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Kiedy naliczamy VAT – kary umowne, 
odszkodowania, kaucje gwarancyjne,  
obciążanie dodatkowymi kosztami 

VAT objęte są te czynności, które można uznać za odpłatne, jeśli  zosta-
ły wykonane przez podatnika VAT w ramach umowy. Problem w tym, że 
niekiedy trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w danych okolicznościach 
otrzymana lub należna od dłużnika opłata (np. z tytułu kary umownej, 
odszkodowania czy zwrotu kosztów) pozostaje poza zakresem VAT, czy 
też stanowi „fragment” świadczonej usługi zasadniczej opodatkowany 
na zasadach właściwych dla tej usługi.   
Zaciąganie zobowiązań jest wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli jed-

nak zobowiązanie w ogóle nie zostało wykonane lub zostało wykonane, ale nastąpiło to w spo-
sób nienależyty, to dłużnik jest zobowiązany do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody 
(art. 471 k.c.). Jej naprawienie może nastąpić na dwa sposoby, tj. poprzez zapłatę pełnego od-
szkodowania lub poprzez zapłatę kary umownej. 

1. Kary umowne i odszkodowania
Zarówno odszkodowanie, jak i kara umowna nie stanowią płatności za świadczenie, tzn. nie 

są wynagrodzeniem za wykonaną usługę lub dostawę. Z jednej strony mają one charakter sank-
cyjny (odszkodowanie jest skutkiem niewywiązania się z umownego zobowiązania), a z drugiej 
– mają one za zadanie rekompensować poszkodowanemu szkodę (funkcja kompensacyjna). Co 
do zasady wypłata odszkodowania powinna bowiem przywrócić w majątku poszkodowanego 
stan, który istniał przed powstaniem szkody.    

Zarówno odszkodowania ustalone na zasadach ogólnych, jak i kary umowne nie mieszczą się 
w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT 
i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, że po-
zostają one poza zakresem VAT, nie należy ich dokumentować fakturą. Potwierdzają to także orga-
ny podatkowe w udzielanych na ten temat interpretacjach. Przykładem może być pismo Dyrektora 
IS w Bydgoszczy z 15 września 2014 r. (sygn. ITPP1/443-669/14/MN), który stwierdził, że:

MF
(…) obciążanie kontrahentów Wnioskodawcy karami umownymi nie podlega opodatko-
waniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi czynności objętej treścią 
art. 5 ustawy o VAT, w szczególności nie stanowiąc usługi w rozumieniu przepisu 

art. 8 ustawy o VAT. Za prawidłowy i wystarczający sposób jej dokumentowania uznać należy 
wystawienie przez Wnioskodawcę księgowej noty obciążeniowej.

Analogiczne stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Katowicach 
z 12 listopada 2014 r. (sygn. IBPP1/443-798/14/LSz).

Podatnikom ustalenie tego faktu raczej nie sprawia trudności. Kłopotliwe jest natomiast usta-
lenie, czy kwota odszkodowania (kary umownej) rzeczywiście jest odszkodowaniem niepodle-
gającym VAT, czy też stanowi ona element świadczenia (na ogół świadczonej usługi), z którym 
jest związana, i wobec tego podlega opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego świad-
czenia (np. usługi). 
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1.1. Kary umowne z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych rzeczy
Otrzymanie od klienta opłaty karnej za nieterminowy zwrot wypożyczonych rzeczy stano-

wi dla właściciela tych rzeczy (podatnika) rekompensatę za straty w postaci utraty korzyści, 
które podatnik mógłby uzyskać, np. wypożyczając sprzęt kolejnemu klientowi. Opłata ta nie 
stanowi wynagrodzenia za wykonaną usługę na rzecz spóźnialskiego klienta, wobec czego 
pozostaje ona poza zakresem VAT. Nie należy jej potwierdzać ani paragonem fiskalnym, ani 
fakturą.

W podobny sposób kwestię tę ocenił Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej 
z 8 października 2013 r. (sygn. IBPP1/443-645/13/KJ). Dotyczyła ona naliczanej przez sprze-
dawcę kary umownej za zwrot kaset DVD po upływie ustalonego przez strony terminu, której 
wysokość – jak wyjaśnił podatnik – była powiązana z wartością kasety DVD, nie zaś z okresem 
wypożyczenia. W tych okolicznościach organ podatkowy potwierdził, że:

MF
(…) naliczanie kary umownej w przedstawionym opisie stanu faktycznego, za brak 
zwrotu przez klienta kasety DVD (bez wcześniejszego przedłużenia wypożyczenia), 
nie stanowi odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym 
samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT z tego tytułu ani zareje-
strowania na kasie rejestrującej. Pobierane kwoty mogą być więc dokumentowane na podstawie 
innych dokumentów księgowych, w tym chociażby not księgowych.

Podobne zdanie na ten temat miał również Dyrektor IS w Bydgoszczy, który w interpretacji 
indywidualnej z 1 kwietnia 2014 r. (sygn. ITPP1/443-1373b/13/MS) odniósł się do opłaty (kary) po-
bieranej przez uniwersytecką bibliotekę za nieterminowy zwrot zbiorów oraz za ich zniszczenie 
lub zagubienie. Opłaty te wynikały z zarządzeń rektora uniwersytetu w sprawie wprowadzenia 
regulaminu korzystania z biblioteki oraz w sprawie zmiany cennika opłat i usług biblioteki. Organ 
podatkowy uznał, że kary umowne pobierane przez bibliotekę stanowiły wyłącznie sankcję za 
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań. 

1.2. Kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy 
Zawierając umowę, strony mogą postanowić, że będzie ona trwała przez oznaczony w niej 

czas. W praktyce obrotu gospodarczego współpraca ta z różnych powodów bywa jednak kończo-
na wcześniej. Jeżeli przyczyną zakończenia współpracy jest wina usługobiorcy, spowodowana np. 
opóźnieniami w płatnościach czy uszkodzeniem powierzonego majątku itp., to sam fakt zakończe-
nia umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, może być dla usługobiorcy kosztowny 
(czasem nawet bardzo kosztowny). W niektórych umowach znajdują się bowiem postanowienia, 
że świadczeniodawca otrzyma zadośćuczynienie za wcześniejsze rozwiązanie umowy. 

Dotyczy to zwłaszcza umów o świadczenie usług o charakterze ciągłym, jak np. usług: o za-
rządzanie, najmu, leasingu operacyjnego czy telekomunikacyjnych. I tu pojawia się problem 
związany z ustaleniem, czy opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy stanowi niepodlegającą 
opodatkowaniu rekompensatę za straty poniesione przez świadczącego usługę spowodowane 
przedwczesnym zakończeniem umowy, czy jest to zapłata za świadczoną usługę, która podlega 
opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tej usługi? 

