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub 
gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Poda-
tek, stanowiący zatem efekt operacji matema-
tycznej, uwzględniającej podstawę opodatko-
wania (marżę ujemną) oraz właściwą stawkę 
podatkową, mimo że stanowi w konsekwencji 
wartość ujemną, to w myśl reguł prawa podat-
kowego nie jest możliwy do zaakceptowania. 
Wartość taką można by bowiem utożsamiać ze 
świadczeniem pieniężnym, w ramach którego 
beneficjentem jest podatnik, a zobowiązanym 
np. Skarb Państwa. Przedstawiona definicja po-
datku nie przewiduje jednak takiej możliwości. 
W przypadku opisanym przez wnioskodawcę, 
wobec powstania ujemnej podstawy opodatko-
wania, podatek do zapłaty wyniesie 0 zł.

MARCIN JASIŃSKI

Unia 
Europejska

leasing
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 119 ustawy o podatku od towarów 
i usług
1. Podstawą opodatkowania przy wyko-
nywaniu usług turystyki jest kwota marży 
pomniejszona o kwotę należnego podat-
ku, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Przez marżę, o której mowa w ust. 1, 
rozumie się różnicę między kwotą, którą 
ma zapłacić nabywca usługi, a faktyczny-
mi kosztami poniesionymi przez podat-
nika z tytułu nabycia towarów i usług od 
innych podatników dla bezpośredniej 
korzyści turysty; przez usługi dla bezpo-
średniej korzyści turysty rozumie się 
usługi stanowiące składnik świadczonej 
usługi turystyki, a w szczególności 
transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 
ubezpieczenie.
3. Przepis ust. 1 stosuje się bez względu 
na to, kto nabywa usługę turystyki, 
w przypadku gdy podatnik:
1) (uchylony);
2)  działa na rzecz nabywcy usługi we wła-

snym imieniu i na własny rachunek;
3)  przy świadczeniu usługi nabywa towa-

ry i usługi od innych podatników dla 
bezpośredniej korzyści turysty;

4) (uchylony).
3a. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, 
są obowiązani prowadzić ewidencję, 
o której mowa w art. 109 ust. 3, z uwzględ-
nieniem kwot wydatkowanych na nabycie 
towarów i usług od innych podatników dla 
bezpośredniej korzyści turysty, oraz posia-
dać dokumenty, z których wynikają te 
kwoty.
4. Podatnikom, o których mowa w ust. 3, 
nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwoty podatku nali-
czonego od towarów i usług nabytych dla 
bezpośredniej korzyści turysty.

5. W przypadku gdy przy świadczeniu 
usługi turystyki podatnik oprócz usług 
nabywanych od innych podatników dla 
bezpośredniej korzyści turysty część 
świadczeń w ramach tej usługi wykonu-
je we własnym zakresie, zwanych dalej 
„usługami własnymi”, odrębnie ustala 
się podstawę opodatkowania dla usług 
własnych i odrębnie w odniesieniu do 
usług nabytych od innych podatników 
dla bezpośredniej korzyści turysty. 
W celu określenia podstawy opodatko-
wania dla usług własnych stosuje się od-
powiednio przepisy art. 29.
6. W przypadkach, o których mowa 
w ust. 5, podatnik obowiązany jest do 
wykazania w prowadzonej ewidencji, 
jaka część należności za usługę przypa-
da na usługi nabyte od innych podatni-
ków dla bezpośredniej korzyści turysty, 
a jaka na usługi własne.
7. Usługi turystyki podlegają opodatko-
waniu stawką podatku w wysokości 0%, 
jeżeli usługi nabywane od innych podat-
ników dla bezpośredniej korzyści tury-
sty są świadczone poza terytorium Unii 
Europejskiej.
8. Jeżeli usługi nabywane od innych 
podatników dla bezpośredniej korzyści 
turysty są świadczone zarówno na tery-
torium Unii Europejskiej, jak i poza nim, 
to usługi turystyki podlegają opodatko-
waniu stawką podatku w wysokości 0% 
tylko w częś ci, która dotyczy usług 
świadczonych poza terytorium Unii Eu-
ropejskiej.
9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się pod wa-
runkiem posiadania przez podatnika 
dokumentów potwierdzających świad-
czenie tych usług poza terytorium Unii 
Europejskiej.
10. Podatnik, o którym mowa w ust. 3, 
w wystawionych przez siebie fakturach 
nie wykazuje kwot podatku.

Rozliczenie VAT – zwroty, 
nadpłaty, zaliczenia, korekty
Prawo do zwrotu nadwyżki podatku nali-
czonego nad należnym czy nadpłaty, 
przysługujące podatnikowi VAT, może 
być sporym przywilejem, pod warunkiem 
że umiejętnie się z niego korzysta. Nie za-

wsze wykazanie całej kwoty nadwyżki 
do zwrotu jest korzystne. Dlatego każdo-
razowo należy przeanalizować swoją sy-
tuację i wybrać optymalną dla siebie 
opcję.
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Rozliczenie VAT w deklaracji VAT-7 może 
zakończyć się w następujący sposób:

 ● VAT do zapłaty,
 ● VAT do zwrotu,
 ● VAT w części do zwrotu i w części do prze-

niesienia na następny okres rozliczeniowy,
 ● VAT w całości do przeniesienia na następny 

okres rozliczeniowy.
Rozliczenie możemy poprawiać, składając 

korektę deklaracji. Najwięcej problemów 
sprawia podatnikom zadysponowanie nad-
wyżką podatku naliczonego czy wystąpienie 
o zwrot nadpłaty.

1. Zwrot VAT

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym kwo-
ta podatku naliczonego przewyższa kwotę 
podatku należnego, podatnik ma do wyboru 
dwa rozwiązania. Może w następnych okre-
sach rozliczeniowych obniżyć o tę różnicę 
kwotę podatku należnego, wykazując kwotę 
różnicy w deklaracji VAT, w której ona wystą-
piła, jako „kwotę do przeniesienia na następ-
ny okres rozliczeniowy”. Podatnik może też 
skorzystać z drugiej możliwości i wystąpić 
o zwrot różnicy na rachunek bankowy (tzw. 
zwrot bezpośredni), którego warunki i termi-
ny określa art. 87 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zwrot podatku może nastąpić na wskazany 
w zgłoszeniu identyfikacyjnym rachunek:

 ● bankowy podatnika w banku mającym sie-
dzibę na terytorium kraju lub

 ● podatnika w spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej (dalej: SKOK), której 
jest członkiem.
Od 1 stycznia br. podatnik może również 

pisemnie upoważnić naczelnika urzędu 
skarbowego do przekazania zwrotu VAT bez-
pośrednio na wskazany rachunek banku lub 
na rachunek SKOK jako zabezpieczenie 
udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę 
kredytu. To pisemne i nieodwołalne upo-

ważnienie do dokonania zwrotu, potwier-
dzone przez bank lub SKOK udzielające kre-
dytu, podatnik powinien złożyć naczelnikowi 
urzędu skarbowego w terminie do złożenia 
deklaracji podatkowej, z której wynika kwo-
ta zwrotu VAT.

1.1. Zwrot VAT 
w terminie 60  lub 180 dni

Podstawowym terminem zwrotu VAT 
jest 60 dni liczone od dnia złożenia rozlicze-
nia przez podatnika. Na zastosowanie tego 
terminu nie wpływa ani wielkość dokonanej 
sprzedaży (jeśli jest większa od zera), ani wy-
sokość stawek, według których ta sprzedaż 
jest opodatkowana, ani zwolnienie, ani ro-
dzaj zakupów, od których został odliczony 
VAT.

PRZYKŁAD

Podatnik jest producentem stolarki 
okiennej i drzwiowej, której sprzedaż 
jest opodatkowana stawkami 8% lub 
23%. W przypadku nadwyżki podatku 
naliczonego nad należnym podatnik 
może wystąpić o jej zwrot w terminie 
60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT, 
w której została zadeklarowana kwota 
VAT do zwrotu. Opodatkowanie sprze-
daży według stawek 8% lub 23% pozo-
staje bez wpływu na termin zwrotu VAT.

Podatnikowi będzie przysługiwał zwrot 
VAT w terminie 60 dni także wówczas, gdy 
dokonuje on sprzedaży towarów i usług, któ-
re podlegają opodatkowaniu poza terytorium 
naszego kraju, i nie dokonuje sprzedaży opo-
datkowanej w Polsce. Otrzymanie zwrotu 
VAT wymaga jednak w takiej sytuacji złoże-
nia przez podatnika umotywowanego wnio-
sku (art. 87 ust. 5 ustawy o podatku od towa-
rów i usług).

PRZYKŁAD

Podatnik świadczy usługi na nieruchomościach wyłącznie opodatkowane poza teryto-
rium kraju. W deklaracji VAT-7(14) za maj br. wykazał on:
C. Rozliczenie po-
datku należnego

Obrót z tytułu świadczenia usług poza 
terytorium kraju

poz. 11 100 000 zł

Razem (podatek należny) poz. 36 0 zł
D. Rozliczenie po-
datku naliczonego

Kwota nadwyżki z poprzedniej dekla-
racji

poz. 37 64 000 zł

deklaracja VAT

sprzedaż
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Podatek naliczony od nabycia towa-
rów i usług pozostałych w okresie roz-
liczeniowym

poz. 42 6 000 zł

Razem kwota podatku naliczonego do 
odliczenia

poz. 45 70 000 zł

E. Obliczenie kwo-
ty zwrotu

Kwota do zwrotu na rachunek banko-
wy podatnika w terminie 60 dni

poz. 51 
i poz. 53

70 000 zł

Umotywowanie wniosku przez podatnika 
polega na konieczności wykazania przez niego 
spełnienia warunków, od których uzależniony 
jest zwrot VAT. W stosunku do tak złożonego 
wniosku naczelnikowi urzędu skarbowego nie 
przysługuje uznaniowa swoboda oceny w za-
kresie uprawnienia do zwrotu. Ocenie tej pod-
lega jedynie sam fakt spełnienia wymogów do 
zwrotu VAT na podstawie art. 87 ust. 5 ustawy 
o podatku od towarów i usług.

Podatnik czeka najdłużej na zwrot podatku, 
gdy nie wykonał w okresie rozliczeniowym ani 
czynności opodatkowanych na terytorium kra-
ju, ani dostawy towarów lub świadczenia 
usług podlegających opodatkowaniu poza te-
rytorium kraju. Wówczas, na umotywowany 
wniosek złożony wraz z deklaracją podatko-
wą, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty po-
datku naliczonego, podlegającego odliczeniu 
od podatku należnego w związku z prowadzo-
ną działalnością gospodarczą na terytorium 
kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 
dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 ust. 5a 
ustawy). W tej sytuacji możliwe jest skrócenie 
oczekiwania na zwrot podatku ze 180 do 60 
dni. Na pisemny wniosek podatnika urząd 
skarbowy dokona szybszego zwrotu podatku, 
tj. w terminie 60 dni, ale pod warunkiem, że 
podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabez-
pieczenie majątkowe w wysokości odpowiada-
jącej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Umotywowanie wniosku o zwrot VAT 
w terminie 180 dni polega przede wszystkim 
na przytoczeniu okoliczności powodujących 
wypełnienie przesłanek określonych w art. 87 
ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. 
Wniosek ten powinien zostać złożony razem 
z deklaracją podatkową.

Zwrot VAT w terminie 180 dni od dnia złoże-
nia deklaracji jest niezwykle długi i przez to 
mało opłacalny podatkowo. Dlatego skumulo-
wany podatek naliczony odliczony w okresie, 
w którym podatnik nie wykonywał czynności 
opodatkowanych, lepiej rozliczyć w kolejnych 
miesiącach poprzez obniżenie podatku należ-
nego od dokonanej sprzedaży lub wystąpienie 
o jego zwrot, gdy nastąpi sprzedaż. Zapobie-
gnie to sytuacji, w której podatnik będzie cze-

kał na zwrot VAT pół roku, a w tym czasie bę-
dzie płacił VAT za okresy rozliczeniowe 
następujące po okresie, za który wystąpił 
z wnioskiem o zwrot podatku.

Podatnik może także rozważyć możliwość 
przeniesienia kwoty podatku naliczonego na 
kolejne okresy rozliczeniowe w części, która 
miałaby pokryć przyszłe zobowiązania 
w VAT, natomiast w pozostałej części złożyć 
wniosek o zwrot w terminie 180 dni.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca świadczący roboty bu-
dowlane jako osoba fizyczna zawarł 
umowę na okres od 1 kwietnia do 
31 maja 2013 r. VAT od tej usługi zosta-
nie rozliczony dopiero w deklaracji za 
czerwiec br. Podatnik w deklaracji 
VAT-7 za maj br. wykazał podatek nali-
czony od zakupów związanych ze 
świadczoną usługą w kwocie 20 000 zł. 
W deklaracji podatkowej za maj br. za-
deklarował on:
● podatek w kwocie 8000 zł do zwrotu 
na rachunek bankowy w terminie 180 
dni (poz. 51 i 54 deklaracji VAT-7(14)),
● podatek w kwocie 12 000 zł jako 
„Kwotę do przeniesienia na następny 
okres rozliczeniowy” (poz. 55 deklaracji 
VAT-7(14)).

Sposobem na wcześniejsze „odzyskanie” 
kwoty podatku jest również zaliczenie jej na 
poczet innych zobowiązań podatkowych. 
Wówczas, zgodnie z art. 76b ustawy z 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), zaliczenie to 
następuje z dniem złożenia deklaracji, w której 
wykazany jest zwrot podatku. Zaliczenie kwo-
ty zwrotu podatku na poczet bieżącego zobo-
wiązania podatkowego np. w podatku docho-
dowym skutkuje tym, że zwrot podatku 
w części zaliczonej na poczet zobowiązań po-
datkowych następuje bez konieczności oczeki-
wania na upływ np. 60 dni czy 180 dni. W spra-

zwrot
 podatku

zobowiązania 
podatkowe
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wach zaliczenia zwrotu podatku na poczet 
zaległych oraz bieżących zobowiązań podatko-

wych organ podatkowy wydaje postanowienie 
(na które służy zażalenie).

PRZYKŁAD

17 maja 2013 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za kwiecień br., z której wynikała nad-
wyżka podatku naliczonego nad należnym w kwocie 10 000 zł. Zwrot ten przysługuje po-
datnikowi w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji (do 16 lipca 2013 r.). Razem z de-
klaracją podatkową podatnik złożył wniosek o zaliczenie części zwrotu VAT na poczet 
bieżącego zobowiązania podatkowego, tj. na zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
prawnych (CIT) za kwiecień br. w kwocie 8000 zł. Kwota ta z dniem 17 maja 2013 r. zo-
stała rozliczona jako zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). 
Natomiast najpóźniej do 16 lipca 2013 r. podatnik otrzyma na rachunek bankowy pozo-
stałą część zwrotu podatku w kwocie 2000 zł.

Wzór wniosku o zaliczenie zwrotu VAT na poczet bieżącego zobowiązania podatko-
wego

Warszawa, 17 maja 2013 r. 
Alfa Sp. z o.o.
99-999 Warszawa, 
ul. Jesienna 1
NIP: XXX-XXX-XX-XX                Naczelnik Urzędu Skarbowego
      Warszawa-Mokotów
      ul. Postępu 16A
      02-676 Warszawa 

Wniosek
Na podstawie art. 76b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 749 ze zm.) wnoszę o zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego 
nad podatkiem należnym, która wynika z poz. 53 deklaracji VAT-7 za kwiecień 2013 r., 
w kwocie 8000 zł na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych 
za kwiecień 2013 r.
       Maria Lewandowska
      .....................................................
             Prezes zarządu

1.2. Skrócony termin zwrotu
W niektórych przypadkach zwrot VAT może 

nastąpić w ciągu 25 dni, licząc od dnia złoże-
nia rozliczenia. Na wniosek podatnika, złożo-
ny wraz z deklaracją podatkową, urząd skar-
bowy jest obowiązany dokonać zwrotu 
podatku w tym terminie, jeśli kwoty podatku 
naliczonego wykazane w deklaracji podatko-
wej wynikają z (art. 87 ust. 6 ustawy o podat-
ku od towarów i usług):
1)  faktur dokumentujących kwoty należno-

ści, które zostały w całości zapłacone, 
z uwzględnieniem art. 22 ustawy z 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, 
poz. 1447 z późn. zm.),

2)  dokumentów celnych, deklaracji importo-
wej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 
ust. 2 i 3 oraz art. 34 i które zostały przez 
podatnika zapłacone,

3)  importu towarów rozliczanego zgodnie 
z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego na-
bycia towarów, świadczenia usług, dla 
którego podatnikiem jest ich usługobior-
ca, lub dostawy towarów, dla której po-
datnikiem jest ich nabywca, jeżeli w de-
klaracji podatkowej została wykazana 
kwota podatku należnego od tych trans-
akcji.

Podatnikowi przysługuje prawo do ubiega-
nia się o zwrot VAT w terminie 25 dni, licząc 
od dnia złożenia rozliczenia, jeśli:

zażalenie

urząd 
skarbowy
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 ● kwoty podatku naliczonego wykazane 
w deklaracji podatkowej wynikają wyłącz-
nie z opłaconych w całości faktur oraz

 ● zostały opłacone podatki wynikające z roz-
liczonych w deklaracji podatkowej doku-
mentów celnych oraz decyzji, oraz

 ● w deklaracji podatkowej razem z kwotą po-
datku naliczonego od:
–  importu towarów rozliczanego według 

art. 33a ustawy o podatku od towarów 
i usług lub

–  WNT, lub
– importu usług, lub
–  dostawy towarów, dla której podatni-

kiem jest ich nabywca,
została wykazana kwota podatku należnego 
od tych transakcji.

Jeśli podatnik nie spełnia tych warunków 
w całości, gdyż np. opłacił tylko część faktur, od 
których odliczył w deklaracji VAT podatek nali-
czony, to nie może on podzielić nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym na część do 
zwrotu w przyśpieszonym terminie (25-dnio-
wym) i pozostałą część do zwrotu w podstawo-
wym terminie (60-dniowym). Tak uznał Dyrek-
tor IS w Łodzi w interpretacji indywidualnej 
z 8 lutego 2012 r. (nr IPTPP1/443-977/11-3/ 
/RG), który wyjaśnił, że:

Wnioskodawca w oparciu o art. 87 ust. 6 
ustawy, nie będzie miał możliwości przyspiesze-
nia terminu zwrotu różnicy podatku tylko 
w stosunku do części nadwyżki podatku naliczo-
nego nad należnym wykazanej w deklaracji. 
Z przepisu tego wynika, że w ciągu 25 dni urząd 
zwraca „różnicę podatku, o której mowa 
w ust. 2”, czyli różnicę pomiędzy kwotą wykaza-
nego podatku należnego a kwotą podatku nali-
czonego, który podatnik ujął w deklaracji. Nie 
będzie więc możliwości „podziału” w jednej de-
klaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego 
nad należnym i wykazania jej części do zwrotu 
w terminie przyspieszonym, a w odniesieniu do 
pozostałej części w terminie 60-dniowym.

Co więcej, warunkiem zwrotu różnicy po-
datku w terminie 25 dni jest zapłata należno-
ści zarówno za faktury dotyczące danego 
okresu rozliczeniowego, jak i za faktury prze-
niesione do deklaracji z poprzednich okresów 
rozliczeniowych, które mają wpływ na rozli-
czenie wykazane w deklaracji podatkowej. 
Tak stwierdził poszerzony skład siedmiu sę-
dziów NSA w wyroku z 11 marca 2013 r. 
(sygn. akt I FPS 5/12). Jeżeli podatnik ubiega 
się o zwrot podatku w terminie przyśpieszo-
nym, tj. w ciągu 25 dni, to musi opłacić 
wszystkie faktury, od których podatek nali-
czony został ujęty w deklaracji VAT. Warunek 
ten dotyczy także faktur z poprzednich mie-

sięcy, jeżeli podatek naliczony został wykaza-
ny w deklaracji podatkowej, na podstawie 
której podatnik ubiega się o przyśpieszony 
zwrot, jako kwota do przeniesienia z po-
przedniego okresu rozliczeniowego.

1.3. Prawo do zwrotu VAT 
od wydatków, gdy sprzedaż 
nastąpi  dopiero po kilku latach

Prawo do zwrotu podatku na podstawie 
art. 87 ust. 5a ustawy o podatku od towarów 
i usług przysługuje podatnikowi także wów-
czas, gdy przez długi czas ponosi on wydatki 
na uruchomienie działalności gospodarczej, 
wobec czego sprzedaż opodatkowana wystę-
puje nawet po kilku latach. Potwierdza to wy-
rok NSA z 29 sierpnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 
1639/11) dotyczący spółki, która w okresie od 
sierpnia 2005 r. do grudnia 2009 r. nie doko-
nała żadnej dostawy towarów ani nie wy-
świadczyła żadnej usługi. W tym czasie pono-
siła natomiast wydatki związane z kosztami 
ogólnymi, tj. na zakup usług telekomunikacyj-
nych, najem pomieszczenia biurowego, na-
prawę dwóch samochodów, zakup usług księ-
gowych, prawnych, notarialnych, komputera, 
akcesoriów komputerowych, artykułów biuro-
wych oraz prasy, od których odliczyła podatek 
naliczony. W tych okolicznościach zarówno 
organ podatkowy, jak i sąd pierwszej instancji 
uznały, że spółka nie była uprawniona do odli-
czenia podatku naliczonego od zakupów, ja-
kie ponosiła w związku z planowaną, ale 
w efekcie niezrealizowaną sprzedażą opodat-
kowaną. A skoro nie była uprawniona do odli-
czenia podatku naliczonego od wymienio-
nych wydatków, to nie przysługiwało jej 
również uprawnienie do zwrotu VAT na pod-
stawie art. 87 ust. 5a ustawy o podatku od to-
warów i usług. Jednak NSA nie podzielił tego 
stanowiska, uznając, że:

(...) wstępne wydatki inwestycyjne poniesio-
ne w celu uruchomienia działalności gos-
podarczej przesądzają o fakcie jej prowadzenia, 
nadając podmiotowi status podatnika VAT. 
W związku z tym ma on prawo do odliczenia 
podatku naliczonego związanego z zakupem 
towarów i usług, które miałyby być przeznaczo-
ne do wykonywania działalności gospodarczej.

W rezultacie sąd orzekł, że art. 87 ust. 5a 
ustawy o podatku od towarów i usług należy 
interpretować w ten sposób, że podatnikowi 
przysługuje, na jego umotywowany wniosek 
złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot 
kwoty podatku naliczonego, podlegającego 
odliczeniu od podatku należnego, również 
wówczas, gdy nie wykonał on w okresie rozli-
czeniowym czynności opodatkowanych na te-

podatek 
naliczony

deklaracja 
podatkowa
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rytorium kraju oraz czynności wymienionych 
w art. 86 ust. 8 pkt 1 tej ustawy, ale poniesio-
ne wydatki związane były z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą, o której mowa 
w art. 15 ust. 1 i 2 tej ustawy. Przy czym zwią-
zek z prowadzoną działalnością gospodarczą 
zachodzi także wtedy, kiedy podatnik poniósł 
wstępne wydatki inwestycyjne w celu uru-
chomienia tej działalności.

1.4. Termin zwrotu podatku 
w przypadku złożenia korekty 
deklaracji VAT

Nie do rzadkości należy sytuacja, gdy po 
złożeniu deklaracji VAT wykazującej kwotę 
zwrotu podatku podatnik składa deklarację 
korygującą rozliczenie za ten okres rozlicze-
niowy. Powstają wówczas pytania:

 ● czy 60-dniowy termin zwrotu VAT biegnie 
od momentu złożenia pierwotnej deklara-
cji VAT, wobec czego fakt złożenia korekty 
deklaracji nie przerywa jego biegu, czy też

 ● termin zwrotu VAT zaczyna bieg od nowa, 
tj. od dnia następującego po złożeniu ko-
rekty deklaracji VAT?
W tej kwestii stanowisko zajął NSA, który 

w wyroku z 24 marca 2010 r. (sygn. akt I FSK 
515/09) orzekł, że:

(...) termin określony w art. 87 ust. 2 ustawy 
o VAT został zastrzeżony dla każdego rozlicze-
nia przedłożonego organowi podatkowemu za 
dany okres przez podatnika, w tym również 
jego korekty. Korekta deklaracji podatkowej, 
która zmienia pierwotną treść złożonej dekla-
racji, stanowi w swojej istocie rozliczenie o no-
wym brzmieniu. Zatem termin 60-dniowy musi 
biec od jej złożenia, ponieważ będąc oświadcze-
niem o nowym brzmieniu, nie tylko w zakresie 
danego rozliczenia, ale również woli otrzyma-
nia zwrotu różnicy podatku w wysokości wyż-
szej od wskazanej w uprzednio złożonej dekla-
racji, nie może działać wstecz.

Oznacza to, że składanie korekt deklaracji 
VAT za okres rozliczeniowy, w którym wystą-
pił zwrot VAT, wydłuża moment jego otrzy-
mania.

PRZYKŁAD

25 kwietnia spółka złożyła deklarację 
VAT-7 za marzec, w której wykazała 
zwrot podatku w kwocie 10 000 zł. Pra-
wo do zwrotu przysługuje jej w terminie 
60 dni od złożenia deklaracji, czyli do 
24 czerwca.

3 czerwca spółka złożyła deklarację ko-
rygującą rozliczenie za marzec (do tego 
czasu nie otrzymała zwrotu podatku). 
Na skutek korekty kwota zwrotu po-
datku uległa zwiększeniu i wynosi 
15 000 zł. Wobec tego 60-dniowy ter-
min zwrotu podatku biegnie od począt-
ku. Podatnik otrzyma zwrot VAT w kwo-
cie 15 000 zł wynikającej ze złożonej 
korekty deklaracji VAT za marzec w ter-
minie 60 dni, licząc od jej złożenia. 
Upłynie on z dniem 2 sierpnia.

PRZYKŁAD

25 kwietnia spółka złożyła deklarację 
VAT-7 za marzec, w której wykazała 
zwrot podatku w kwocie 10 000 zł. Pra-
wo do zwrotu przysługiwało jej w ter-
minie 60 dni od złożenia deklaracji, czy-
li do 24 czerwca. Spółka otrzymała 
zwrot podatku 20 czerwca.
W dniu 25 czerwca podatnik złożył de-
klarację korygującą rozliczenie za ma-
rzec, na skutek której kwota zwrotu po-
datku uległa zwiększeniu do 15 000 zł.
W związku z tym, że deklaracja korygu-
jąca za marzec została złożona po otrzy-
maniu kwoty zwrotu określonej w de-
klaracji korygowanej, podatnik otrzyma 
zwrot VAT w dwóch „transzach”, tj.:
● na podstawie deklaracji VAT za ma-
rzec w kwocie 10 000 zł w dniu 
20 czerwca,
● na podstawie deklaracji VAT korygu-
jącej za marzec w pozostałej części, tj. 
w kwocie 5000 zł (15 000 zł – 10 000 zł) 
w terminie do 24 sierpnia.

1.5. Przedawnienie prawa 
do zwrotu VAT

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się 
z upływem pięciu lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji po-
datkowej). Po upływie tego terminu organ 
podatkowy (wierzyciel) nie może skutecznie 
domagać się od podatnika (dłużnika) zapła-
ty zobowiązania, jeśli do tego czasu nie zo-
stało ono uregulowane. Zgodnie z uchwałą 
NSA z 29 czerwca 2009 r. podjętą w posze-
rzonym składzie siedmiu sędziów (sygn. akt 
I FPS/08) przepis art. 70 § 1 Ordynacji po-

działalność 
gospodarcza

termin 
płatności
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datkowej ma zastosowanie również do rozli-
czeń, w których obowiązek podatkowy w po-
datku od towarów i usług przekształcił się 
w kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę 
zwrotu podatku naliczonego lub kwotę nad-
wyżki podatku naliczonego nad należnym 
deklarowanej przez podatnika do przenie-
sienia na następny okres rozliczeniowy. Ter-
min przedawnienia takiej kwoty zaczyna 
biec od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym upłynął termin zwrotu podatku, czyli 
z pierwszym dniem następnego roku, a koń-
czy się z upływem pięciu lat.