W orzecznictwie, zarówno krajowym, jak i unijnym, ukształtował się pogląd, że są to rozliczenia 
związane z tą umową i jeżeli umowa podlega opodatkowaniu VAT, to te wypłaty także. Jeśli zaś np. 
najem jest zwolniony od podatku, to i wypłacone kwoty korzystają z tego zwolnienia.
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Do kwestii odszkodowania stanowiącego rekompensatę za przedterminowe rozwiązanie 
umowy najmu odniósł się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 grudnia 1993 r. w sprawie 
Lubbock Fine & Co (C-63/92). Jak wynika z tego orzeczenia, wypłaty z tytułu wcześniejszego 
rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron płyną z tego samego źródła, jakim jest łą-
czący strony stosunek prawny, czyli właśnie umowa najmu. 

Takie stanowisko zajmują również polskie sądy, twierdząc, że otrzymane w ten sposób kwo-
ty nie są odszkodowaniem, które ma na celu naprawienie wyrządzonej szkody. Przykładem 
jest wyrok NSA z 10 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 981/13). Podatnik, którego ten wyrok 
dotyczy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy najmu budynków 
i pomieszczeń handlowych oraz użytkowych, przy czym postanowienia umów zawieranych na 
czas określony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania przed uzgodnionym termi-
nem ich obowiązywania. Zgodnie z tymi postanowieniami wcześniejsze rozwiązanie umowy 
najmu przez najemcę wiąże się z obowiązkiem zapłaty określonej w umowie kwoty odszko-
dowania bądź kary umownej. Zdaniem podatnika te świadczenia pieniężne nie podlegają VAT, 
ponieważ – według zamiaru stron – mają one pełnić funkcję zarówno odszkodowawczą, jak 
sankcyjną. Mają, choćby częściowo, łagodzić wynajmującemu utratę korzyści z tytułu czyn-
szu najmu spowodowaną wcześniejszym, niż zaplanowano, rozwiązaniem umowy (funkcja od-
szkodowawcza), jak i stanowią sankcję związaną z niewykonaniem zobowiązań wynikających 
z umowy najmu przez najemcę. NSA nie podzielił jednak stanowiska podatnika. W uzasadnie-
niu do wyroku czytamy:

NSA
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego samo określenie w opisie stanu fak-
tycznego, że w sprawie mamy do czynienia z odszkodowaniem, nie przesądza jesz-
cze, że wypłata kwoty tytułem wcześniejszego rozwiązania umowy najmu ma faktycz-

nie charakter odszkodowania.
(…) W podanych okolicznościach prawidłowo Sąd pierwszej instancji ocenił, że w sprawie 

kwoty wypłacane na podstawie tak skonstruowanych umów, wynikające wprost z treści tych 
umów – chociaż nazwane są karami umownymi lub odszkodowaniami – stanowią w istocie frag-
ment rozliczenia z tytułu umowy najmu, rodzaj „odstępnego”, zapłatę za zgodę kontrahenta na 
prawo do wcześniejszego wycofania się z umowy. Objęte są opodatkowaniem podatkiem od 
towarów i usług i powinny być dokumentowane fakturami VAT. Za tym, że w sprawie nie mamy 
do czynienia z odszkodowaniem, które ma na celu naprawienie szkody, przemawia to, że sam 
fakt wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumiem stron nie daje podstaw do twierdzenia 
o wystąpieniu szkody.

Podobne wnioski wynikają także z innego wyroku NSA, z 7 lutego 2014 r. (sygn. akt I FSK 
1664/12). Sąd podkreślił w nim, że jeżeli dochodzi do porozumienia stron co do wcześniejszego 
rozwiązania umowy najmu i wypłaty uzgodnionej przez strony kwoty pieniężnej, to charakter tej 
wypłaty nie pozwala uznać jej za odszkodowanie niepodlegające VAT. 

PrzyKłAd
Jan Kowalski wynajmował lokal w galerii handlowej, w którym prowadził sklep. W związku 
z likwidacją działalności był zobowiązany rozwiązać umowę najmu przed terminem. Dlatego 
wynajmujący nałożył na niego karę w wysokości 14 000 zł. W takim przypadku otrzymaną 
kwotę wynajmujący traktuje jak kwotę brutto i wylicza należny VAT: 14 000 zł x 23/123 =  
= 26178, 89 zł. Powinien również wystawić fakturę. 
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Jednak organy podatkowe nie są w tej kwestii jednomyślne. Zdarza się, że nawet w ramach 
tej samej izby skarbowej można odnaleźć odmienne rozstrzygnięcia związane z tym zagadnie-
niem. Ta odmienność stanowisk dotyczy kar za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. 

Dotychczas w wielu pismach organy podatkowe uznawały kary naliczane usługobiorcom za 
wcześniejsze rozwiązanie umowy za odszkodowanie, które pozostaje poza zakresem VAT. 

Z takim stanowiskiem mamy do czynienia w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w War-
szawie z 20 marca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-257/14-2/IGo). Pismo dotyczy operatora telekomu-
nikacyjnego zawierającego z abonentami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. 
umowy na czas oznaczony trwający najczęściej 24 miesiące. Odszkodowania nalicza w oparciu 
o art. 57 ust. 6 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Organ podatkowy uznał, że: 

MF
(…) naliczenie „odszkodowania” w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, 
w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na świadczenie usług telekomunika-
cyjnych, nie stanowi odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług. Tym samym Spółka nie jest zobowiązana do wystawiania faktur VAT z tego tytułu. Pobie-
rane kwoty mogą być więc dokumentowane na podstawie innych dokumentów księgowych, 
w tym chociażby not księgowych.

W przypadku umów najmu stanowiska organów podatkowych są sprzeczne, mimo że są 
wydawane w podobnych stanach faktycznych, przez tych samym dyrektorów izb skarbowych 
oraz w podobnym okresie.

Przykłady sprzecznych stanowisk organów podatkowych na temat kary umownej

Jakie stanowisko 
Urząd, który wydał 

interpretację
Stan faktyczny Odpowiedź urzędu

1 2 3 4

Wypłata kary 
umownej nie sta-
nowi zapłaty za 
wykonaną usługę 
podlegającą VAT

Dyrektor IS w Warsza- 
wie w piśmie z 1 sierp- 
nia 2014 r. (sygn. 
IPPP1/443-593/14-2/
ISZ)

Podatnika prowadzi dzia-
łalność gospodarczą 
w zakresie wynajmu lokali 
użytkowych. W przypad-
ku rozwiązania umowy 
najmu z przyczyn zawinio-
nych przez najemcę może 
żądać od niego zapłaty 
kary umownej w wysoko-
ści czynszu minimalnego 
za cały okres, jaki pozo-
stał do dnia upływu termi-
nu, na jaki została zawarta 
umowa najmu.