W niektórych przypadkach sposób licze-
nia tego terminu może być dość skompli-
kowany, czego potwierdzeniem jest inter-
pretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skar bowej w Katowicach z 26 kwiet-
nia 2013 r. (nr IBPP2/443-34/13/RSz). 
Pis mo dotyczyło ustalenia terminu przedaw-
nienia nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym skumulowanej w okresie od 
czerwca 2007 do grudnia 2012 i przenoszo-
nej na kolejne okresy rozliczeniowe w dekla-
racjach VAT-7 składanych na przestrzeni 
lat 2007–2013. Podatnik miał wątpliwości, 
czy w deklaracji za styczeń lub luty 2013 r. 
może wystąpić o zwrot tej nadwyżki, gdyż 
jego zdaniem termin przedawnienia zakoń-
czył się z upływem pięciu lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym kwota tej nad-
wyżki została po raz pierwszy wykazana 
w deklaracji VAT-7 jako kwota do przeniesie-
nia na następny okres rozliczeniowy (czyli 
z końcem grudnia 2012 r.). Organ podatko-
wy uznał jednak, że podatnik ma prawo do 
wystąpienia o zwrot VAT za styczeń lub luty 
2013 r., ponieważ kwota nadwyżki podatku 
naliczonego nad należnym przenoszona od 
czerwca 2007 r. była w tym czasie „konsu-
mowana” przez występujący od stycz-
nia 2008 r. podatek należny. W interpretacji 
indywidualnej stwierdzono:

W ocenie tut. organu, nie można uznać, iż 
doszło do przedawnienia prawa Wnioskodawcy 
do zwrotu części nadwyżki podatku naliczone-
go nad podatkiem należnym wynikającej z roz-
liczenia deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 
2007 r. Nie sposób bowiem stwierdzić, iż wyka-
zana przez Wnioskodawcę w rozliczeniu podat-
kowym w 2013 r. (styczeń/luty) nadwyżka po-
datku naliczonego nad należnym do zwrotu 
zawiera kwotę nadwyżki podatku naliczonego 
nad należnym, która była wykazana przez 
Wnioskodawcę w rozliczeniu podatkowym za 
grudzień 2007 r.

Kwoty podatku naliczonego wykazywane 
w kolejnych deklaracjach VAT-7 mają charak-

ter zbiorczy i nie sposób ich powiązać z kon-
kretnymi fakturami dokumentującymi nabycie 
towarów i usług. Z chwilą wykazania podatku 
naliczonego w deklaracji VAT-7 nie można już 
go przypisać do konkretnych wydatków, 
w związku z tym składa się on na zbiorczą 
sumę (kategorię, wartość liczbową) podatku 
naliczonego. (...)

W tej sprawie w rozliczeniu za styczeń czy też 
luty 2013 r. nie mamy do czynienia wprost 
z nadwyżką podatku naliczonego nad należ-
nym za okresy rozliczeniowe 2007 r. Bieżąca 
deklaracja kreuje bieżącą nadwyżkę podatku 
naliczonego tychże okresów rozliczeniowych.

Jeżeli zatem w dokonanym za styczeń czy też 
luty 2013 r. rozliczeniu podatku VAT Wniosko-
dawca wykaże nadwyżkę podatku naliczonego 
nad należnym (...), to Wnioskodawcy przysłu-
guje w rozliczeniu za bieżący okres rozliczenio-
wy prawo do zwrotu na rachunek bankowy ca-
łej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad 
podatkiem należnym wynikającej z deklaracji 
za bieżący okres rozliczeniowy, na którą składa 
się różnica pomiędzy podatkiem należnym 
a podatkiem naliczonym, stanowiącym sumę 
kwot podatku naliczonego zadeklarowanego 
w rozliczeniu za bieżący okres rozliczeniowy 
oraz wykazanego jako „Kwota nadwyżki z po-
przedniej deklaracji”.

2. Nadpłata podatku

Nadpłata w VAT powstaje najczęściej na 
skutek złożenia deklaracji korygującej rozli-
czenie za dany okres, powodujące zmniejsze-
nie podatku należnego lub zwiększenie 
podatku naliczonego, gdyż nadpłatę dla po-
datników VAT stanowi zasadniczo nadpłaco-
ny lub nienależnie zapłacony podatek. Nad-
wyżkę podatku naliczonego nad należnym 
traktuje się jako nadpłatę, gdy nie została 
zwrócona w terminie. Podatnikowi przysłu-
gują wtedy odsetki na takich zasadach jak 
przy nadpłatach (art. 87 ust. 7 ustawy o po-
datku od towarów i usług).

PRZYKŁAD

Podatnik w deklaracji VAT-7K za pierw-
szy kwartał 2013 r. przedwcześnie wyka-
zał obrót wraz z podatkiem należnym 
z tytułu wykonania usługi budowlanej. 
Dla tej czynności obowiązek podatkowy 
powstał w kwietniu, wobec czego należy

termin 
zwrotu podatku

podatek 
naliczony
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ją rozliczyć w deklaracji VAT-7K za drugi 
kwartał 2013 r. W rezultacie podatnik 
złożył 15 maja br. w urzędzie skarbo-
wym korektę deklaracji VAT-7K za 
pierwszy kwartał 2013 r., w której po-
mniejszył obrót o wartość wykonanej 
usługi. Zmniejszeniu uległ podatek na-
leżny (o 23 000 zł).
Z pierwotnie złożonej deklaracji VAT-7K 
wynikało zobowiązanie podatkowe 
w kwocie 80 000 zł, które zostało ure-
gulowane przez podatnika 23 kwietnia 
2013 r. W wyniku korekty deklaracji 
kwota zobowiązania podatkowego za 
pierwszy kwartał br. uległa zmniejsze-
niu o 23 000 zł. W ten sposób z dniem 
23 kwietnia 2013 r., tj. z dniem zapłaty 
przez podatnika podatku w wysokości 
większej od należnej, powstała nadpłata 
w VAT (art. 72 § 1 pkt 1 oraz art. 73 § 1 
pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podatnikowi, który w deklaracji podatko-
wej wykazał zobowiązanie podatkowe nie-
należne lub w wysokości większej od należ-
nej i wpłacił zadeklarowany podatek, 
przysługuje prawo do złożenia wniosku 
o stwierdzenie nadpłaty podatku. Tak wyni-
ka z art. 75 § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podat-
kowej. Równocześnie z wnioskiem musi zo-
stać złożona korekta deklaracji, która 
spowodowała powstanie nadpłaty. Jeżeli 
prawidłowość skorygowanej deklaracji nie 
budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca 
nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej 
nadpłatę. Jeżeli natomiast organ podatkowy 
będzie miał wątpliwości co do zasadności 
wystąpienia nadpłaty, to może wszcząć po-
stępowanie podatkowe w tej sprawie, koń-
czące się wydaniem decyzji.

Nadpłata w VAT podlega zwrotowi:
 ● w przypadku wydania przez organ podat-

kowy decyzji stwierdzającej nadpłatę lub 
określającej wysokość nadpłaty – w ciągu 
30 dni od dnia wydania decyzji (art. 77 § 1 
pkt 2 Ordynacji podatkowej),

 ● w przypadku gdy organ podatkowy zwrócił 
nadpłatę bez wydawania decyzji stwier-
dzającej nadpłatę – w terminie trzech mie-
sięcy od dnia skorygowania deklaracji VAT 
przez podatnika (art. 77 § 2 pkt 2 Ordyna-
cji podatkowej),

 ● w przypadku skorygowania deklaracji 
przez organ podatkowy w trybie okre-
ślonym przez art. 274 § 1 pkt 1 – w ter-
minie trzech miesięcy od dnia upływu 
terminu do wniesienia sprzeciwu przez 

podatnika (art. 77 § 2 pkt 1 Ordynacji 
podatkowej).
Na uwagę zasługuje interpretacja ogólna 

Ministra Finansów z 11 kwietnia 2013 r. 
(nr PK4/8012/75/AAN/13/RD-32130), we-
dług której napłata (zwrot) podatku nie po-
winna być zaliczana przez organy podatko-
we z urzędu na poczet zaległości 
podatkowych wynikających z decyzji nie-
ostatecznej, której nie nadano rygoru na-
tychmiastowej wykonalności. Takie zalicze-
nie może być jednak dokonane, ale na 
wniosek podatnika lub za jego zgodą – jako 
forma dobrowolnego uregulowania przez 
podatnika zaległości podatkowych. Jeżeli 
bowiem intencją podatnika jest dobrowolna 
zapłata podatku, to organ podatkowy powi-
nien ją respektować.

2.1. Sposób rozliczenia nadpłaty 
w deklaracji VAT-7D

U podatnika rozliczającego VAT kwartal-
nie na podstawie deklaracji VAT-7D wystę-
puje obowiązek wpłacania zaliczek za pierw-
szy i drugi miesiąc kwartału. Zaliczki te 
ustala się w wysokości 1/3 kwoty należnego 
zobowiązania podatkowego, która wynika 
z deklaracji podatkowej złożonej za poprzed-
ni kwartał. Tak ustaloną zaliczkę na kwartal-
ny VAT podatnik powinien wpłacić w termi-
nie do 25 dnia miesiąca następującego po 
każdym z kolejnych miesięcy, za które po-
wstał obowiązek zapłacenia zaliczki. Osta-
teczna wysokość zobowiązania w VAT za 
dany kwartał rozliczana jest w terminie 
do 25 dnia po zakończeniu kwartału, na 
podstawie deklaracji VAT-7D. W wyniku 
tego rozliczenia może wystąpić sytuacja, 
w której suma zaliczek wpłaconych za pierw-
szy i drugi miesiąc kwartału przekroczy 
kwotę zobowiązania podatkowego wynika-
jącą z deklaracji VAT-7D za dany kwartał.

PRZYKŁAD

Zobowiązanie podatnika z tytułu VAT 
za pierwszy kwartał 2013 r. wyniosło 
90 000 zł.
W związku z tym zaliczki za pierwsze 
dwa miesiące drugiego kwartału 2013 r. 
wpłaci on w wysokości 1/3 kwoty zobo-
wiązania, która wynika z deklaracji 
VAT-7D za pierwszy kwartał 2013 r., 
czyli w sumie 60 000 zł (2 × 90 000 zł × 
× 1/3 = 30 000 zł).

korekta 
deklaracji

zaległości 
podatkowe
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Podatnik rozliczył zobowiązanie z tytu-
łu zaliczek w następujący sposób:
● zaliczkę za kwiecień 2013 r. w kwocie 
30 000 zł przekazał na rachunek banko-
wy urzędu skarbowego w terminie do 
27 maja 2013 r. (25 maja br. przypadał 
w sobotę),
● zaliczkę za maj 2013 r. w kwocie 
30 000 zł przekazał na rachunek banko-
wy urzędu skarbowego w terminie do 
25 czerwca 2013 r.
Podatnik nie oblicza już zaliczki za czer-
wiec, ponieważ nie ma takiego obo-
wiązku. Natomiast w terminie do 25 lip-
ca 2013 r. sporządzi deklarację VAT-7D 
za drugi kwartał 2013 r. i ustali zobo-
wiązanie z tego tytułu. Załóżmy, że 
ostatecznie zobowiązanie podatkowe 
za drugi kwartał 2013 r. wyniosło 
50 000 zł. Jest zatem mniejsze od sumy 
wpłaconych zaliczek, które łącznie sta-
nowią kwotę 60 000 zł. U podatnika 
w rozliczeniu za drugi kwartał 2013 r. 
powstała więc nadpłata VAT w kwocie 
10 000 zł.
W takiej sytuacji istnieje kilka możli-
wości rozdysponowania powstałej nad-
płaty:
Wariant 1: zostanie ona z urzędu zali-
czona przez pracownika skarbowego na 
poczet zaległości podatkowych wraz 
z odsetkami lub na bieżące zobowiąza-
nia podatkowe (art. 76 § 1 Ordynacji 
podatkowej).
Wariant 2: podatnik może również 
zadecydować o zaliczeniu nadpłaty 
w całości lub w części na poczet przy-
szłych zobowiązań podatkowych 
(poz. 53 i 54 deklaracji VAT-7D(5)). 
Wówczas do składanej deklaracji po-
winien załączyć wniosek w tej sprawie 
(zakreślając „tak” w poz. 69 deklaracji 
VAT-7D(5)).
Wariant 3: w przypadku braku zale-
głości podatkowych oraz bieżących 
zobowiązań, jeśli podatnik nie zade-
klaruje zaliczenia nadpłaty na poczet 
przyszłych zobowiązań podatkowych, 
podlega ona z urzędu zwrotowi na ra-
chunek bankowy podatnika. Nadpłata 
powstanie z dniem złożenia deklaracji 
VAT-7D i powinna zostać zwrócona 
w terminie 30 dni, licząc od tego dnia. 
Wynika to z art. 73 § 2 pkt 4 oraz 
art. 77 § 1 pkt 7 Ordynacji podatko-
wej.

PRZYKŁAD

Spółka akcyjna przekazała na rachunek 
bankowy urzędu skarbowego zaliczki za 
pierwszy i drugi miesiąc pierwszego 
kwartału 2013 r. w łącznej kwocie 
100 000 zł. Zobowiązanie w VAT za 
pierwszy kwartał 2013 r., według dekla-
racji VAT-7D złożonej w urzędzie skar-
bowym 22 kwietnia 2013 r., wyniosło 
70 000 zł. Nadpłata w kwocie 30 000 zł 
powinna zostać zwrócona podatnikowi 
w terminie 30 dni od daty złożenia de-
klaracji VAT-7D, tj. do 22 maja 2013 r.

3. Korygowanie 
deklaracji VAT

Korekta deklaracji VAT powinna być doko-
nana w każdej sytuacji, gdy pierwotnie złożo-
na deklaracja nie odzwierciedla stanu 
faktycznego. Powodem korekty deklaracji po-
dat kowej może być np.:

 ● korekta dokumentów źródłowych, czyli za-
sadniczo faktur lub dokumentów z nimi 
zrównanych,

 ● otrzymanie dokumentów umożliwiających 
korzystanie z preferencji podatkowych, 
np. otrzymanie dokumentów potwierdza-
jących WDT z prawem do opodatkowania 
transakcji według stawki 0%,

 ● jakakolwiek pomyłka w złożonej deklara-
cji VAT.
Sporządzenie korekty deklaracji VAT polega 

na ponownym wypełnieniu druku całej dekla-
racji i wpisaniu prawidłowych danych. Korek-
ta powinna być złożona na wersji formularza 
obowiązującej za okres, którego dotyczy ko-
rekta. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji podat-
kowej skorygowanie deklaracji następuje 
przez złożenie korygującej deklaracji wraz 
z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przy-
czyn korekty. Korekta deklaracji złożona bez 
wyjaśnienia przyczyn tej korekty nie wywoła 
oczekiwanych skutków prawnych.

Należy pamiętać, że prawo do korekty jest 
zawieszone na czas trwania postępowania po-
datkowego lub kontroli podatkowej – w zakre-
sie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. 
Przysługuje jednak nadal po zakończeniu:

 ● kontroli podatkowej,
 ● postępowania podatkowego – w zakresie 

nieobjętym decyzją określającą wysokość 
zobowiązania podatkowego.

kontrola 
podatkowa
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Złożenie korekty w okresie zawieszenia 
nie wywołuje skutków prawnych (jest nie-
ważne).