Zdaniem urzędu:
(...) roszczenia Spółki związane 
z przedterminowym rozwiązaniem 
umowy najmu lokali użytkowych 
wynikają z nienależytego wywią-
zania się z warunków zawartej 
umowy przez Najemcę lokalu 
i stanowią dla Wnioskodawcy karę 
umowną o charakterze odszko-
dowawczym, która ma na celu 
wyrównanie szkody wyrządzonej 
Spółce. (…) W konsekwencji należy 
stwierdzić, że kara umowna otrzy-
mywana przez Spółkę od Najemcy 
w związku z przedterminowym na-
tychmiastowym wypowiedzeniem 
umowy najmu lokalu użytkowego 
w wyniku zdarzeń, za które Wnios-
kodawca nie ponosi odpowiedzial-
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1 2 3 4

ności – tj. z winy Najemcy, będzie 
pozostawała poza zakresem opo-
datkowania podatkiem od towarów 
i usług.

Wypłata kary 
umownej stanowi 
zapłatę za wyko-
naną usługę pod-
legającą VAT

Dyrektor IS w War- 
szawie w piśmie 
z 30 września 2014 r. 
(sygn. IPPP2/443-665/ 
/14-2/DG).
Takie stanowisko za-
jął również w piśmie 
z 13 lutego 2014 r. (sygn. 
IPPP1/443-29/14-2/AW). 
Pismo dotyczy odszko-
dowania zapłaconego 
w formie kary umownej 
za wcześniejsze roz-
wiązanie umowy o za-
rządzanie hotelem. 

Podatnik, będący właści-
cielem centrum handlo-
wego, jako wynajmujący 
pobierał od najemców, 
z którymi rozwiązywał 
umowę najmu za porozu-
mieniem stron z danym 
dniem, opłaty tytułem 
kary umownej za roz-
wiązanie umowy przed 
upływem okresu, na jaki 
została ona pierwotnie 
zawarta. W umowie nie 
było klauzuli pozwalają-
cej na przedterminowe 
ich rozwiązanie przez 
najemcę, jak również nie 
było w nich zapisu, że wy-
najmujący wyrazi zgodę 
na ich wcześniejsze roz-
wiązanie. Pomimo tego, 
że umowa nie przewi-
dywała możliwości jej 
wcześniejszego roz-
wiązania, wynajmujący 
w niektórych przypad-
kach zawiera z najemcą 
porozumienie o wcześ-
niejszym rozwiązaniu 
umowy, pod warunkiem 
zapłaty kary umownej. 

(…) otrzymana przez Wnioskodawcę 
kwota jest ściśle związana z uzyska-
niem korzyści przez wypłacającego 
tę kwotę. Podpisując porozumie-
nie Wnioskodawca wyraził zgodę 
na wcześniejsze odstąpienie od 
umowy oraz zrzekł się dalszych 
roszczeń wobec Najemcy w związ-
ku z wcześniejszym rozwiązaniem 
umowy najmu. W związku z tym 
otrzymana kwota będzie podlega-
ła opodatkowaniu jako zapłata za 
konkretne świadczenie usługi w po-
staci zobowiązania do powstrzyma-
nia się od dokonania czynności, 
które wprost wymienione zostało 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. 
(…) Zatem otrzymana kwota ustalo-
na na mocy porozumienia w sprawie 
rozwiązania umowy najmu stanowi 
wynagrodzenie za tę usługę i na 
podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług bę-
dzie podlegała opodatkowaniu tym 
podatkiem.

Dlatego zalecane jest wystąpienie do dyrektora izby skarbowej o wydanie interpretacji indy-
widualnej.

1.3.  Odszkodowanie za wadliwe towary naprawione przez nabywcę  
we własnym zakresie

Nienależyte wykonanie zobowiązania bardzo często dotyczy usług. Ale nie jest to regułą. Podat-
nicy dochodzą zapłaty odszkodowania także z tytułu dostarczenia im wadliwych towarów. 

Gdy podatnik dochodzący odszkodowań nie wykonuje na rzecz dostawcy żadnych czynno-
ści, otrzymaną kwotę można uznać za odszkodowanie. W konsekwencji nabywca nie powinien 
dokumentować otrzymanego odszkodowania fakturą VAT, lecz powinien wystawiać w tym za-
kresie inny dokument obciążający kontrahenta, np. notę księgową.
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Tak było w przypadku podatnika, którego sprawę rozstrzygnął Dyrektor IS w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2014 r. (sygn. ITPP2/443-1375/13/AK). Podatnik kupił od 
japońskiej firmy materiały. Po ich otrzymaniu i przekazaniu do produkcji okazało się, że są wadli-
we i wymagają naprawy. Ze względu na długi okres oczekiwania na dostawę nowych materiałów 
spółka zdecydowała się na dokonanie napraw we własnym zakresie, wykorzystując własnych 
pracowników, a w zakresie, w jakim naprawy nie mogły być wykonane samodzielnie, zlecając 
pracę firmom zewnętrznym. Następnie całością tych kosztów obciążyła japońskiego dostawcę 
materiałów. Organ podatkowy potwierdził, że podatnik nie wykonuje żadnego świadczenia na 
rzecz dostawcy. Dlatego nie powinien mu wystawiać faktury.

Analogiczne stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Łodzi z 7 maja  
2013 r. (sygn. IPTPP2/443-60/13-4/AW).

1.4. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 
Zdarza się, że po zakończeniu umowy najmu – na skutek jej wypowiedzenia lub rozwiązania 

–  najemca nie chce opuścić nieruchomości. Skutki tego mogą być dwojakiego rodzaju. Decy-
dujące znaczenie dla opodatkowania lub nieopodatkowania bezumownego korzystania z lokali 
po zakończeniu umowy mają okoliczności faktyczne:

Q QQ nastąpiło dorozumiane, milczące przedłużenie umowy najmu lub dzierżawy,
Q QQ najemca korzysta z lokalu bez zgody wynajmującego.  

1.4.1. Milczące przedłużenie umowy najmu lub dzierżawy
Jeżeli po zakończeniu umowy wynajmujący akceptuje korzystanie z lokalu przez najemcę, 

w wyniku czego dochodzi do tzw. milczącego przedłużenia umowy najmu, wówczas wynagrodze-
nie otrzymane przez wynajmującego z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy spełnia definicję 
odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Taki skutek wystąpi 
wtedy, gdy dotychczasowy najemca, pomimo zakończenia umowy, nadal użytkuje nieruchomość 
za zgodą właściciela, płacąc z tego tytułu określone kwoty. Wynagrodzenie otrzymane przez 
wynajmującego za okres po zakończeniu umowy, w przypadku gdy z różnych powodów toleruje 
on sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego inny podmiot korzysta z nale-
żącej do niego rzeczy, podlega opodatkowaniu VAT. Jest to wynagrodzenie otrzymane z tytułu 
świadczenia usługi najmu, które odbywa się na podstawie art. 674 Kodeksu cywilnego. Z przepisu 
tego wynika, że następuje przedłużenie najmu na czas nieoznaczony. Świadczona w ten sposób 
usługa najmu jest usługą opodatkowaną VAT na zasadach obowiązujących przy najmie. 