Organy podatkowe, chcąc ułatwić zadanie 
zarówno podatnikom, jak i swoim pracowni-
kom, opracowały gotowy wzór „wyjaśnienia 
do korekty deklaracji” na formularzu 
ORD-ZU. Jest on dostępny na stronie inter-
netowej Izby Skarbowej w Warszawie: 
www.is.waw.pl. Wyjaśnienie wypełnione zgod-
nie z objaśnieniami do tego formularza zapew-
nia jego kompletność i prawidłowość. Niemniej 
jednak trzeba pamiętać, że formularz ten nie 
stanowi urzędowego wzoru, wobec czego wyja-
śnienie przyczyn korekty deklaracji może być 
sporządzone w dowolnej formie. Ważne jest, by 
pismo w tej sprawie zawierało:

 ● datę jego sporządzenia,
 ● oznaczenie podatnika (imię i nazwisko lub 

nazwę, dane adresowe i NIP) oraz naczel-
nika urzędu skarbowego, do którego jest 
kierowane,

 ● wskazanie okresu rozliczeniowego, które-
go dotyczy korekta deklaracji VAT,

 ● wyjaśnienie przyczyn tej korekty,
 ● podpis podatnika.
Zdarza się, że podatnik koryguje deklaracje 

VAT za kilka miesięcy, a przyczyna korekty 
jest wspólna dla wszystkich korekt. W takim 
przypadku można dołączyć jedno pisemne 
wyjaśnienie do wszystkich deklaracji VAT.

Złożenie korekty deklaracji oznacza w prak-
tyce uniknięcie odpowiedzialności karnoskar-
bowej za nieprawidłowo określone dane wyni-
kające z pierwotnie złożonej deklaracji oraz 
brak konieczności składania tzw. czynnego 
żalu, czyli zawiadomienia organu podatkowe-
go o popełnieniu czynu zabronionego, które 
składane jest w celu uniknięcia odpowiedzial-
ności karnoskarbowej. Wynika to z art. 16a 
k.k.s. Zgodnie z tym przepisem nie podlega 
karze za przestępstwo skarbowe lub wykrocze-
nie skarbowe ten, kto:

 ● złożył prawnie skuteczną korektę deklara-
cji podatkowej wraz z pisemnym uzasad-
nieniem przyczyn korekty oraz

 ● w całości uiścił należność publicznoprawną 
(podatek) uszczuploną lub narażoną na 
uszczuplenie.

3.1. Korekta deklaracji VAT 
dokonana przez urząd skarbowy

Z art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej wyni-
ka, że jeśli podatnik złożył deklarację, która:

 ● zawiera błędy rachunkowe lub
 ● zawiera inne oczywiste pomyłki, lub
 ● została wypełniona niezgodnie z ustalony-

mi wymaganiami

– to organ podatkowy może sam (z urzędu) 
skorygować złożoną przez podatnika dekla-
rację VAT, dokonując stosownych poprawek 
lub uzupełnień. Korekta deklaracji VAT doko-
nywana przez urząd skarbowy możliwa jest 
tylko wtedy, gdy w jej wyniku zmiana wyso-
kości zobowiązania podatkowego, kwoty 
nadpłaty lub kwoty zwrotu VAT nie przekro-
czy 1000 zł.

Podatnik musi zostać poinformowany 
o skutkach takiej korekty deklaracji VAT. Dla-
tego po jej dokonaniu organ podatkowy ma 
obowiązek uwierzytelnić kopię skorygowanej 
deklaracji podatkowej oraz doręczyć ją po-
datnikowi wraz z:

 ● informacją o związanej z korektą deklaracji 
zmianie wysokości zobowiązania podatko-
wego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu 
VAT – jeżeli korekta spowodowała taką 
zmianę, co np. będzie miało miejsce 
w przypadku dokonania zmiany w pozycji 
wartościowej rozliczenia VAT, np. przy 
zmianie kwoty podatku należnego lub nali-
czonego,

 ● informacją o braku zmian w wysokości zo-
bowiązania podatkowego, kwocie nadpłaty 
lub kwocie zwrotu VAT – jeżeli korekta nie 
spowodowała takich zmian, co z kolei bę-
dzie miało miejsce np. w przypadku oczy-
wistej omyłki w danych identyfikujących 
podatnika.
Podatnikowi, który otrzymał od urzędu 

skarbowego informację o dokonaniu przez ten 
urząd korekty deklaracji VAT i który nie zga-
dza się z dokonaną w ten sposób korektą, 
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 
do tego urzędu skarbowego. Sprzeciw powi-
nien zostać wniesiony w terminie 14 dni, li-
cząc od dnia doręczenia uwierzytelnionej ko-
pii skorygowanej deklaracji VAT. Wniesienie 
sprzeciwu spowoduje anulowanie korekty do-
konanej przez fiskusa. Jeżeli natomiast w ter-
minie tym podatnik nie wniesie sprzeciwu, to 
korekta deklaracji VAT dokonana przez urząd 
skarbowy wywołuje takie skutki prawne, jakie 
wywołałaby korekta złożona przez podatnika.

Trzeba pamiętać, że organ podatkowy ko-
ryguje tylko oczywiste pomyłki. Jeżeli nato-
miast charakter pomyłki lub jej zakres budzą 
wątpliwości co do tego, czy jest to oczywista 
pomyłka, organ podatkowy wzywa podatnika 
do samodzielnego skorygowania deklaracji 
VAT lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

W przypadku wystąpienia zaległości podat-
kowej na skutek urzędowej korekty deklaracji 
VAT podatnik jest obowiązany zapłacić zwy-
kłe podatkowe odsetki za zwłokę. Urzędowa 
korekta deklaracji VAT wyklucza możliwość 

okres 
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organ 
podatkowy
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opłacenia odsetek od powstałej zaległości po-
datkowej w obniżonej wysokości, tj. 75% 
stawki, jaka obowiązuje dla zwykłych podat-
kowych odsetek za zwłokę (na podstawie 
art. 56 § 1a i § 1b Ordynacji podatkowej), po-
nieważ jest dokonywana w ramach czynności 
sprawdzających.

3.2. Termin przedawnienia 
odliczenia podatku naliczonego 
poprzez korektę deklaracji

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się 
z upływem pięciu lat, licząc od końca roku ka-
lendarzowego, w którym upłynął termin płat-
ności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatko-
wej). Jednak termin ten jest krótszy, gdy 
korekta deklaracji jest składana z powodu 
nieuwzględnienia w niej kwoty podatku nali-
czonego od nabycia towarów lub usług. 
Z art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towa-
rów i usług wynika, że jeżeli podatnik nie do-
konał obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego w terminach 
określonych w art. 86 ust. 10–12 oraz ust. 16 
i ust. 18 ustawy o podatku od towarów 
i usług, może on obniżyć kwotę podatku na-
leżnego przez dokonanie korekty deklaracji 
podatkowej za okres, w którym wystąpiło 
prawo do obniżenia podatku należnego, nie 
później jednak niż w ciągu pięciu lat, licząc 
od początku roku, w którym wystąpiło prawo 
do obniżenia podatku należnego. Na uwagę 
zasługuje sposób liczenia początkowego ter-
minu korekty deklaracji podatkowej w celu 
realizacji prawa do odliczenia podatku nali-
czonego. Termin ten liczony jest od początku 
roku, w którym wystąpiło prawo do obniże-
nia podatku należnego, a więc zasadniczo 
przed nabyciem przez podatnika prawa do 
odliczenia podatku naliczonego.

PRZYKŁAD

W październiku 2012 r. podatnik otrzy-
mał fakturę wraz z dostawą artykułów 
biurowych i nabył prawo do odliczenia 
podatku naliczonego określonego tą 
fakturą. Nie odliczył jednak podatku na-
liczonego w deklaracji VAT-7 za paź-
dziernik 2012 r., nie dokonał tego rów-
nież w rozliczeniu za listopad ani za 
grudzień ubiegłego roku. Zgodnie 
z art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od to-
warów i usług ma on prawo do odlicze-
nia podatku naliczonego poprzez korek-

tę deklaracji VAT-7 za październik, listo-
pad lub grudzień 2012 r., przy czym jest 
zobowiązany do jej złożenia nie później 
niż do końca 2016 r. W praktyce podatnik 
ma więc cztery lata (a nie pięć) na korektę 
deklaracji VAT, ponieważ termin przedaw-
nienia prawa do korekty deklaracji podat-
kowej w celu odliczenia podatku naliczo-
nego liczony jest od początku 2012 r.

ANETA SZWĘCH

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 56 Ordynacji podatkowej
§ 1. Stawka odsetek za zwłokę jest rów-
na sumie 200% podstawowej stopy 
oprocentowania kredytu lombardowe-
go, ustalanej zgodnie z przepisami o Na-
rodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że 
stawka ta nie może być niższa niż 8%.
§ 1a. W przypadku złożenia prawnie 
skutecznej korekty deklaracji wraz 
z uzasadnieniem przyczyn korekty i za-
płaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia korekty, zaległości podatko-
wej, stosuje się obniżoną stawkę odse-
tek za zwłokę w wysokości 75% stawki, 
o której mowa w § 1. Stawka odsetek za 
zwłokę jest zaokrąglana w górę do 
dwóch miejsc po przecinku.
§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się do ko-
rekty deklaracji:
1)  złożonej po doręczeniu zawiadomie-

nia o zamiarze wszczęcia kontroli 
podatkowej, a w przypadkach, gdy 
nie stosuje się zawiadomienia – po 
zakończeniu kontroli podatkowej;

2)  dokonanej w wyniku czynności 
sprawdzających.

§ 2. Stawka odsetek za zwłokę ulega ob-
niżeniu lub podwyższeniu w stopniu od-
powiadającym obniżeniu lub podwyższe-
niu podstawowej stopy oprocentowania 
kredytu lombardowego, poczynając od 
dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.
§ 3. Minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych ogłasza, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” stawkę odsetek za zwłokę, o której 
mowa w § 1, oraz obniżoną stawkę od-
setek za zwłokę, o której mowa w § 1a.

odsetki
 za zwłokę
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Orzecznictwo i interpretacje

Stawka VAT na usługi 
związane z infrastrukturą 
towarzyszącą

Od 1 stycznia 2008 r., gdy przestał obowiązy-
wać przepis, który wprost określał możliwość 
stosowania stawki 8% do usług budowlanych 
dotyczących infrastruktury towarzyszącej, ist-
nieje problem, jaką stawkę VAT stosować do 
tego rodzaju czynności. Organy podatkowe oraz 
część sądów uznawały, że roboty budowlane do-
tyczące infrastruktury towarzyszącej budownic-
twu mieszkaniowemu są opodatkowane:

 ● stawką 8% – gdy są wykonywane w bu-
dynku,

 ● stawką 23% – gdy są wykonywane poza 
budynkiem.

Prawidłowość tego stanowiska potwierdził 
NSA w uchwale z 3 czerwca 2013 r. (sygn. akt 
I FPS 7/12):

Obniżona stawka podatku od towarów 
i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm., 
w brzmieniu od 1 stycznia 2008 r.) oraz § 6 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykona-
nia niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1336) 
i w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykona-
nia niektórych przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. Nr 224, poz. 1799), nie 
może mieć zastosowania do robót dotyczących 
obiektów budownictwa mieszkaniowego wyko-
nywanych poza budynkiem.

Sąd podejmował uchwałę na podstawie 
stanu prawnego obowiązującego do koń-
ca 2010 r., ale w omawianym zakresie prze-
pisy nie uległy zmianie.

Czy w związku z tym jest szansa na stawkę 
8% w przypadku prac związanych z infrastruk-
turą, gdy są wykonywane na zewnątrz? Tak bę-
dzie, gdy podatnik wykonaną usługę zaklasyfi-
kuje pod symbolem 36.00.20.0 albo ex 37. 
Dotyczy to podatników świadczących usługi 
w zakresie dostarczania wody i odbioru ście-
ków, którzy wykonują również różnorakie 
usługi związane z dostawą wody i odprowa-
dzaniem ścieków, takie jak wykonywanie przy-
łączy wodociągowych i kanalizacyjnych, insta-
lowanie i wymiana urządzeń pomiarowych, 
a w szczególności zestawów wodomierzowych.

Jak wynika z wyjaśnień GUS z 5 lipca 2011 r. 
do symbolu PKWiU ex 37 dostępnych na 
http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/:

Podmioty będące właścicielem lub zarządza-
jącym siecią kanalizacyjną, wykonujące w ra-
mach prowadzonej działalności obsługi sieci 
kanalizacyjnych, roboty inne niż polegające na 
udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czysz-
czeniu rur kanalizacyjnych, np. Roboty ogólno-
budowlane na własnej lub dzierżawionej sieci, 
nie są klasyfikowane odrębnie (jako czynności 
wewnątrzzakładowe).

Takie samo stanowisko zajął GUS, udziela-
jąc wyjaśnień na temat interpretacji PKWiU 
nr 36.00.20. Zdaniem GUS pod tym symbo-
lem sklasyfikowane są również usługi:

Wykonania przez właściciela lub zarządzają-
cego siecią wodociągową przyłącza wodociągo-
wego od rurociągu głównego do indywidual-
nych nieruchomości.

Dla usług sklasyfikowanych pod symbolem 
PKWiU 36.00.20.0 i ex 37 ustawa o VAT prze-
widuje stawkę 8%. Dlatego wykonywanie 
przyłączy przez właścicieli i zarządzających 
siecią uprawnia ich do stosowania stawki 8%. 
Należy pamiętać, że to podatnik sam klasyfi-
kuje wykonane usługi, a na tej podstawie or-
gan podatkowy potwierdza prawo do stosowa-
nia stawki. Na to stanowisko nie ma wpływu 
omawiana uchwała. W piśmie Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2013 r. 
(sygn. IBPP2/443-1183/12/WN) czytamy:

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny 
do przedstawionego zaistniałego stanu faktycz-
nego należy stwierdzić, iż usługi polegające na 
wykonaniu przyłączy wodociągowych i kanali-
zacyjnych, montaż i wymiana wodomierzy lub 
urządzeń pomiarowych ścieków może korzystać 
z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 
8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu 
z art. 146a pkt 2 oraz poz. 140 i 142 załącznika 
nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, 
o ile zostały one w sposób prawidłowy sklasyfiko-
wane przez Wnioskodawcę wg PKWiU odpowied-
nio do grupowania 36.00.20.0 oraz ex 37.

Stawka VAT na montaż 
trwałej zabudowy

Kolejna uchwała dotyczy natomiast stawki 
VAT na trwałą zabudowę. Od 1 stycznia 2011 r. 
organy podatkowe jednomyślnie uznają, że 

urządzenia 
pomiarowe

przyłącze



Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

Poradnik Gazety Prawnej nr 35 (801)  | 3917–23 września 2013

w takim przypadku do całości czynności nale-
ży stosować stawkę 23% (pismo Dyrektora 
Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 maja 2013 r., 
sygn. ILPP2/443-229/12/13-S/AD):

Wobec powyższego, przedmiotowe czynności 
nie mogą korzystać z preferencyjnej stawki po-
datku, o której mowa w art. 41 ust. 12 w związ-
ku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towa-
rów i usług. W rezultacie, wykonanie szafy 
wnękowej, a następnie jej montaż w mieszkaniu 
(domu) klienta – jako dostawa towarów, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – podlega opo-
datkowaniu podatkiem od towarów i usług we-
dług stawki podstawowej w wysokości 23%, na 
podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a 
pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się NSA, 
podejmując uchwałę 24 czerwca 2013 r. 
(sygn. akt I FPS 2/13):

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycz-
nia 2011 r. świadczenie kompleksowe polegające 
na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz monta-
żu komponentów w sposób tworzący wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi obiektu budowlane-
go lub jego części trwałą zabudowę meblową, 
wykonywane w obiektach budowlanych zalicza-
nych do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym stanowi usługę 
mo dernizacji opodatkowaną stawką obniżoną 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 
ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Trybunał uznał, że są to usługi moderniza-
cyjne, co wcześniej również było kwestionowa-
ne przez organy podatkowe. Nie ma jeszcze pi-
semnego uzasadnienia tej uchwały, ale otwiera 
ona podatnikom drogę do stosowania stawki 
8%. Wcześniej należałoby wystąpić o interpre-
tację organów podatkowych w tej sprawie.

Jednostka organizacyjna 
gminy

Dla gmin sensacyjna jest uchwała NSA 
z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13), 
zgodnie z którą w świetle art. 15 ust. 1 i 2 usta-
wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług gminne jednostki budżetowe nie są po-
datnikami podatku od towarów i usług.

Do tej pory za przyzwoleniem organów podat-
kowych bardzo często jednostki organizacyjne 
gminy, np. zakłady budżetowe, szkoły, straż, 
domy kultury, były odrębnymi podatnikami i roz-
liczały własne obroty. W piśmie Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 30 kwietnia 2013 r. 
(sygn. ITPP2/443-194/13/EK) czytamy:

Mając na uwadze powyższe oraz treść powoła-
nych przepisów należy stwierdzić, że skoro ww. 
podmioty, utworzone przez Gminę, są odrębny-
mi od niej podatnikami podatku od towarów 
i usług, to w składanych deklaracjach Gmina po-
winna wykazywać wyłącznie kwoty podatku na-
leżnego od wykonywanych przez nią czynności 
podlegających opodatkowaniu oraz kwoty po-
datku naliczonego związanego z realizowanymi 
przez nią czynnościami, a nie czynnościami tych 
podmiotów. Powyższy sposób rozliczenia podat-
ku należnego i naliczonego w deklaracji składa-
nej przez Gminę będzie miał zastosowanie rów-
nież w przypadku, gdy w przyszłości utworzy 
inne podmioty, o ile będą one odrębnymi od niej 
podatnikami podatku od towarów i usług.

Jeśli urzędy skarbowe zmienią zdanie, cze-
go należy się spodziewać w najbliższym cza-
sie, dla gmin, które rozliczały się odrębnie 
(a jest ich większość), oznacza to obowiązek 
korekt deklaracji i wystawianych faktur. Bę-
dzie to ogromny problem logistyczny.

Data wykonania usługi 
budowlanej a stawka VAT

Data podpisania protokołu odbioru prac 
nie decyduje o stawce VAT. NSA rozstrzygnął 
problem ustalania stawek VAT na roboty bu-
dowlane wykonywane na przełomie 2010 r. 
i 2011 r., a więc w okresie ich podwyższenia. 
Sąd uznał, że wykonanie usługi budowlanej 
następuje w momencie faktycznego zakoń-
czenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestoro-
wi z wezwaniem go do odbioru prac. Nato-
miast samo sporządzenie protokołu stanowi 
jedynie potwierdzenie wykonania usługi. Ta-
kie stanowisko wynika z wyroku NSA 
z 18 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 943/12), 
którego fragment prezentujemy poniżej:

W zaskarżonym orzeczeniu Sąd pierwszej in-
stancji uznał, że usługa budowlana, opisana we 
wniosku o udzielenie interpretacji, została wy-
konana w momencie zgłoszenia gotowości do od-
bioru, czyli faktycznego wykonania wszystkich 
prac. Wyjaśnił, że dla rozstrzygnięcia niniejszej 
sprawy, sam moment powstania obowiązku po-
datkowego miał znaczenie drugorzędne, istotne 
było ustalenie daty wykonania usług, gdyż data 
ta miała bezpośrednie znaczenie dla ustalenia 
wysokości stawki podatku.

Autor skargi kasacyjnej nie podziela stanowi-
ska Sądu pierwszej instancji, że w sprawie sam 
moment powstania obowiązku podatkowego 
miał drugorzędne znaczenie. Wskazuje, że spe-
cyfika usług budowlanych wiąże się z koniecz-
nością akceptowania ich przez zleceniodawcę. 
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Zatem wykonanie usługi należało utożsamiać 
z momentem dokonania odbioru prac na pod-
stawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6.4. W przedstawionej kwestii spornej rację na-
leży przyznać Wojewódzkiemu Sądowi Admini-
stracyjnemu. Przepis, tj. art. 41 ust. 14a ustawy 
o VAT głosi, że w przypadku czynności podlegają-
cej opodatkowaniu podatkiem VAT, która została 
wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, 
dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu 
zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czyn-
ność ta podlega opodatkowaniu według stawek 
podatku obowiązujących dla tej czynności w mo-
mencie jej wykonania. Z regulacji tej jednoznacz-
nie wynika, że ma ona zastosowanie w sytuacji, 
gdy wykonanie usługi nastąpiło przed dniem 
zmiany stawki podatku natomiast obowiązek po-
datkowy powstał w tym dniu lub po nim.

6.5. W przedmiotowej sprawie chodzi o usługi 
budowlane, a dla tych moment powstania obo-
wiązku podatkowego reguluje art. 19 ust. 13 pkt 2 
lit. d) ustawy o VAT. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 
lit. d) ustawy o VAT, obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą otrzymania całości lub części za-
płaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od 
dnia wykonania usług budowlanych lub budow-
lano-montażowych. Z zestawienia treści tego 
przepisu z przedstawionym we wniosku stanem 
faktycznym wynika, że w sprawie obowiązek po-
datkowy powstał w 2011 r., czyli w momencie 
obowiązywania nowej stawki podatku VAT. Zgo-
dzić się więc należało z Sądem pierwszej instancji, 
że w sprawie moment powstania obowiązku po-
datkowego miał drugorzędne znaczenie, gdyż po-
wstał on, jak głosi art. 41 ust. 14a ustawy o VAT, 
w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu.

6.6. Dla ustalenia właściwej stawki podatku 
VAT istotne więc było ustalenie momentu wyko-
nania usług. Przepis, tj. art. 41 ust. 14a ustawy 
o VAT wskazuje na czynność, która „została wy-

konana”. W przepisie tym nie wskazano, aby wy-
konanie usługi budowlanej uzależniać od podpi-
sania protokołu zdawczo-odbiorczego. Jak już 
zostało powiedziane, regulacja ta kładzie nacisk 
tylko i wyłącznie na wykonanie usługi. W przepi-
sach ustawy o VAT nie określono momentu wyko-
nania usługi budowlanej, dlatego też przyjąć na-
leżało, że momentem tym będzie zakończenie 
prac budowlanych. Autor skargi kasacyjnej 
wskazuje, że skoro specyfika usług budowlanych 
wiąże się z koniecznością akceptowania ich przez 
zleceniodawcę, to wykonanie usługi należało 
utożsamiać z momentem dokonania odbioru 
prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorcze-
go. Nie podzielając tego twierdzenia, należy za 
Sądem pierwszej instancji zauważyć, że admini-
stracyjne prawo budowlane nie wskazuje wprost, 
jaką datę uznać należy za dzień wykonania usłu-
gi. Zważyć również należy, że brak protokołu 
zdawczo-odbiorczego w chwili wykonania usługi 
budowlanej nie świadczy o tym, że nie doszło 
(w ogóle lub w konkretnej dacie) do wykonania 
czynności. Protokół zdawczo-odbiorczy nie jest 
zatem dowodem konstytutywnym. Dlatego też 
wykonanie przedmiotowych usług może być udo-
wodnione wszelkimi środkami dowodowymi. 
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że 
zakończenie usług budowlanych zostało potwier-
dzone dziennikiem budowy; następnie w dniu 
8 grudnia 2011 r. została przekazana dokumen-
tacja powykonawcza dotycząca wykonanych ro-
bót oraz została zgłoszona gotowość do odbioru.

Mając na uwadze powyższe podzielić należało 
wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go, że w sprawie wykonanie usług nastąpiło 
w momencie faktycznego zakończenia prac i zgło-
szenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do 
odbioru wykonanych prac budowlanych. Samo 
zaś sporządzenie przedmiotowego protokołu sta-
nowiło jedynie potwierdzenie wykonania usług.

Jaką stawką opodatkować 
usługi telewizji kablowej
Usługi udostępniania (rozprowadzania) 
programu telewizyjno-radiowego drogą 
kablową za pomocą urządzeń odbior-
czych, bez świadczenia dodatkowych 
usług typu: usługi elektroniczne czy 
tzw. wideo na życzenie, podlegają opo-
datkowaniu stawką obniżoną w wysoko-
ści 8%, również od 1 kwietnia br. Takie 
stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Warszawie w interpretacji indywi-

dualnej z 24 maja 2013 r. (sygn. IPPP2/443- 
-217/13-2/KOM), której fragment prezen-
tujemy poniżej:

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. poz. 169 zał. nr 3 
do ustawy otrzymała następujące brzmienie 
„Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegają-
ce na umożliwieniu odbioru programów telewi-
zyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów 
o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń od-
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biorczych, z wyłączeniem usług polegających na 
wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym 
przez korzystającego z usługi czasie”, bez 
względu na symbol PKWiU.

Nowe brzmienie poz. 169 załącznika nr 3 do 
ustawy o podatku od towarów i usług co do za-
sady obejmuje swoim zakresem dotychczasowe 
poz. 169–172 załącznika nr 3 ustawy. Zgodnie 
z nowym brzmieniem poz. 169 obniżona staw-
ka nie będzie miała zastosowania do dodatko-
wych usług świadczonych np. przez operatorów 
sieci kablowych, polegających na umożliwieniu 
wypożyczania materiałów za odpłatnością 
(tzw. video na życzenie – VOD).

Celem zmian wskazanych powyżej jest dostoso-
wanie do przepisów dyrektywy 2006/112/WE 
w zakresie opodatkowania usług radiowych i tele-
wizyjnych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 
pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z poz. 8 załącznika III do dyrektywy 
2006/112/WE, państwa członkowskie mogą 
zastosować stawki obniżone do odbioru usług 
nadawczych radiowych i telewizyjnych.

Zakres stosowania stawki obniżonej w odniesie-
niu do usług radiowych i telewizyjnych w Polsce 
wykraczał poza ramy dopuszczalne dyrektywą.

W celu dostosowania zakresu obniżonej staw-
ki w zakresie powyższych usług do wymogów 
dyrektywy objęto stawką podstawową VAT: 
usługi w zakresie produkcji programów telewi-
zyjnych (PKWiU ex 59.11.1), usługi związane 
z projekcją filmów (PKWiU ex 59.14.10.0), 
usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wyda-
rzeń na żywo (PKWiU ex 59.20.1), usługi zwią-
zane z produkcją programów radiofonicznych 
(PKWiU ex 59.20.2), usługi związane z nada-
waniem programów ogólnodostępnych i abo-
namentowych, innych niż określone w art. 43 
ust. 1 pkt 34 ustawy (PKWiU ex 60).

Należy zaznaczyć, iż w praktyce stosowanie 
obniżonej stawki na ww. usługi było ograniczo-
ne, gdyż w zakresie np. produkcji programów 

telewizyjnych obejmowało tylko tzw. ramówkę. 
Wprowadzona z dniem 1 kwietnia 2013 r. 
zmiana ujednoliciła stosowanie stawki podatku 
VAT do wszelkich produkcji.

Znowelizowana poz. 169 załącznika nr 3 obej-
muje swoim zakresem również usługi wymienio-
ne w poz. 170 i 171 w zakresie udostępniania 
programów radiowych i telewizyjnych realizowa-
nych za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej 
(poz. 170) oraz za pomocą satelity (poz. 171), 
w związku z czym pozycje te zostały uchylone.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym 
wniosku wynika, iż Spółka w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej świadczy na rzecz 
abonentów zewnętrznych usługi umożliwienia od-
bioru programów telewizyjnych i radiowych dro-
gą kablową, za pomocą urządzeń odbiorczych.

Obecną treść poz. 169 zał. nr 3 do ustawy na-
leży interpretować w oparciu o zapisy ustawy 
o radiofonii i telewizji. Rozpowszechnianiem 
zgodnie z treścią art. 4 pkt 2 ustawy 
z dnia 22 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 
(Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 ze zm.) jest: bez-
przewodowa emisja programu do równoczesne-
go, powszechnego odbioru (system powszechne-
go odbioru), wprowadzanie programu do sieci 
kablowej (system zbiorowego odbioru).

Rozprowadzaniem w myśl art. 4 pkt 3 ww. 
ustawy jest przejmowanie w całości i bez zmian 
programu nadawcy krajowego i zagranicznego, 
rozpowszechnianego do powszechnego odbio-
ru, i równoczesne jego rozpowszechnianie.

W świetle tak przestawionych okoliczności, 
skoro Spółka wykonuje wyłącznie usługi udo-
stępniania (rozprowadzania) programu telewi-
zyjno-radiowego drogą kablową za pomocą 
urządzeń odbiorczych, bez świadczenia dodat-
kowych usług, typu: usługi elektroniczne, czy 
tzw. video na życzenie – VOD, stwierdzić należy, 
iż czynności te podlegają opodatkowaniu stawką 
obniżoną w wysokości 8% na podstawie art. 41 
ust. 2 w zw. z poz. 169 zał. nr 3 do ustawy.