Sam brak umowy najmu nie jest wystarczającym powodem do uznania, że wynagrodzenie 
otrzymane za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie podlega VAT. Przekonał się o tym 
podatnik, którego wniosek rozstrzygnął Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej 
z 8 października 2014 r. (sygn. ITPP2/443-975/14/AK). W piśmie tym organ podatkowy – określa-
jąc warunki, w jakich może mieć miejsce bezumowne korzystanie z nieruchomości, które nie 
podlega VAT – stwierdził:

MF
Mimo że po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony, między stro-
nami brak było zawartego porozumienia wyrażającego wolę dalszego świadczenia 
usługi, Gmina nie powzięła jednak jakichkolwiek czynności mających na celu odzyska-

nie nieruchomości. Zatem w tym stanie rzeczy mamy do czynienia z nieformalną zgodą na korzy-
stanie z nieruchomości przez dotychczasowego dzierżawcę. Przemawia za tym fakt, że ze stanu 
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faktycznego nie wynika, aby Gmina wystąpiła na drogę sądową w celu odzyskania nieruchomo-
ści. Zatem przez cały ten czas tolerowała stan bezumownego korzystania z nieruchomości i nie 
poczyniła starań mających na celu odzyskanie gruntu. Tym samym, w żaden sposób nie zama-
nifestowała braku woli utrzymania istniejącego stanu.

W konsekwencji, bezumowne korzystanie z nieruchomości, na co Gmina przyzwala, stanowi 
świadczenie usług i – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług. W sytuacji, gdy podejmowane działania zmierzają w istocie jedynie do odzyska-
nia należnych Gminie kwot, nie zaś do eksmisji dzierżawcy, a więc do odzyskania nieruchomo-
ści, przyjąć należy, że między stronami istnieje dorozumiany stosunek prawny.

1.4.2. Korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego
Inaczej będzie wtedy, gdy po zakończeniu umowy najemca nie chce opuścić nieruchomości, 

a wynajmujący, dążąc do tego, wytoczy przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy. 
Jeżeli bezumowne (samowolne) korzystanie z nieruchomości w żaden sposób nie jest to-

lerowane przez wynajmującego, który nie tylko nie wyraził zgody na dalsze jej zajmowanie 
po rozwiązaniu umowy, ale wystąpił także z powództwem o wydanie rzeczy, to opłaty należ-
ne lub otrzymane przez niego za korzystanie z lokalu po rozwiązaniu umowy najmu stanowią 
odszkodowanie, które nie podlega VAT. Odszkodowanie wypłacone w takich okolicznościach 
nie jest płatnością za świadczone usługi, lecz rekompensatą za pozbawienie właściciela prawa 
do swobodnego dysponowania nieruchomością i wynikłe z tego tytułu szkody. W takim przy-
padku zasadne jest przyjęcie, że pomiędzy wynajmującym i korzystającym bezumownie z tej 
nieruchomości nie istnieje żaden jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach 
którego następuje świadczenie usługi najmu. Istotne jest, aby całokształt okoliczności wyklu-
czał jakiekolwiek przyzwolenie wynajmującego na korzystanie przez najemcę z nieruchomości 
po zakończeniu umowy najmu. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to organy podatkowe potwier-
dzają zasadność uznania kwot otrzymanych za bezumowne korzystanie z nieruchomości za 
odszkodowanie, które nie podlega VAT. 

Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Łodzi z 4 sierpnia 2014 r. 
(sygn. IPTPP2/443-398/14-2/AW). Pismo dotyczy uczelni, która podjęła działania mające na celu 
odzyskanie budynku oddanego wcześniej w ramach umowy użyczenia. Uczelnia wypowiedziała 
umowę użyczenia budynku i zażądała jego wydania. W związku z tym, że budynek nie został 
wydany, skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. Zdaniem organu podatkowego 
biorący w użyczenie korzystał z budynku wbrew woli użyczającego. W piśmie czytamy:

MF
Zatem, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, bezumowna czynność dokony-
wana – jak wynika z wniosku – bez zgody (ani wyraźnej, ani dorozumianej) Wniosko-
dawcy, nie stanowi transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a za-

płata z tego tytułu odszkodowania nie będzie stanowić należności za jej wykonanie. 
W związku z powyższym, takie odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z budynku 
przez biorącego w użyczenie nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług.

Najemca, który bezumownie korzystał z lokalu, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczo-
nego zawartego w fakturach wystawionych z tego tytułu, jeżeli wynajmujący postąpił niepra-
widłowo i wystawił takie faktury z wykazanym VAT. Tego podatku nie może też odliczyć z not 
księgowych, które potwierdzają obciążenie najemcy odszkodowaniem. Zgodnie z art. 88 ust. 3a 
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pkt 2 ustawy o VAT podstawy do odliczenia podatku naliczonego nie stanowią faktury dokumen-
tujące transakcje, które nie podlegają opodatkowaniu VAT. Potwierdził to Dyrektor IS w Katowi-
cach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2014 r. (sygn. IBPP1/443-754/14/MG). Pismo 
dotyczy podatnika (byłego najemcy), który zwrócił się z zapytaniem o możliwość odliczenia kwot 
podatku naliczonego zawartych w kwotach brutto wykazywanych w notach księgowych wysta-
wionych przez spółdzielnię mieszkaniową za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego. 
Organ podatkowy odmówił podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego 
w otrzymanych przez niego fakturach i notach księgowych, co uzasadnił następująco:

MF
Z uwagi na fakt, że na rzecz Wnioskodawcy w okresie od 1 stycznia 2011 r. 
do 29 marca 2013 r. nie była świadczona usługa, Wnioskodawcy na podstawie 
art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT z posiadanych za okres od stycznia 2011 r. do 

maja 2012 r. faktur VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w nich zawar-
tego bowiem dokumentują one czynność niepodlegającą opodatkowaniu.

Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego z posiada-
nych not księgowych, gdyż nie są one fakturami VAT i dokumentują one czynność niepodlega-
jącą opodatkowaniu, odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania przez Wnioskodawcę 
z lokalu użytkowego.