Dostawa terenów 
niezabudowanych 
korzysta ze zwolnienia z VAT
Od 1 kwietnia br., jeśli nie ma planu zago-
spodarowania przestrzennego ani decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, to przy ustalaniu prawa do zwol-
nienia z VAT działki niezabudowanej nie na-
leży już kierować się danymi zawartymi 

w ewidencji gruntów i budynków, które 
były istotne w stanie prawnym obowiązują-
cym do 31 marca 2013 r. W konsekwencji 
dostawa terenu niezabudowanego nieobję-
tego planem zagospodarowania przestrzen-
nego lub decyzją o warunkach zabudowy 
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podlega obecnie zwolnieniu z VAT. Takie sta-
nowisko wynika z interpretacji ogólnej Mi-
nistra Finansów z 14 czerwca 2013 r. (sygn. 
PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639), której 
fragment prezentujemy poniżej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. 
zm.), zwanej dalej ,,ustawą o VAT”, w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., od po-
datku od towarów i usług była zwolniona dosta-
wa terenów niezabudowanych innych niż tereny 
budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. 
Przepis ten stanowił implementację art. 135 
ust. 1 lit. k) dyrektywy Rady 2006/112/WE 
z dnia 28 lis topada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. 
UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwa-
nej dalej „dyrektywą VAT”, w myśl którego pań-
stwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy tere-
nów niezabudowanych, inne niż dostawy 
terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 
ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT.

Zwolnienie do 31 marca br.
Art. 12 ust. 3 dyrektywy VAT, który nawiązu-

je do ust. 1 lit. b) tego artykułu, definiuje „teren 
budowlany” jako każdy grunt nieuzbrojony lub 
uzbrojony, uznawany za teren budowlany 
przez państwa członkowskie. Przepisy ustawy 
o VAT w brzmieniu obowiązującym do 
dnia 31 marca 2013 r. nie zawierały definicji 
terenów budowlanych lub przeznaczonych pod 
zabudowę. Wprawdzie art. 12 ust. 3 dyrektywy 
VAT nie wskazuje na konieczność wprowadze-
nia definicji ,,terenu budowlanego” do przepi-
sów w zakresie VAT, taką jednakże potrzebę za-
sygnalizował Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku w składzie siedmiu sędziów 
z dnia 17 stycznia 2011 r., sygn. akt I FPS 8/10. 
Jednocześnie w wyroku tym Sąd wskazał, że 
w związku z tym, że w ustawie o VAT nie spre-
cyzowano pojęcia terenu budowlanego lub 
przeznaczonego pod zabudowę, w sytuacji bra-
ku planu zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu dla klasyfikacji terenu nieza-
budowanego wiążące są zapisy ewidencji grun-
tów i budynków, a nie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy.

Uwzględniając zatem wykładnię zaprezento-
waną w wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r. 
w celu prawidłowej klasyfikacji terenu niezabu-
dowanego dla potrzeb zastosowania zwolnie-
nia od podatku od towarów i usług, zawartego 
w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w brzmie-
niu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., 

w przypadku, gdy brak było planu zagospoda-
rowania przestrzennego lub decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budyn-
ków, a nie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zwolnienie od 1 kwietnia br.
Natomiast od dnia 1 kwietnia 2013 r. w art. 2 

pkt 33 ustawy o VAT wprowadzono definicję te-
renu budowlanego. Zgodnie z tą definicją przez 
tereny budowlane rozumie się grunty przezna-
czone pod zabudowę w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, a w przypad-
ku braku takiego planu – zgodnie z decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, o których mowa w przepisach o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od 
dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje również 
nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o VAT przewidujące zwolnienie od podatku 
w przypadku dostawy terenów niezabudowa-
nych innych niż tereny budowlane.

Tym samym od dnia 1 kwietnia 2013 r. 
w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT de-
finicji terenu budowlanego dla potrzeb prawidło-
wej klasyfikacji gruntów celem zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług, o któ-
rym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, w sy-
tuacji gdy brak jest planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, nie należy już kie-
rować się danymi zawartymi w ewidencji grun-
tów i budynków, które były, zgodnie z wykładnią 
zaprezentowaną w wyroku z dnia 17 stycz-
nia 2011 r., istotne w stanie prawnym obowiązu-
jącym do dnia 31 marca 2013 r. W konsekwencji 
dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego 
planem zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od 
towarów i usług.

W interpretacji Minister Finansów odniósł się 
do stanu prawnego obowiązującego do 31 marca 
br. i zmienił stanowisko w porównaniu z tym, 
które zajmowały organy podatkowe w wydawa-
nych interpretacjach. Zdaniem Ministra Finan-
sów, w stanie prawnym obowiązującym 
do 31 marca 2013 r., w przypadku gdy nie było 
planu zagospodarowania przestrzennego ani de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, wiążące były zapisy ewidencji grun-
tów i budynków, a nie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Nie wiadomo, czy organy podatkowe nie 
będą weryfikować wcześniejszych rozliczeń.

JOANNA DMOWSKA 
MAGDALENA MIKLEWSKA
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Rozliczanie VAT w różnych 
rodzajach działalności
Wyjaśnienie przyczyny złożenia zbiorczych deklaracji VAT 
po okresie zawieszenia działalności

PYTANIE
W okresie zawieszenia działalno-
ści nie składałam deklaracji VAT, 
mimo że miałam faktury zakupo-
we. Czy teraz mogę złożyć zaległe 
deklaracje wraz z pismem wyja-
śniającym? Czy w piśmie tym mu-
szę wyjaśnić, że składam deklara-
cje teraz, bo np. wystąpiła u mnie 
sprzedaż i chcę obniżyć VAT należ-
ny o naliczony, czy wystarczy za-
wiadomienie, że deklaracje skła-
dam teraz, natomiast wcześniej 
nie składałam, bo nie miałam ta-
kiego obowiązku?

ODPOWIEDŹ
Po „odwieszeniu” działalności 

może Pani złożyć deklaracje i sko-
rzystać z prawa do odliczenia VAT. 
Wystarczające będzie wyjaśnienie, 
że deklaracje są składane po okresie 
zawieszenia działalności w związku 
z możliwością skorzystania z odli-
czenia VAT. 

WYJAŚNIENIE
Każdy czynny podatnik VAT jest zo-

bowiązany do rozliczania VAT przez 
składanie deklaracji (za okresy mie-
sięczne bądź kwartalne), i to niezależ-
nie od tego, czy w danym okresie roz-
liczeniowym wykonał czynności 
opodatkowane, czy też dokonywał ja-
kichkolwiek zakupów uprawniają-
cych do odliczania podatku naliczo-
nego. Wyjątkiem są przypadki, gdy 
podatnik zawiesił działalność. Na 
podstawie art. 99 ust. 7a–7b ustawy 
o VAT podatnicy, którzy zawiesili wy-
konywanie działalności gospodarczej 
na podstawie przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, nie mają 
obowiązku składania deklaracji VAT 
za okresy rozliczeniowe, których za-

wieszenie dotyczy. Zwolnienie to nie 
dotyczy natomiast:

 ● podatników, którzy dokonują:
–  wewnątrzwspólnotowego naby-

cia towarów,
–  importu usług lub nabycia towa-

rów – w zakresie których są po-
datnikami;

 ● okresów rozliczeniowych, w któ-
rych zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej nie obej-
mowało pełnego okresu rozlicze-
niowego,

 ● okresów rozliczeniowych, za które 
powstaje obowiązek rozliczenia po-
datku z tytułu wykonania czynno-
ści podlegającej opodatkowaniu 
(np. z tytułu sprzedaży środka 
trwałego lub wyposażenia) oraz za 
które należy dokonać korekty po-
datku naliczonego.
Brak obowiązku składania dekla-

racji VAT w okresie zawieszenia 
działalności nie pozbawia jednocze-
śnie prawa do odliczenia podatku 
naliczonego z otrzymanych w tym 
okresie faktur, w związku z pono-
szeniem kosztów niezbędnych do 
zachowania lub zabezpieczenia źró-
dła przychodów, takich jak czynsz 
najmu lokalu wykorzystywanego 
w prowadzonej działalności, raty 
leasingowe, abonament za usługi te-
lekomunikacyjne, Internet itp., jeże-
li umowy z dostawcami tych usług 
były zawarte przed zawieszeniem 
działalności. Odliczenie VAT przy-
sługuje wówczas na zasadach ogól-
nych, przy czym istotne znaczenie 
ma tu zamiar przedsiębiorcy, aby po 
okresie zawieszenia doszło do wzno-
wienia działalności gospodarczej, 
w ramach której koszty te będą 
związane z wykonywaniem czynno-
ści opodatkowanych.

Przepisy o VAT nie regulują zasad 
kumulowania podatku naliczonego 
w okresie zawieszenia działalności. 
Możliwe są dwie opcje akceptowane 
przez organy skarbowe.

Pierwsza z nich polega na składa-
niu deklaracji VAT w okresie zawie-
szenia, w których wykazywana jest 
z miesiąca na miesiąc narastająco 
kwota podatku naliczonego do prze-
niesienia na następny okres rozlicze-
niowy lub żądanie jej zwrotu bezpo-
średniego. Tak uznał Dyrektor Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy w interpre-
tacji indywidualnej z 18 maja 2011 r. 
(nr ITPP2/443-334/11/AP) dotyczą-
cej działalności sezonowej, w której 
stwierdził:
(...) ma Pani prawo do odliczenia kwo-
ty podatku naliczonego w otrzymywa-
nych w okresie zawieszenia działal-
ności fakturach VAT dotyczących 
dzierżawy gruntu i mediów, o ile 
przedmiotowe usługi będą związane 
z wykonywaniem – po wznowieniu 
działalności – czynności opodatkowa-
nych, a umowy z dostawcami tych 
usług zostały zawarte przed zawiesze-
niem działalności. Analiza powoła-
nych przepisów wskazuje, że ma Pani 
prawo w okresie zawieszenia działal-
ności do składania deklaracji VAT-7 
i wykazania w nich podatku naliczo-
nego do przeniesienia – stosownie do 
art. 86 ust. 19 ustawy.

Należy ponadto zaznaczyć, iż 
w przypadku ubiegania się w ww. 
okresie o zwrot podatku naliczonego 
winny być spełnione warunki określo-
ne w art. 87 ust. 5a ustawy.

Istnieje też druga możliwość. Skoro 
w okresie zawieszenia działalności 
nie ma obowiązku składania deklara-
cji VAT (z ww. wyjątkami), to można 
je złożyć również dopiero po wzno-
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wieniu działalności gospodarczej, za 
cały okres zawieszenia działalności, 
z wykazaną kwotą podatku naliczone-
go. Z odliczenia VAT możemy skorzy-
stać w okresach, kiedy to prawo naby-
liśmy. Zasadniczo będzie to miesiąc 
otrzymania faktury lub dwa następne 
(z wyjątkiem faktur za media). Wła-
śnie taka sytuacja jest przedstawiona 
w pytaniu.

Na możliwość złożenia deklaracji 
zarówno w trakcie zawieszenia dzia-
łalności, jak i po jej wznowieniu 
wskazał Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji indywi-

dualnej z 28 marca 2011 r. (sygn. 
IPPP1-443-256/11-4/MP), w której 
uznał, że:

Aby (...) zrealizować przysługujące 
prawo do odliczenia podatku naliczo-
nego (...) można składać w okresie za-
wieszenia działalności deklaracje dla 
podatku od towarów i usług, wykazując 
podatek naliczony do przeniesienia na 
następny okres rozliczeniowy, lub zło-
żyć te deklaracje po wznowieniu dzia-
łalności gospodarczej.

Przepisy nie precyzują terminu, 
w jakim po wznowieniu działalności 
należy złożyć deklaracje VAT za 

okres jej zawieszenia. Niemniej jed-
nak ze względu na fakt, że zawierają 
one skumulowaną kwotę podatku 
naliczonego jako „kwotę do przenie-
sienia na następny okres rozliczenio-
wy”, powinno to nastąpić nie później 
niż do upływu terminu złożenia de-
klaracji za pierwszy okres rozlicze-
niowy następujący po wznowieniu 
działalności. Należy wówczas dołą-
czyć do nich wyjaśnienie przyczyny 
złożenia ich po ustawowym terminie, 
gdyż powinno nas to uchronić przed 
wezwaniem do urzędu w celu złoże-
nia wyjaśnień.

Przykład pisma wyjaśniającego przyczyny składania deklaracji po zawieszeniu działalności

Warszawa, dnia ..........
Nazwa firmy:
......................................
......................................
Adres:
......................................
......................................
NIP:
......................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w............................................

Wyjaśnienie
W okresie .................... na podstawie przepisów o działalności gospodarczej zawiesiłam działalność gospodarczą. 

Od .................... działalność została wznowiona. W okresie zawieszenia działalności ponosiłam koszty niezbędne do 
zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, takie jak:
● czynsz najmu lokalu wykorzystywanego w prowadzonej działalności,
● raty leasingowe,
● abonament za usługi telekomunikacyjne, Internet,
ale nie składałam deklaracji, do czego byłam uprawniona na podstawie art. 99 ust. 7a–7b ustawy o VAT.

Obecnie chcę skorzystać z prawa do odliczenia VAT z faktur otrzymanych w okresie zawieszenia działalności. W związ-
ku z tym składam deklaracje za ten okres.

....................................

Anna Potocka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 99 ust. 7a–7b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy nieodliczony przez przeoczenie VAT 
może być kosztem podatkowym

PYTANIE
Prowadzę zarówno działalność 
zwolnioną, jak i opodatkowaną 
VAT. Z tego względu odliczam 

w całości VAT naliczony związany 
z działalnością opodatkowaną, 
a nie odliczam w ogóle VAT nali-
czonego związanego z działalno-

ścią zwolnioną z VAT. Strukturą 
odliczam natomiast VAT związany 
z działalnością mieszaną (zwol-
nioną i opodatkowaną VAT). 
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W czerwcu dokonałem zakupu 
usług doradczych związanych 
z działalnością opodatkowaną 
VAT, jednak przez przeoczenie 
VAT z faktury dokumentującej za-
kup tych usług nie został odliczo-
ny. Mój błąd wynikał z tego, że 
w tym samym miesiącu zakupiłem 
od tego samego kontrahenta tak-
że inne usługi doradcze, ale zwią-
zane tylko i wyłącznie z działalno-
ścią zwolnioną z VAT. W związku 
z tym cała wartość wynikająca 
z faktur zakupowych dotyczących 
usług doradczych związanych 
z działalnością opodatkowaną 
VAT w kwocie brutto została za-
liczona przeze mnie do kosztów 
podatkowych. Czy nieodliczony 
przez przeoczenie VAT mogę po-
zostawić w kosztach? Wolałbym 
nie korygować zaliczki za czer-
wiec.

ODPOWIEDŹ
Niestety, VAT naliczony, który 

mógł być przez Pana odliczony, 
a nie został z powodu przeoczenia, 
nie stanowi kosztu uzyskania przy-
chodu. W związku z tym powinien 
Pan zmniejszyć koszty czerwca br. 
o nieprawidłowo zaliczoną do nich 
kwotę VAT naliczonego. 