1.4.3. Zawarcie ugody z najemcą
Fiskus może zakwestionować zasadność uznania otrzymanych kwot za odszkodowanie pozo-

stające poza zakresem VAT, traktując je jako wynagrodzenie za świadczoną usługę najmu nawet 
wtedy, gdy podatnik wprawdzie złożył w sądzie pozew o eksmisję, ale później zawarł przed są-
dem ugodę przyznającą najemcy prawo do dalszego, czasowego korzystania z lokalu. Do takich 
okoliczności odniósł się WSA w Warszawie w prawomocnym orzeczeniu z 4 lutego 2011 r. (sygn. 
akt III SA/Wa 1442/10). Sprawa dotyczyła podatnika (wynajmującego), który wobec nieotrzymania 
zapłaty czynszu złożył najemcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu oraz zażądał wydania 
lokalu, a następnie wystąpił z powództwem o zapłatę i wydanie lokalu. Później podatnik ten zawarł 
z dłużnikiem ugodę sądową, z której wynikało, że dłużnik ma prawo do dalszego, czasowego 
użytkowania lokalu, tj. do 15 kwietnia 2009 r., po uiszczeniu z tego tytułu stosownych opłat mie-
sięcznych. W rezultacie WSA w Warszawie uznał, że:

WSA
Zdaniem Sądu, nie ma podstaw, aby przyjąć, iż w zawartej ugodzie strony wykreowały 
nowy stosunek zobowiązaniowy (zawarty na czas określony), na mocy którego kontra-
hent Spółki mógł na uzgodnionych warunkach korzystać z należącego do niej lokalu. 

Okoliczności sprawy zdecydowanie bardziej przemawiają za tym, że – tak jak trafnie przyjął to Mini-
ster Finansów, mieliśmy do czynienia z kontynuacją dotychczasowego stosunku zobowiązaniowe-
go łączącego wynajmującego (Spółkę) i najemcę, a strony w ramach czynionych sobie w ugodzie 
wzajemnie ustępstw zdecydowały się na jego ograniczone w czasie trwanie. Tak więc, zasadne jest 
wyrażone w interpretacji stanowisko Ministra Finansów, iż w stanie faktycznym przedstawionym we 
wniosku, także w okresie sprzed zawarcia ugody, miało miejsce podlegające opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i usług odpłatne świadczenie usług.

Aby opłaty pobierane po rozwiązaniu umowy najmu za bezumowne korzystanie z nierucho-
mości stanowiły odszkodowanie, niezbędne jest, by wynajmujący w żaden sposób nie tolerował 
dalszego zajmowania nieruchomości przez korzystającego i podejmował odpowiednie działa-
nia. Wówczas odszkodowanie obciążające byłego najemcę z tego tytułu nie stanowi transakcji 
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opodatkowanej VAT. Przedsiębiorca powinien udokumentować tę czynność notą księgową. 
W przeciwnym razie, tj. w przypadku dalszego korzystania z nieruchomości za milczącą zgodą 
wynajmującego, mamy do czynienia ze świadczeniem usługi najmu, które podlega VAT i wyma-
ga udokumentowania fakturą.

1.5. Dostawa wywłaszczonych nieruchomości za odszkodowaniem
Wywłaszczenie nieruchomości polega na (przymusowym) pozbawieniu lub ograniczeniu 

prawa własności nieruchomości. Często dotyczy ono obszarów przeznaczonych pod inwesty-
cje drogowe. Zasady wywłaszczania oraz przyznawania z tego tytułu odszkodowania określają 
przepisy art. 112–135 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 518 ze zm.). Wywłaszczenie własności nieruchomości następuje za odszkodowa-
niem na rzecz osoby wywłaszczonej.

W przypadku wywłaszczenia działek opodatkowaniu VAT nie podlega samo odszkodowanie, 
lecz odpłatna dostawa towarów polegająca na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian 
za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania. Z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika 
wprost, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu 
takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towaru (nieruchomości) w zamian za 
odszkodowanie jest czynnością opodatkowaną. Jeżeli nieruchomość stanowi składnik firmowego 
majątku służący prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, to wywłaszczenie czy 
przymusowa sprzedaż nieruchomości, które następują za odszkodowaniem, są dostawą towarów, 
która podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora IS 
w Łodzi z 1 sierpnia 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-284/14-6/JM), który w piśmie tym uznał, że:

MF
(…) dokonana przez Wnioskodawcę dostawa wywłaszczonych działek za odszkodowa-
niem stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż 
Wnioskodawca działa dla tej transakcji jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, 

prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. W konsekwencji po-
wyższego dostawa wywłaszczonych działek za odszkodowaniem jest odpłatną dostawą uregulo-
waną w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, która zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.

Podobnie uznali: Dyrektor IS w Poznaniu w piśmie z 4 września 2014 r. (sygn. ILPP2/443- 
-568/14-5/MN), Dyrektor IS w Bydgoszczy w piśmie z 28 maja 2014 r. (sygn. ITPP1/443-239/14/
MS) oraz Dyrektor IS w Katowicach w piśmie z 21 maja 2014 r. (sygn. IBPP1/443-133/14/AW).

1.5.1. Wywłaszczenie nieruchomości, gdy nie ustalono odszkodowania 
Dostawa wywłaszczonych działek podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy został spełniony 

wymóg odpłatności dostawy, tj. gdy zostało ustalone i przyznane odszkodowanie z tego tytułu. 
W przeciwnym razie nie powstaje obowiązek podatkowy związany z przeniesieniem własno-
ści nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Tak uznał 
NSA w wyroku z 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 335/13). Sprawa dotyczyła podatnika, który 
w ramach wywłaszczenia przekazał działki na rzecz miasta. Wojewoda wszczął postępowanie 
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, które 
jednak nie zostało ukończone, ponieważ podatnik zakwestionował operaty szacunkowe sporzą-
dzone przez rzeczoznawcę majątkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania. Wobec 
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tego, że w przedstawionych okolicznościach miało miejsce jedynie przeniesienie własności to-
waru (gruntu) z mocy prawa, natomiast nie zaistniał drugi stan faktyczny, czyli odszkodowanie, 
NSA uznał, że nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu przeniesienia z mocy prawa własności 
nieruchomości w zamian za odszkodowanie. W wyroku tym NSA wyjaśnił, że:

NSA
(…) przeniesienie (…) własności przedmiotowych działek Spółki na rzecz Miasta P. nie 
nastąpiło za odszkodowaniem w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, 
co powoduje, że brak było czynności podlegającej opodatkowaniu. W dniu bowiem, 

w którym stała się ostateczna decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji, a więc w dniu przej-
ścia własności nieruchomości na rzecz Miasta P. odszkodowanie nie zostało przyznane, a jego 
wysokość nie była znana. 