WYJAŚNIENIE
Dla udzielenia odpowiedzi na 

Pana pytanie kluczowe znaczenie 
ma brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 43 
updof. Przepis ten wyłącza z kosz-
tów podatek od towarów i usług. 
Od zasady tej przewidziano jednak 
m.in. dwa wyjątki dla podatku nali-
czonego. Po pierwsze, kosztem uzy-
skania przychodów jest podatek na-
liczony, jeżeli podatnik zwolniony 
jest od podatku od towarów i usług 
lub nabył towary i usługi w celu wy-
tworzenia albo odprzedaży towarów 
lub świadczenia usług zwolnionych 
od VAT. Po drugie, kosztem jest po-
datek naliczony w tej części, w któ-
rej zgodnie z przepisami o VAT po-
datnikowi nie przysługuje obniżenie 
kwoty lub zwrot różnicy podatku od 
towarów i usług – jeżeli naliczony 
VAT nie powiększa wartości środka 
trwałego lub wartości niematerial-
nej i prawnej.

Tym samym kosztem uzyskania 
przychodów może być tylko taki po-
datek naliczony, jeżeli podatnikowi 
VAT nie przysługuje prawo do jego 
odliczenia w myśl przepisów ustawy 
o VAT. Inaczej jest natomiast, gdy po-
datnik nie skorzysta z prawa do odli-
czenia VAT np. przez przeoczenie, 
tak jak miało to miejsce w sytuacji 
opisanej w pytaniu. W tym przypad-
ku prawo do odliczenia VAT istniało, 
jednak podatnik z niego nie skorzy-
stał.

Przepisy ustawy o VAT ani też inne 
przepisy podatkowe nie dopuszczają 
dowolności i swobody w zakresie 
wyboru konsekwencji podatkowych 
swojego zachowania. Jeśli zatem po-
datnikowi przysługuje prawo do od-
liczenia VAT, to z tego prawa powi-
nien skorzystać – takie też było 
założenie ustawodawcy. Tym samym 
stwierdzenie, że podatnik ma wy-
bór, czy obniży kwotę podatku na-
leżnego, czy też zaliczy ten podatek 
do kosztów uzyskania przychodów, 
byłoby nadinterpretacją. A zatem 
warunkiem zaliczenia nieodliczone-
go VAT do kosztów podatkowych 
jest niemożliwość jego odliczenia 
wynikająca z przepisów ustawy 
o VAT, nie zaś wewnętrzna decyzja 
lub zaniedbanie podatnika, który 
nie skorzystał z przysługującego mu 
prawa.

Takie stanowisko prezentowane 
jest też przez organy podatkowe 
(patrz pismo Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach z 28 lute-
go 2008 r., sygn. IBPB3/423-354/ 
/07/PP/KAN-2605/07), jak też sądy 
administracyjne. Przykładowo, WSA 
w Gdańsku w wyroku z 27 wrześ-
nia 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 
571/11 (orzeczenie nieprawomoc-
ne), wskazał, że jeżeli podatnik nie 
skorzysta z posiadanego prawa do 
odliczenia podatku naliczonego, to 
nie posiada prawa do zaliczenia 
tego podatku do kosztów podatko-
wych. W ocenie sądu użyte w prze-
pisach updof sformułowanie podat-
nikowi nie przysługuje obniżenie 
kwoty lub zwrot różnicy podatku od 
towarów i usług należy wiązać z wy-
łączeniem prawa wynikającego 
z ustawy o VAT i nie dotyczy sytu-
acji, w której podatnik nie skorzy-

stał z przysługującego mu prawa. 
W konsekwencji WSA w Gdańsku 
uznał, że w przypadku nieodlicze-
nia przez podatnika naliczonego 
VAT, w warunkach przysługiwania 
mu tego uprawnienia, niemożliwe 
jest zaliczenie tego nieodliczonego 
VAT do kosztów uzyskania przycho-
dów. Do podobnego rozstrzygnięcia 
doszedł również WSA w Warszawie 
w wyroku z 28 lutego 2011 r., sygn. 
akt III SA/Wa 1572/10. W wyroku 
NSA w Warszawie z 12 kwiet-
nia 2005 r., sygn. akt FSK 1609/04, 
czytamy, że:

Zgodnie z jednolitym orzecznic-
twem sądów administracyjnych, do 
kosztów uzyskania przychodów moż-
na zaliczyć naliczony VAT tylko wte-
dy, gdy podatnikowi nie przysługuje 
prawo do odliczenia tego podatku na 
gruncie ustawy o VAT; nie dotyczy to 
sytuacji, w której podatnik miał pra-
wo do odliczenia podatku na gruncie 
ustawy o VAT, ale z jakichkolwiek 
przyczyn to prawo utracił.

Powyższy wyrok został, co prawda, 
wydany na podstawie przepisów sta-
rej ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz o podatku akcyzowym, 
jednak pozostaje nadal aktualny.

Podsumowując, w przypadku gdy 
przez przeoczenie nie skorzystał Pan 
z prawa do odliczenia VAT naliczone-
go, mimo że miał Pan do tego prawo 
na podstawie przepisów ustawy 
o VAT, kwota tego podatku nie może 
stanowić dla Pana kosztu uzyskania 
przychodów. W tym przypadku bez 
znaczenia pozostają okoliczności, 
które spowodowały, że nie skorzystał 
Pan z uprawnienia do odliczenia VAT 
naliczonego. Najistotniejsze jest to, 
że miał Pan takie prawo, ale z niego 
nie skorzystał. W związku z tym po-
winien Pan zmniejszyć koszty o kwo-
tę nieprawidłowo zaliczonego do 
nich VAT oraz złożyć korektę dekla-
racji VAT, wskazując w niej wyższą 
kwotę podatku naliczonego do odli-
czenia.

Aleksander Gniłka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361 z późn. zm.).
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Zmiana zasad 
wypłacania premii

ANETA MOŚCICKA – prawnik, ekspert z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, 
gospodarczego, podatkowego i prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Stan prawny na 1 września 2013 r.

Niekorzystną zmianę zasad wypłacania premii z re-
gulaminu premiowania można wprowadzić za poro-
zumieniem stron lub wypowiedzeniem. Jeżeli prawo 
pracownika do premii wynika z umowy o pracę, to 
niekorzystna zmiana regulaminu premiowania może 
nastąpić tylko za jego zgodą wyrażoną w porozumie-
niu zmieniającym umowę lub w drodze wypowiedze-
nia warunków płacy.

Stan faktyczny

Pracownica była zatrudniona od 1 stycznia 2000 r. w ban-
ku na stanowisku dyrektora oddziału. Umowa o pracę zosta-
ła rozwiązana 7 kwietnia 2009 r. na mocy porozumienia 
stron. Pracownica nabyła prawo do emerytury. W czasie 
trwania umowy o pracę, poza wynagrodzeniem zasadni-
czym, pracownica miała prawo do premii rocznej uzależnio-
nej od wykonania postawionych zadań indywidualnych. Za-
łącznik do umowy o pracę określał zasady przyznawania 
punktów i obliczania bonusu rocznego. Jego wysokość była 
obliczana na podstawie liczby punktów osiągniętych przez 
pracownika za wykonanie tych zadań. Bonus nie przysługi-
wał za osiągnięcie mniej niż 80 pkt.

Wypłata premii miała następować w ciągu 1 tygodnia 
od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjo-
nariuszy sprawozdania finansowego banku za poprzed-
ni rok. Pracownica i pracodawca 27 marca 2006 r. za-
warli aneks do umowy o pracę, na mocy którego datę 
doręczenia indywidualnych zadań zmieniono z 31 mar-
ca na 30 czerwca danego roku. W pozostałym zakresie 
warunki umowy pozostały bez zmian. W 2008 r. 
za 80 pkt przysługiwał bonus w wysokości 44 000 zł, 
za 100 pkt 63 250 zł, a za 120 pkt 101 200 zł. Pracowni-
ca za pierwsze półrocze 2008 r. uzyskała 37 pkt, a za 
II półrocze 68,88 pkt. Zdaniem pracodawcy, ponieważ 
w żadnym z okresów rozliczeniowych nie osiągnę-
ła 80 pkt, a średnia za cały rok wyniosła 52,94 pkt, pra-
cownicy nie przysługiwał bonus za 2008 r. Pracownica 
złożyła przeciwko pracodawcy pozew, w którym doma-
gała się wypłaty premii za 2008 r.

Orzeczenia sądów
Sąd okręgowy zasądził od banku na rzecz pracownicy 

kwotę 44 275 zł z ustawowymi odsetkami od 
13 maja 2009 r. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, 
że aneksem do umowy o pracę został zmieniony jedynie 
termin doręczania pracownikowi zakresu indywidual-
nych zadań, natomiast nie uległ zmianie sposób rozlicza-
nia ich wykonania. Jednostronne oświadczenie praco-
dawcy o wprowadzeniu dwóch okresów rozliczeniowych, 
co powodowało oddzielne liczenie punktów za poszcze-
gólne półrocza, stanowiło naruszenie postanowień umo-
wy. Zdaniem sądu, sposób ustalania punktów uprawnia-
jących do bonusu należało określić na podstawie umowy 
z 1 stycznia 2000 r., zgodnie z którym do końcowego re-
zultatu będą wliczane wyniki osiągnięte przez pracowni-
ka między 1 stycznia a datą otrzymania celów. Skoro pra-
cownica w II półroczu 2008 r., a więc po otrzymaniu 
celów, osiągnęła do końca roku rezultat 68,88 pkt, do 
tego wyniku należało dodać 37 pkt osiągniętych w I pół-
roczu, co daje sumę 105,88 pkt. Bank złożył apelację od 
wydanego wyroku, podkreślając, że pracownica nie naby-
ła prawa do premii za 2008 r. W ocenie pracodawcy, umo-
wa o pracę wyraźnie przewidywała sposób ustalania wy-
ników, a nie punktów.

Sąd Apelacyjny w Lublinie (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie z 10 października 2012 r., sygn. akt 
III APa 13/12) uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpoznania sądowi okręgowemu. W uzasadnieniu 
wyroku sąd podkreślił, że w omawianej sprawie bonus ma 
charakter premii, ponieważ umowa o pracę w zakresie 
przyznawania bonusu odsyła do kryteriów możliwych do 
weryfikacji.W ocenie sądu apelacyjnego istotne znaczenie 
dla rozstrzygnięcia sprawy ma zmiana sposobu rozliczania 
wykonania zadań przez przyjęcie dwóch okresów rozlicze-
niowych: I i II półrocza 2008 r. Zmiana nastąpiła w połowie 
roku i mogła mieć wpływ na realizację zadań. Łatwiej jest 
bowiem osiągnąć stawiane cele, jeśli są rozłożone na dłuż-
szy czas, a pracownik ma od początku okresu rozliczenio-
wego świadomość czasu, jaki jest przypisany do osiągnię-
cia oczekiwanych wyników pracy.
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Sąd stwierdził, że w sytuacji gdy prawo pracownika do 
premii wynika z umowy o pracę, to niekorzystna zmiana 
regulaminu premiowania może nastąpić tylko za jego 
zgodą wyrażoną w porozumieniu zmieniającym umowę 
lub w drodze wypowiedzenia warunków płacy. Taka sytu-
acja miała miejsce w omawianej sprawie. Niekorzystna 
zmiana zasad przyznawania rocznego bonusu, polegająca 
na podziale rocznego okresu realizacji zadań na dwa pół-
rocza, o czym pracownica dowiedziała się w połowie roku 
rozliczeniowego, powinna być dokonana za porozumie-
niem stron stosunku pracy lub za wypowiedzeniem zmie-
niającym warunki płacy. Skoro do takich czynności nie 
doszło, to ocena realizacji postawionych zadań powinna 
być dokonana według zasad obowiązujących przed zmia-
ną. Sąd uznał za błędny pogląd sądu okręgowego, że do 
zbadania, czy pracownica uzyskała bonus roczny, wystar-
czy proste zsumowanie punktów uzyskanych przez nią 
w I i II półroczu. Dlatego sąd pierwszej instancji będzie 
musiał zbadać, czy nabyłaby ona prawo do bonusu we-
dług zasad obowiązujących przed zmianą, a jeśli tak, to 
w jakiej wysokości i, ewentualnie, z jakich przyczyn bo-
nus ten nie przysługuje.

Komentarz

Premia jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. 
W odróżnieniu od nagrody, której przyznanie zależy od 
swobodnej i uznaniowej decyzji pracodawcy, premia do-
tyczy konkretnych i sprawdzalnych warunków. Jak pod-
kreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2005 r., 
sygn. akt I PK 146/04, skoro regulamin wynagradzania 
określa pozytywne i negatywne warunki premiowania, 
które są wystarczająco konkretne i sprawdzalne, to pre-
mia z natury nie może mieć charakteru uznaniowego. 
Świadczenie ma charakter uznaniowy tylko wtedy, gdy 
regulamin wynagradzania nie określa warunków przy-
znania świadczenia albo gdy warunki przyznania świad-
czenia są określone w sposób na tyle ogólny, że uniemoż-
liwiają kontrolę ich spełnienia. Przyznanie premii 
pracownikowi nie zależy zatem od uznania pracodawcy, 
lecz od spełnienia warunków przewidzianych w regula-
minie. Dlatego pojęcie premii uznaniowej jako wewnętrz-
nie sprzeczne nie powinno być stosowane w regulami-
nach wynagradzania, które określają konkretne 
i sprawdzalne warunki jej przyznawania. Jeżeli zatem 
pracownik spełnił konkretne warunki zawarte w regula-
minie premiowania, to ma prawo otrzymać premię.

Premia jest składnikiem wynagrodzenia, którego pra-
cownik może dochodzić od pracodawcy. Jeżeli zatrudnio-
ny nabył prawo do premii, a następnie zmianie uległ regu-
lamin premiowania, nie może to prowadzić do obniżenia 
wysokości tego świadczenia, a pracownik powinien je 
otrzymać według zasad obowiązujących w dniu spełnienia 
warunków do jego otrzymania. W wyroku z 9 kwiet-
nia 1991 r., sygn. akt I PRN 13/91, OSP 1992/4/88, Sąd 
Najwyższy stwierdził, że przyznanie pracownikowi w umo-
wie o pracę świadczenia nieprzewidzianego w przepisach 
o wynagrodzeniu dla danego stanowiska i nadanie mu cha-
rakteru stałego składnika wynagrodzenia nakłada na za-
kład pracy obowiązek jego wypłacania. Zwolnienie się pra-
codawcy od tego obowiązku może nastąpić w drodze 
wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy.