1.5.2. Wywłaszczenie nieruchomości, gdy odszkodowanie otrzymuje podmiot wywłaszczający 
Dostawa wywłaszczonych działek dokonana w zamian za odszkodowanie podlega opodat-

kowaniu także wówczas, gdy zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest podmiot, który jest 
równocześnie uprawnionym do otrzymania tej rekompensaty za wywłaszczoną nieruchomość, 
np. miasto na prawach powiatu. Tak uznał NSA w wyroku z 8 września 2014 r. (sygn. akt I FSK 
1211/12) podjętym w poszerzonym składzie siedmiu sędziów. W wyroku tym czytamy:

NSA
W świetle cytowanych powyżej przepisów, w sytuacji przedstawionej we wniosku, ma 
miejsce dostawa towarów (gruntów) w zamian za odszkodowanie, a zatem czynność, 
do której wprost odnosi się art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. – w tym przypadku, odszkodowa-

nie pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju do-
stawę faktycznie odpłatną. Nie zmienia tej tezy okoliczność, że w stanie faktycznym przedmio-
towej sprawy podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest Miasto na prawach 
powiatu, które jest równocześnie uprawnionym do otrzymania tej rekompensaty za wywłaszczo-
ną nieruchomość. Miasto na prawach powiatu występuje bowiem w tej sytuacji w dwóch rolach: 
wypłacając odszkodowanie działa jako organ administracji realizujący zadanie ustawowe, otrzy-
mując odszkodowanie jest w sytuacji analogicznej do podmiotów prywatnych.

1.5.3. Wywłaszczenie osoby, która nie jest podatnikiem
Inaczej jest w przypadku, gdy odszkodowanie za wywłaszczenie otrzymuje osoba pry-

watna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W takiej sytuacji przekazanie włas-
ności gruntu w zamian za odszkodowanie pozostaje poza zakresem VAT. Opodatkowaniu 
nie podlega także dostawa wywłaszczonej działki, która co prawda została dokonana przez 
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, ale otrzymane przez tego podatnika 
odszkodowanie było związane z działką, która w tej działalności nie była wykorzystywana. 
Potwierdził to Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 października 2014 r. 
(sygn. ILPP2/443-766/14-4/SJ). Pismo dotyczy rolnika, który – oprócz gospodarstwa rolnego 
– prowadził także, jako czynny podatnik VAT, działalność gospodarczą w zakresie transportu 
pasażerskiego i handlu detalicznego. Rolnik ten był także właścicielem działki otrzymanej 
w przeszłości od rodziców. Była ona zagospodarowana jako sad owocowy służący produkcji 
rolnej. Działka nigdy nie była przedmiotem najmu lub dzierżawy, nie była też wykorzystywana 
przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności w zakresie transportu pasażerskie-
go i handlu detalicznego. W związku z realizacją inwestycji drogowej działka została przejęta 
przez Skarb Państwa w zamian za odszkodowanie. Organ podatkowy, odnosząc się do tych 
okoliczności, stwierdził, że:
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MF
(…) przeniesienie przez Wnioskodawcę własności gruntu z mocy prawa za odszkodo-
waniem na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na drogi publiczne – nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany, w związku z tą czyn-

nością korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co ozna-
cza, że nie wypełni on przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy i nie występuje 
w roli podatnika podatku VAT. W konsekwencji, z tytułu dostawy wywłaszczonej działki i otrzyma-
nego odszkodowania nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług.

Fiskus nie zawsze jednak prezentuje tak korzystne stanowisko. Dla przykładu Dyrektor IS 
w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-284/14-6/JM) uznał, 
że wykorzystywanie działki do celów działalności rolniczej powoduje, że transakcja wywłaszcze-
nia działki za odszkodowaniem podlega VAT, gdyż podatnik działa w tej transakcji jako prowa-
dzący działalność gospodarczą. 

1.5.4. Rozliczenie dostawy nieruchomości  
Dostawa wywłaszczonych nieruchomości zwykle jest opodatkowana stawką 23% lub 8%, gdy 

jest to budynek zaliczany do budownictwa społecznego, i wymaga wystawienia faktury przez 
podatnika, który otrzymał odszkodowanie w zamian za wywłaszczoną nieruchomość.

Należy jednak dodać, że może ona również korzystać ze zwolnienia z VAT. Mimo że sposób 
przeniesienia własności nieruchomości różni się od „normalnej” sprzedaży, jednak mają tutaj 
zastosowanie wszystkie zwolnienia, jakie można by było stosować, gdyby miała miejsce sprze-
daż, a nie wywłaszczenie.

W takim przypadku podatnik może wystawić fakturę potwierdzającą dostawę zwolnioną, ale 
nie ma takiego obowiązku. Obowiązek wystawienia faktury powstanie dopiero wtedy, gdy zażą-
da tego nabywca nieruchomości. 

2. Kaucje gwarancyjne
Ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający. Jest ona ustanawiana na 

wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję, nie wywiązała się z umowy. Wówczas dru-
ga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji. Co do zasady kaucja nie jest zaliczana 
na poczet ceny i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warunków umowy. Jej otrzymanie nie jest 
równoznaczne z otrzymaniem części należności. Tym samym nie można jej uznać ani za zalicz-
kę, ani za zadatek, ani za przedpłatę lub ratę. Kaucja otrzymana przez przedsiębiorcę zabez-
piecza wykonanie umowy. Na etapie otrzymania nie podlega ona opodatkowaniu. Nie podlega 
opodatkowaniu także wtedy, gdy zostanie zatrzymana przez podatnika z powodu nieprawidło-
wego wykonania umowy przez kontrahenta, który tę kaucję przekazał. Tak samo uznał Dyrektor 
IS w Warszawie w piśmie z 27 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP3/443-265/13-2/KB). 

2.1. Zaliczenie kaucji na poczet ceny
Ta sytuacja może się zmienić dopiero wtedy, gdy w wyniku postanowień stron umowy kaucja 

zostanie zaliczona na poczet ceny usługi lub towaru, których dotyczy. Zaliczenie kaucji przez 
sprzedawcę na poczet wynagrodzenia powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jeżeli 
zaliczenie nastąpi przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wówczas należy uznać, że 
sprzedawca otrzymał zaliczkę, która podlega VAT. W dniu zaliczenia kaucji gwarancyjnej na po-
czet zaliczki powstaje obowiązek podatkowy. Jeśli natomiast zaliczenie nastąpi dopiero w dniu 
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wydania towaru lub wykonania usługi bądź później, to fakt ten nie powoduje powstania obowiąz-
ku podatkowego z tytułu przekształcenia kaucji w zapłatę. Powstanie obowiązku podatkowego 
nastąpiło bowiem w związku z wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, a nie w związku z zali-
czeniem kaucji na poczet ceny towaru lub usługi. 

Podobnie istotę kaucji gwarancyjnej przedstawił NSA w wyroku z 4 marca 2014 r. (sygn. akt 
I FSK 1759/12), w którym czytamy:

NSA
Kaucja ta jest jedynie kwotą, jaką podatnik otrzymuje tytułem zabezpieczenia 
swoich interesów umownych, a nie jako zapłatę za świadczenie. Jeśli nato-
miast przewiduje się, że podatnik będzie mógł się zaspokoić z kaucji jeszcze 

w trakcie trwania umowy i że w zasadzie kaucja będzie rozliczona w późniejszym czasie 
jako wynagrodzenie za przyszłą dostawę czy przyszłe usługi, wówczas taką kaucję na-
leży potraktować jako zaliczkę bądź przedpłatę na poczet przyszłej czynności opodat-
kowanej.

2.2. Odliczenie VAT z faktury dokumentującej wpłatę kaucji
Jeżeli podatnik, który wpłacił kaucję gwarancyjną, otrzyma fakturę dokumentującą przeka-

zaną przez niego kaucję, to nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego, jaki wynika 
z tej faktury. Odliczenie to wyklucza art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, pozbawiający prawa 
do odliczenia VAT z faktur, które dokumentują transakcje niepodlegające opodatkowaniu. Na 
potwierdzenie można przywołać interpretację indywidualną Dyrektora IS w Poznaniu z 11 stycz-
nia 2013 r. (sygn. ILPP1/443-962/12-2/AWa), odnoszącą się do sprawy podatnika, który właśnie 
taką fakturę otrzymał. Organ podatkowy jednoznacznie stwierdził, że:

MF
Wnioskodawca nie może (…) skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do 
podatku od towarów i usług, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został 
wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu podat-

kiem VAT. 
Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na wysta-

wionej przez wydzierżawiającego fakturze dokumentującej otrzymanie kaucji gwarancyjnej. 

3. Obciążenie zwrotem kosztów 
W obrocie gospodarczym często spotykaną praktyką jest „przerzucanie kosztów” na 

ich faktycznego odbiorcę, co w praktyce sprawia trudności wielu podatnikom. Wówczas 
trzeba bowiem podjąć decyzję, czy obciążenie kontrahenta kosztami stanowi sprzedaż 
podlegającą opodatkowaniu VAT, którą należy udokumentować fakturą, czy też  stano-
wi ono jedynie zwrot poniesionych kosztów, zmierzający do odzyskania pieniędzy, któ-
ry pozostaje poza zakresem VAT i wymaga potwierdzenia dokumentem innym niż faktura  
(z reguły notą księgową).

3.1. Zwrot nakładów w ulepszonym środku trwałym
Jeżeli najemcy lub dzierżawcy przysługuje zwrot nakładów inwestycyjnych poczynionych 

w obcym środku trwałym w umownie określonej wysokości, wówczas stanowi on wynagrodze-
nie za usługę, która podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przychody 
ze zbycia tych nakładów są sprzedażą opodatkowaną według stawki podstawowej. Najemca 
powinien udokumentować je fakturą. Datą powstania obowiązku podatkowego jest dzień wyko-
nania usługi, za który przyjmuje się dzień rozliczenia nakładów.
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Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacjach indywidualnych Dyrektora 
IS w Łodzi z 28 sierpnia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-418/14-3/JN) oraz Dyrektora IS w Poznaniu 
z 16 maja 2014 r. (sygn. ILPP1/443-156/14-2/NS). W tym ostatnim piśmie czytamy, że:

MF
(…) odpłatna czynność zbycia nakładów, jako przekazanie za wynagrodzeniem  ulepszeń 
na cudzą rzecz, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, 
a tym samym podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy. 

(…) Zbycie nakładów, które jest odpłatnym świadczeniem usług, nie zostało wymienione 
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz nie zostało 
uwzględnione w przepisach o podatku od towarów i usług jako objętych obniżoną stawką podat-
ku lub zwolnieniem, zatem podlega opodatkowaniu stawką 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związ-
ku z art. 146a pkt 1 ustawy.

 
Warto mieć na uwadze, że w umowie regulującej kwestię rozliczenia zwrotu nakładów stro-

ny powinny zastrzec, czy ewentualny zwrot jest kwotą netto czy kwotą brutto. Brak takich po-
stanowień może powodować kłopoty z ustaleniem właściwej podstawy opodatkowania i kwoty 
podatku należnego. Zdaniem organów podatkowych i sądów, gdy w umowie nie ma określenia, 
czy jest to kwota netto, przyjmujemy, że otrzymana przez najemcę należność stanowi całość 
świadczenia, czyli jest to kwota brutto.  

Dyrektor IS w Katowicach, który w piśmie z 25 czerwca 2014 r. (sygn. IBPP1/443-296/14/AW) 
rozstrzygał tę kwestię, uznał, że:

MF
(…) kwota stanowiąca wynagrodzenie za przeniesienie nakładów stanowi wartość net-
to, do której należy doliczyć 23% stawkę podatku od towarów i usług, jednakże wyłącz-
nie w sytuacji, jeśli takie ustalenia wynikają z umowy, w przeciwnym bowiem przypad-

ku będzie to kwota brutto.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Spół-

ką z o.o. umowa, na podstawie której Wnioskodawca – za zgodą Spółki z o.o. – wybudował 
budynek – nie regulowała sposobu rozliczenia nakładów, również wskazana kwota w sentencji 
wyroku nie została określona ani jako kwota netto, ani jako kwota brutto. (…) Oznacza to, że 
wypłacone przez Spółkę z o.o. wynagrodzenie 
z tytułu ww. czynności jest kwotą brutto, w któ-
rej to kwocie zawiera się wartość netto oraz 
podatek VAT.

Podatnik nie zgodził się z takim wnioskiem 
i złożył skargę do WSA w Rzeszowie. Sąd ten 
w wyroku z 20 listopada 2014 r. (sygn. akt I SA/
Rz 880/14) potwierdził stanowisko urzędu.  

3.2. Zwrot opłat administracyjnych
Przedsiębiorcy świadczący usługi prawne na rzecz innych podmiotów (jak np. radcowie prawni, 

adwokaci, doradcy podatkowi), a także inni usługodawcy świadczący usługi związane z postępo-
waniami administracyjnymi (jak np. architekci, geodeci) często miewają wątpliwości dotyczące spo-
sobu obciążania klientów za różnego rodzaju opłaty urzędowe, które są związane z prowadzonymi 
przez nich postępowaniami. Chodzi o opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne opłaty za czynno-
ści urzędowe. Problem sprowadza się do ustalenia, czy te dodatkowe opłaty urzędowe uznać za:

UWAGA!
Brak wyraźnego wskazania w umowie lub orzecze-
niu sądowym, że zasądzona kwota stanowi kwotę 
netto, nie pozwala na samowolne powiększenie 
jej o kwotę VAT i wystawienie faktury na kwotę po-
większoną o ten podatek przez osobę, której przy-
znano zwrot kosztów.
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Q QQ element uzupełniający świadczenia głównego (np. usługi prawnej czy usługi projektowej) 
podwyższający podstawę opodatkowania z tytułu sprzedaży usługi zasadniczej, opodatko-
wany według stawki właściwej dla tej usługi,

Q QQ samodzielną usługę,
Q QQ czynność pozostającą poza zakresem przepisów o VAT.

Z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi 
zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu 
sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Natomiast z art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy 
o VAT wynika, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od 
nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu 
i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzo-
nej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Regulacja ta jest odpowiednikiem art. 79 lit. c) 
dyrektywy 2006/112/WE. Warto w tym miejscu podkreślić, że o ile regulacja krajowa zawiera 
ogólnie sformułowany warunek udokumentowania zwrotu wydatków dokonanych w imieniu i na 
rzecz klienta, o tyle wskazana regulacja unijna precyzuje, że  podatnik musi przedstawić dowód 
na rzeczywistą kwotę tych kosztów. Poza tym nie może on odliczyć VAT, który w danym przy-
padku mógł zostać naliczony.

Po spełnieniu wymienionych warunków zwrot wydatków z tytułu opłat urzędowych nie sta-
nowi elementu wynagrodzenia za świadczoną usługę. Wartość nominalna opłat urzędowych 
nie jest wówczas uwzględniana w cenie usługi zasadniczej świadczonej na rzecz klienta. Po-
datnik, ponosząc w imieniu i na rzecz klienta wydatki z tytułu opłat urzędowych, występuje jako 
swego rodzaju pośrednik, a otrzymany przez niego zwrot wydatków:

Q QQ nie stanowi świadczenia usługi, o której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (podatnik w tym 
przypadku nie działa we własnym imieniu, ale w imieniu klienta), 

Q QQ jest elementem wyłączonym z podstawy opodatkowania VAT na podstawie art. 29a 
ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT. 

Przykładowo o poniesieniu opłaty urzędowej w imieniu i na rzecz klienta można mówić wtedy, 
gdy podatnik (np. kancelaria prawnicza) ureguluje opłatę urzędową wymaganą przepisami prawa 
z własnego rachunku bankowego, a następnie obciąży nią swojego klienta, dokumentując to notą 
księgową. Istotne jest, aby upoważnienie do takiego działania znalazło się w treści zawieranej umo-
wy. Podatnik nie może też pobierać żadnego wynagrodzenia za wniesienie opłaty urzędowej. 

Tym samym zwrot faktycznie poniesionych przez podatnika kosztów opłat urzędowych pozo-
stanie poza zakresem VAT, jeżeli:

Q QQ umowa zawarta z klientem uprawnia podatnika do poniesienia opłaty urzędowej w  imieniu 
klienta (najlepiej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa),

Q QQ opłata urzędowa zostałaby co prawda uregulowana przez podatnika, ale poniesienie tego 
wydatku byłoby działaniem na rzecz klienta,

Q QQ umowa zawarta między stronami nie przewiduje wynagrodzenia z tytułu uregulowania opłaty 
urzędowej w imieniu i na rzecz klienta,

Q QQ podatnik posiada dowód na poniesienie rzeczywistej kwoty kosztów opłaty urzędowej. 

Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrekto-
ra IS w Warszawie z 4 lipca 2014 r. (sygn. IPPP1/443-549/14-2/AS). Pismo dotyczy kancelarii 
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prawniczej świadczącej na rzecz swoich klientów (głównie gmin) usługi prawnicze opodatko-
wane podatkiem należnym. Izba Skarbowa w Warszawie, odnosząc się do opisanego stanu fak-
tycznego, uznała, że:

MF
Wnioskodawca w analizowanej sprawie występuje de facto w roli pośrednika i otrzyma-
ny zwrot wydatków poniesionych na rzecz zleceniodawcy nie jest wynagrodzeniem 
z tytułu świadczenia usług prawniczych. Zatem udokumentowane opłaty administra-

cyjne dokonane w imieniu i na rzecz klienta Wnioskodawcy nie podlegają opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług. 

W konsekwencji należy stwierdzić, że zwrot wydatków z tytułu opisanych opłat administra-
cyjnych, poniesionych w imieniu i na rzecz klienta, zarówno przed jak i po 1 stycznia 2014 r. sto-
sownie do art. 79 lit. c) Dyrektywy oraz art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy, nie powinien być wliczany do 
podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych usług prawniczych.

Analogiczne stanowisko wynika z interpretacji indywidualnych Dyrektora IS w Katowicach 
z 5 maja 2014 r. (sygn. IBPP1/443-73/14/AW), Dyrektora IS w Warszawie z 29 października 2013 r. 
(sygn. IPPP2/443-897/13-2/MM) oraz z 8 października 2014 r. (sygn. IPPP2/443-664/14-2/RR), 
a także Dyrektora IS w Poznaniu z 16 września 2013 r. (sygn. ILPP2/443-558/13-2/PR), przy czym 
w tym ostatnim piśmie czytamy, że: 

MF
Należy jednak zaznaczyć, iż otrzymany przez podatnika zwrot wydatków poniesionych 
na rzecz zleceniodawcy nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem VAT wów-
czas, gdy podatnik dysponuje dowodami dokumentującymi rzeczywiste kwoty ponie-

sionych kosztów oraz ww. dowody zostały wystawione na nabywcę (usługobiorcę), w którego 
imieniu i na rzecz którego poniesione zostały te wydatki. 

W takim przypadku zwrot kosztów opłat urzędowych w ogóle nie podlega VAT. Nie stanowi 
też czynności zwolnionej z opodatkowania. Ze względu na fakt, że zwrot wydatków poniesio-
nych z tytułu wymienionych opłat urzędowych pozostaje poza zakresem ustawy o VAT, obciąże-
nie nimi klienta nie może zostać udokumentowane fakturą, która służy do potwierdzania czynno-
ści podlegających VAT. Brak opodatkowania czynności zwalnia również podatnika z obowiązku 
zaewidencjonowania jej przy użyciu kasy fiskalnej i wydania paragonu fiskalnego. Wobec tego 
do rozliczeń z klientami w zakresie zwrotu wydatków z tytułu wymienionych opłat trzeba stoso-
wać inne dokumenty, np. noty księgowe. 

POdsTAwA PrAwnA:
Q QO art. 224, art. 225, art. 361 § 2, art. 471, art. 483 § 1, art. 674 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4

Q QO art. 112–135 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518; ost.zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1200

Q QO art.  5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2a, art. 29a ust. 1 i ust. 7 pkt 3, art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t.  Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 211
8cab991b-8fa5-4615-bcb0-16aabddb5fbe

Aneta szwęch – ekspert w zakresie podatków i rachunkowości 