Jeżeli zmiana regulaminu premiowania polega na zmia-
nie podstawy obliczania premii lub wprowadzenia nowych 
czynników warunkujących nabycie do niej prawa w okre-
ślonej wysokości i jeżeli prawo do tej premii wynika z umo-
wy o pracę, to umowa ta wymaga wypowiedzenia zmie-
niającego przewidzianego w art. 42 Kodeksu pracy. 
Pracodawca i pracownik mogą także zmienić zasady przy-
znawania premii w drodze porozumienia zmieniającego 
umowę o pracę.

Jeżeli pracodawca i pracownik ukształtują prawo do pre-
mii korzystniej dla pracownika niż wynika to z regulaminu 
premiowania, to przepisy regulaminu premiowania (wyna-
gradzania) nie będą miały zastosowania.

Może się również zdarzyć, że regulamin przewiduje 
tzw. premię zespołową, co oznacza, że jej wysokość nie jest 
znana. W takiej sytuacji pracodawca powinien zastosować 
odpowiednie kryteria dotyczące rodzaju wykonywanej 
pracy, a także kwalifikacji wymaganych przy jej wykony-
waniu oraz ilości i jakości świadczonej pracy (wyrok Sądu 
Najwyższego z 16 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 465/99, 
OSNP 2001/10/345). W przypadku tego rodzaju premii jej 
wysokość dla poszczególnych pracowników może być 
określona proporcjonalnie do faktycznych zarobków pra-
cowników uprawnionych do premii.

Pracodawca ma też obowiązek przyznać premię byłym 
pracownikom, jeżeli uzyskali oni do niej prawo w okresie 
zatrudnienia.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zmiana zasad przyznawania premii może nastąpić 
w drodze wypowiedzenia warunków płacy lub porozu-
mienia pracownika i pracodawcy zmieniającego umo-
wę o pracę.

Informacje i zamówienia: 
Biuro Obsługi Klienta 

tel. 22 761 30 30, 801 626 666, 
e-mail bok@infor.pl
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WESZŁY W ŻYCIE
15 sierpnia 2013 r.
CZAS PRACY KIEROWCÓW
Ustawa z 5 kwietnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o transporcie 
drogowym oraz ustawy o cza-
sie pracy kierowców

Artykuł 2 omawianej ustawy wpro-
wadził zmiany w ustawie z 16 kwiet-
nia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. 
zm.). Główna zmiana polega na do-
daniu nowego rozdziału 3a. „Czas 
pracy kierowców niepozostających 
w stosunku pracy”, obejmującego art. 
26a–e. Przepisy nowego rozdziału 
mają zastosowanie do przedsiębior-
ców osobiście wykonujących przewo-
zy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 
6a ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. 
o transporcie drogowym oraz osób 
niezatrudnionych przez przedsiębior-
cę, lecz osobiście wykonujących prze-
wozy drogowe na jego rzecz.

Czasem pracy tych przedsiębior-
ców i osób jest czas od rozpoczęcia 
do zakończenia pracy, w którym po-
zostają oni na swoich stanowiskach 
pracy, będąc do dyspozycji podmio-
tu, dla którego świadczą usługę 
przewozu drogowego i wykonują 
następujące czynności: prowadze-
nie pojazdu; załadowywanie i rozła-
dowywanie oraz nadzór nad zała-
dunkiem i wyładunkiem; nadzór 
oraz pomoc osobom wsiadającym 
i wysiadającym; czynności spedy-
cyjne; obsługę codzienną pojazdów 
i przyczep; inne prace podejmowa-
ne w celu wykonania zadania służ-
bowego lub zapewnienia bezpie-
czeństwa osób, pojazdu i rzeczy; 
niezbędne formalności administra-
cyjne; utrzymanie pojazdu w czy-
stości. Do czasu pracy osób nieza-
trudnionych przez przedsiębiorcę, 
lecz osobiście wykonujących prze-
wozy drogowe na jego rzecz, wlicza 
się czas poza przyjętym rozkładem 
czasu pracy, w którym kierowca po-
zostaje na stanowisku pracy kierow-
cy w gotowości do wykonywania 
pracy.

Tygodniowy czas pracy nie może 
przekraczać przeciętnie 48 godzin 
w przyjętym okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jed-
nakże tygodniowy czas pracy może 
być przedłużony do 60 godzin, jeżeli 
średni tygodniowy czas pracy nie 
przekroczy 48 godzin w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nieprzekra-
czającym 4 miesięcy. Tak określony 
czas pracy obowiązuje:

– przedsiębiorców osobiście wyko-
nujących przewozy drogowe i osoby 
niezatrudnione przez przedsiębior-
cę, lecz osobiście wykonujące prze-
wozy drogowe na jego rzecz – nieza-
leżnie od liczby podmiotów, na rzecz 
których wykonują przewóz drogo-
wy;

– przedsiębiorców osobiście wyko-
nujących przewozy drogowe i osoby 
niezatrudnione przez przedsiębiorcę, 
lecz osobiście wykonujące przewozy 
drogowe na jego rzecz – jeżeli jedno-
cześnie są zatrudnieni jako kierowcy 
na podstawie stosunku pracy.

Przepisy art. 13 ust. 1, art. 21 i art. 
27 ust. 4 ustawy o czasie pracy kie-
rowców należy stosować odpowied-
nio. Do określenia okresu odpoczynku 
stosuje się przepisy rozporządzenia 
(WE) 561/2006 albo umowy AETR.

Ewidencję czasu pracy przedsię-
biorcy osobiście wykonującego prze-
wozy drogowe prowadzi ten przed-
siębiorca. Z kolei ewidencję czasu 
pracy osób niezatrudnionych przez 
przedsiębiorcę, lecz osobiście wyko-
nujących przewozy drogowe na jego 
rzecz, prowadzi podmiot, na rzecz 
którego wykonywany jest przewóz 
drogowy. Przepis art. 25 ust. 1 usta-
wy o czasie pracy kierowców należy 
stosować odpowiednio. Ewidencję 
czasu pracy należy przechowywać 
przez okres dwóch lat po zakończe-
niu okresu nią objętego. Podmiot, na 
rzecz którego wykonywany jest prze-
wóz drogowy, wydaje osobom nieza-
trudnionym przez przedsiębiorcę, 
lecz osobiście wykonującym przewo-
zy drogowe na jego rzecz, kopię ewi-
dencji czasu pracy.
Dz.U. z 2013 r., poz. 567

16 sierpnia 2013 r.
SĄDY POWSZECHNE
Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 18 lipca 
2013 r. zmieniające rozporzą-
dzenie – Regulamin urzędowa-
nia sądów powszechnych

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 41 § 1 ustawy 
z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju są-
dów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 427 z późn. zm.). Rozporządzenie 
wprowadza zmiany w rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 
2007 r. – Regulamin urzędowania 
sądów powszechnych (Dz.U. nr 38, 
poz. 249 z późn. zm.). Zmiana polega 
na dodaniu po § 129 nowego § 1291.

Przepis ten stanowi, że jeżeli orze-
czenie sądowe lub ugoda sądowa ma 
być podstawą wpisu do księgi wieczy-
stej, ewidencji lub innego rejestru 
albo też stanowić tytuł zabezpiecze-
nia lub podlegać wykonaniu w inny 
sposób niż w postępowaniu egzeku-
cyjnym, w odpisie orzeczenia lub ugo-
dy zamieszcza się informację o:
1) numerze PESEL lub NIP strony lub 
uczestnika postępowania będącego 
osobą fizyczną, jeżeli są oni obowią-
zani do jego posiadania lub posiadają 
go, nie mając takiego obowiązku lub
2) numerze w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, a w przypadku jego braku 
– numerze w innym właściwym reje-
strze, ewidencji lub NIP strony lub 
uczestnika postępowania niebędące-
go osobą fizyczną, którzy nie mają 
obowiązku wpisu we właściwym reje-
strze lub ewidencji, jeżeli są oni obo-
wiązani do jego posiadania.

Przepis § 1291 rozporządzenia – Re-
gulamin urzędowania sądów po-
wszechnych w brzmieniu nadanym 
omawianym rozporządzeniem należy 
stosować do orzeczeń wydanych 
w postępowaniach wszczętych po 
6 lipca 2013 r. oraz do ugód sądowych 
zawartych w postępowaniach wszczę-
tych po tym dniu.
Dz.U. z 2013 r., poz. 870

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 3 WRZEŚNIA 2013 R.

✔ MAKSYMALNE STAWKI TAKSY NOTARIALNEJ (cz. 1)
Stawka wynosi od wartości:

do 3000 zł 100 zł
powyżej 3000 zł 

do 10 000 zł
100 zł  plus 3% od nadwyżki 

powyżej 3000 zł
powyżej 10 000 zł 

do 30 000 zł
310 zł plus 2% od nadwyżki 

powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł 

do 60 000 zł
710 zł plus 1% od nadwyżki 

powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł 
do 1 000 000 zł

1010 zł plus 0,4% od nadwyżki 
powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł 
do 2 000 000 zł

4770 zł plus 0,2% od nadwyżki 
powyżej 1000 000 zł

powyżej 
2 000 000 zł

6770 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 
2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, 

a w przypadku czynności dokonywanych 
pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy 

podatkowej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 

1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
nie więcej niż 7500 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
umowę przenoszącą własność lub użytkowanie 
wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zaso-
bu Własności Rolnej Skarbu Państwa

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieru-
chomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym 
budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez 
Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 
lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznają-
cym nabywcom tych lokali lub nieruchomości boni-
fikaty od ceny

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę zbycia spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
umowę zbycia własnościowego spółdzielczego 
prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego 
prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu 
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 
(prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowa-
nym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu 
przeniesienia jego własności na członka)

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu, odrębnej własno-
ści lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, 
poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177 i nr 63, 
poz. 591)

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu 
lub przeniesienia własności domu jednorodzin-
nego z prawem do gruntu, zawartych w wykona-
niu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę przeniesienia własności lokalu lub domu 
jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez 
spółdzielnię mieszkaniową

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę przeniesienia własności, oddania w użyt-
kowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytko-
wania wieczystego działki budowlanej na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach miesz-
kaniowych

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
przebieg licytacji lub przetargu 50% stawki 

z pierwszej części 
tabeli

przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie 
polskiej lub obcej

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz 
z 2004 r. nr 141, poz. 1492)

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną 
nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana 
pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podat-
kowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i daro-
wizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania 
z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lip-
ca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę deweloperską 50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego i przeniesienia własności tego lo-
kalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy de-
weloperskiej

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, sta-
nowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę przeniesienia na nabywcę własności nieru-
chomości zabudowanej domem jednorodzinnym 
lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej i własności domu jednorodzinnego na 
niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy 
deweloperskiej

50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego 50% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kre-
dytu bankowego udzielonego na budownictwo 
mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub 
lokalu mieszkalnego albo na działalność gospo-
darczą

25% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

losowanie nagrody 25% stawki 
z pierwszej części 

tabeli
potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w in-
nym akcie notarialnym

25% stawki 
z pierwszej części 

tabeli

Podstawa prawna: 
● rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. 
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 237 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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Wy ko ny wa nie kse ro ko pii lub po wie la nie in ną me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy 
wy daw cy w ca ło ści lub czę ści jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej. 

Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT, NIP 118-00-93-066

Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my, za cho wu jąc so bie pra wo do skró tów 
i zmian tytułów. Nie po no si my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych 
na ła mach.

Nakład: 2330 egz.

Tytuł Częstotliwość Ilość Cena netto VAT Cena brutto

Poradnik Gazety Prawnej
na 12 miesięcy (od następnego miesiąca) 
wersja papierowa + internetowa GRATIS!

tygodnik 709,52 zł 5% 745,00 zł

Poradnik Gazety Prawnej
na 3 miesiące (od następnego miesiąca) 
wersja papierowa + internetowa GRATIS!

tygodnik 189,52 zł 5% 199,00 zł

dostęp do wersji internetowej czasopisma www.pgp.infor.pl dostęp na 12 miesięcy 486,99 zł 23% 599,00 zł

dostęp do wersji internetowej  czasopisma www.pgp.infor.pl dostęp na 3 miesiące 129,27 zł 23% 159,00 zł

Zamówienia prosimy składać: tel.: 801 626 666, 22 761 30 30, faks: 22 761 30 31, 22 761 30 32, internet: www.sklep.infor.pl,

e-mail: prenumerata@infor.pl listownie: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, 05-270 Marki, ul. Okólna 40

....................................................................
podpis i pieczątka zamawiającego

Kwotę..................................................zł za zamówioną prenumeratę:

wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfi kacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia

wpłaciłem na konto:  INFOR PL S.A., BRE S.A. o/W-Wa  34 1140 1010 0000 3608 2400 1007 

 Wyrażam zgodę na zamieszczenie naszych/moich danych osobowych w bazie Grupy INFOR PL i wykorzystywanie ich w celach marketingowych przez INFOR PL S.A. oraz partnerów biznesowych 

(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizowania.

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Grupy INFOR PL informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

DANE FIRMY

nazwa fi rmy

adres

tel.

faks

imię i nazwisko księgowego

imię i nazwisko kadrowego

DANE PRENUMERATORA

imię i nazwisko

stanowisko

tel.

faks

tel. kom.

e-mail prenumeratora

Kupon prenumeraty



INFORMACJE O OFERCIE: www.gazetaprawna.pl/oferta2013 | 22 761 31 27, 801 626 666

 30% rabatu na prenumeratę 
e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
z dostępem do wydania bieżącego 
i archiwum tekstów, które ukazały się 
w DGP od 2002 r.

Zamów prenumeratę 
Dziennika Gazety Prawnej 

na IV kwartał

  bezpłatna dostawa DGP pod wskazany adres

  gwarancja ceny w okresie trwania prenumeraty

   specjalistyczne dodatki dostępne wyłącznie w prenumeracie: Podatki i Księgowość, 
Rachunkowość i Audyt, Firma i Prawo, Samorząd i Administracja, Kadry i Płace, 
Ubezpieczenia i Świadczenia, Prawnik

Tylko w prenumeracie:

  możliwość zaliczenia wydatków na prenumeratę do kosztów działalności

codziennie komplet aktualnych
wiadomości prawno-gospodarczych
  rzetelne informacje o zmianach 
w prawie i podatkach
interpretacje przepisów
fachowe porady ekspertów
  kompleksowe analizy



INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Elastyczny czas pracy. Jakie zmiany czekają pracodawców?

  Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie. Jakie obowiązki dla pracodawców? 

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT 2013 – jak sobie z nimi radzić?

   Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry

P R O M
O

C
J

AZA DARMO
CAŁKOWICIE

Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon


