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Podstawy prawne

DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 
(obowiązuje od 
1 stycznia 2007 r.).

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) nr 282/2011 
z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze 
do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 
podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie obowiązuje 
nas w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. Od 1 lipca 2011 r. polscy 
podatnicy VAT mają obowiązek bezpośrednio je 
stosować, podobnie jak ustawę o VAT i polskie 
rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.



Podstawy prawne

• Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 
2004 r. 

• Ustawa z dnia 5.09.2016 r. o szczególnych zasadach 
rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania 
zwrotu środków publicznych przeznaczonych 
na realizację projektów finansowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu 
terytorialnego

• Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 29.10.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie 
wiążącej informacji stawkowej

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz 
warunków stosowania tych zwolnień



Ryzyka związane z finansowaniem Vat 
kwalifikowalnego

1. Nieprecyzyjne i często zmieniające się przepisy 
prawa podatkowego

Zmiany w 2019 r. 

• 1 stycznia 2019

• 1 lipca 2019

• 1 września 2019

• 1 listopada

Zmiany w 2020 r.

• 1 stycznia 2020

• 1 kwietnia 2020

• 1 lipca 2020



Ryzyka związane z finansowaniem Vat 
kwalifikowalnego

2. Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwo 
sądowe

Np. w kwestii opodatkowania dofinansowania 
na odnawialne źródła energii prezentowane są rozbieżne 
stanowiska. 

Niekorzystne dla gmin stanowisko prezentują 
np. interpretacje z 2.11.2017r. sygn. 0114-
KDIP4.4012.412.2017.1.AKO, z 10.11.2017 r., sygn. 
0114_KDIP1-2.4012.412.2017.2.SM). 

Z kolei przykładowe korzystne interpretacje stanowiące 
o braku opodatkowania dotacji: z 15.09.2017 r., sygn. 
0113-KDIPT1-3.4012.341.2017.2.JM, z 23.08.2017 r., sygn. 
0113-KDIPT1-2.4012.231.2017.3.MC, z 4.08.2017 r., sygn. 
0113-KDIPT1-3.4012.193.2017.2.MK.



Ryzyka związane z finansowaniem Vat 
kwalifikowalnego

3. Interpretacje i orzecznictwo zmieniające się na
przestrzeni czasu

4. Niezgodność przepisów krajowych z dyrektywą 
unijną
Zasada skutku bezpośredniego dyrektyw UE - każdy obywatel
może powołać się bezpośrednio na normy europejskie przed
sądami krajowymi
i wspólnotowymi.

Wyrok C-41/74 ETS z 2005 r. - w przypadku sprzeczności normy
prawa krajowego z normą prawa wspólnotowego, podmioty,
których zadaniem jest stosowanie prawa (w tym prawa
podatkowego) mają obowiązek pominięcia normy prawa
krajowego sprzecznej z normą prawa wspólnotowego.
Dotyczy to również organów podatkowych.



Implementacja dyrektyw unijnych

Nie w każdym przypadku dla obywatela korzystne jest
powołanie się wprost na przepisy dyrektywy i zasadę
skutku bezpośredniego. W niektórych przypadkach
korzystniejsze może okazać się wywodzenie swoich
roszczeń na podstawie przepisów krajowych, które
wadliwie implementują regulacje UE. Decyzja w tym
zakresie zależy wyłącznie od obywatela.
NSA w wyroku z dnia 24 marca 2009 (I FSK 1/08) - nie
można wykładać przepisów polskiej ustawy wbrew jej
dosłownemu brzmieniu, nawet gdyby ich treść była
ewidentnie niezgodna
z przepisami Dyrektywy, gdyż w innym przypadku
prowadziłoby to do zwolnienia państwa z obowiązku
podejmowania koniecznych działań legislacyjnych,
zmierzających do prawidłowej implementacji celów
wyrażonych w Dyrektywie.



Implementacja dyrektyw unijnych
NSA w wyroku z 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt I FSK 532/09 
"(...) implementacja przepisów do porządku polskiego jest 
wadliwa i narusza fundamentalną zasadę neutralności 
podatku od towarów i usług, wobec czego organ przy 
wydaniu interpretacji przepisów powinien te przepisy … 
pominąć. (...)„

WYROK WSA w Rzeszowie z 11 marca 2010 r.
sygn. akt I SA/Rz 21/10 - „sprzeczny z art. 175 ust. 3
Dyrektywy 2006/112/WE jest również art. 91 ust. 1 zd. drugie
u.p.t.u., ponieważ wyłącza możliwość skorygowania kwoty
odliczenia dokonanego na podstawie proporcji wstępnej
(określonej w Dyrektywie 2006/112/WE jako tymczasowa).
Dlatego też art. 91 ust. 1 zd. drugie u.p.t.u. nie może być
stosowany jako podstawa do wyłączenia uprawnienia
(obowiązku) dokonania korekty podatku odliczonego na
podstawie proporcji wstępnej.”



Kwalifikowalność podatku VAT - Wytyczne

Podatek VAT, może być uznany za wydatek kwalifikowalny 
tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości jego 
odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Oznacza to, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za 
wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy 
beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi 
zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do 
działalności opodatkowanej produkty będące efektem 
realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i 
operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych 
możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.



Kwalifikowalność podatku VAT - Wytyczne
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Kwalifikowalność podatku VAT - Wytyczne

Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego nie uznaje się 
możliwości określonej w art. 113 ustawy o VAT.

W SZOOP, umowie o dofinansowanie projektu, 
regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej 
projektu pozakonkursowego, IZ PO może wyłączyć 
możliwość kwalifikowania VAT w odniesieniu do 
określonych obszarów danego PO, w szczególności osi 
priorytetowych, działań, rodzajów projektów, typów 
beneficjentów, a nawet w odniesieniu do 
poszczególnych projektów.



Kwalifikowalność podatku VAT - Wytyczne

IZ może podjąć decyzję, zgodnie z którą VAT będzie 
kwalifikowalny jedynie dla części projektu. 
W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić 
przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było 
wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może 
być uznany za kwalifikowalny.
Biorąc pod uwagę, iż prawo do obniżenia VAT należnego o 
VAT naliczony może powstać zarówno w okresie realizacji 
projektu, jak i po jego zakończeniu, właściwa instytucja 
będąca stroną umowy zapewnia, aby beneficjenci, którzy 
zaliczą VAT do wydatków kwalifikowalnych, zobowiązali się 
dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu 
„Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, którego wzór 
opracowuje IZ PO.
Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części.



Kwalifikowalność podatku VAT - Wytyczne

W ramach pierwszej części beneficjent oświadcza, iż w 
chwili składania wniosku o dofinansowanie projektu 
nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego 
kosztu VAT, którego wysokość została określona w 
odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie 
projektu (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT). 
Natomiast w części drugiej beneficjent zobowiązuje 
się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych 
części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 
odzyskanie tego podatku. 

„Oświadczenie o kwalifikowalności VAT” podpisane 
przez beneficjenta powinno stanowić załącznik do 
zawieranej z beneficjentem umowy o dofinansowanie 
projektu.



Zakres opodatkowania

1. Czynności nie związane z działalnością
gospodarczą – pozostające poza regulacjami
ustawy o VAT (czynności organów władzy publicznej
oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie
realizowanych zadań nałożonych odrębnymi
przepisami prawa, nieodpłatna działalność
statutowa)

2. Czynności związane z działalnością gospodarczą

a) opodatkowane

b) zwolnione



Zakres opodatkowania

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym 
podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, 
a także działalność osób wykonujących wolne zawody. 

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności 
polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości 
niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów 
zarobkowych.

Za podatnika należy uznać także podmiot, który 
zadeklarował zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i 
poczynił w tym celu pewne nakłady, mimo że sama 
działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła 
(ILPP4/4512-1-20/16-6/BA 2016.03.15)



Zakres opodatkowania

Czynności opodatkowane
Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
zwanym dalej "podatkiem", podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie

usług na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za

wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od
tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków
oraz form określonych przepisami prawa.



Zakres opodatkowania

Art. 7. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym 
również:

1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub
podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub
przeniesienie z mocy prawa własności towarów
w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy,
najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze zawartej na czas określony lub umowy
sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli
umowa przewiduje, że w następstwie normalnych
zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty
ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

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



Zakres opodatkowania

Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie
nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego
przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste
podatnika lub jego pracowników, w tym byłych
pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy,
członków spółdzielni i ich domowników, członków
organów stanowiących osób prawnych, członków
stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części,
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub
wytworzenia tych towarów lub ich części składowych..



Zakres opodatkowania

Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie
stanowi dostawy towarów w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i
prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano
czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania
czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
(art. 353 § 2 Kodeksu cywilnego - świadczenie może
polegać na działaniu albo na zaniechaniu.)

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy
publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub
nakazem wynikającym z mocy prawa.



Zakres opodatkowania

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika
do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym
w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego
pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników,
udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich
domowników, członków organów stanowiących osób prawnych,
członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało,
w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych
towarów;

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego
pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników,
udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich
domowników, członków organów stanowiących osób prawnych,
członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne
świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza
podatnika.



Zakres opodatkowania

Zwolnienie podmiotowe
Art. 113 ustawy
Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość 
sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w 
poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. (do 
końca 2016 r. – 150 000, do końca 2010 r. – 100 000 zł, do 
końca 2009 r. – 50 000 zł). Do wartości sprzedaży nie wlicza 
się kwoty podatku.
Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza 
się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego 
świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także 
towarów, które na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych podlegających amortyzacji.



Zakres opodatkowania

Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności 
opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest 
zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez 
niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji 
do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 200 000 zł

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do 
okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie 
roku podatkowego kwotę 200 000 zł zwolnienie traci 
moc z momentem przekroczenia tej kwoty. 

Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad 
200 000 zł, a obowiązek podatkowy powstaje z 
momentem przekroczenia tej wartości



Zakres opodatkowania

Podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia pod 
warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze 
naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem 
miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że 
w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność 
zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania 
pierwszej czynności



Zakres opodatkowania
Zwolnień ze względu na obrót nie stosuje się do importu 
towarów 
i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy 
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz 
podatników: 

1) dokonujących dostaw: 
a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych 

metali, 

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, (z 
pewnymi wyjątkami)

c) nowych środków transportu, 
d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod 

zabudowę;

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie 
doradztwa,  a także usługi jubilerskie; 

3) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 
kraju



Czynności zwolnione

Zwolnienia z podatku

Art. 43 i 44 ustawy o VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług
oraz warunków stosowania tych zwolnień



Czynności zwolnione
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 czerwca
2012 r. nr PT4/033/2-3/EFU/2012/PT-298
"(...) Dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję usługi
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego należy odnieść się do art. 44 rozporządzenia
wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca
2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (...). Zgodnie z jego treścią, usługi
w zakresie kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych
w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy VAT obejmują nauczanie
pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub
zawodem, jak również nauczanie mające na celu
uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów
zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia
zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym
przypadku znaczenia. (...)"



Czynności zwolnione
WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
w Gliwicach z 11 czerwca 2013 r. - sygn. akt III SA/Gl 79/13

Jak (...) wynika z analizy (…) przepisów krajowych
i unijnych, ze zwolnienia korzystają usługi skierowane
do osób, które kształcą się zawodowo w celu
podwyższenia posiadanych już szczególnych
kwalifikacji, objętych odpowiednią licencją
zawodową. Usługi bowiem kształcenia w zakresie
nabywania ogólnej wiedzy, powiązanej czy nie
z konkretnym zawodem, podnoszenie kwalifikacji
pracowniczych, nie jest wystarczające dla możliwości
zwolnienia usługi z opodatkowania VAT. Efektem
świadczonej usługi może być bowiem wyłącznie
rozwój merytorycznych kwalifikacji w posiadanym
zawodzie, objęty odrębną regulacją prawną.



Czynności zwolnione
Konkludując, należy stwierdzić, że przedstawiona
wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT nie stoi
w sprzeczności z treścią art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy
2006/112/WE, albowiem w tym przepisie ustawodawca
unijny wyraźnie wskazał, że ze zwolnienia korzystają usługi
obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim
związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie
mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do
celów zawodowych, związanych z wykonywanym
zawodem, a nie podwyższanie kwalifikacji pracowniczych
związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.
Zatem interpretacja art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT
została dokonana z uwzględnieniem brzmienia przepisów
unijnych, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 132
ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE, bowiem ze
zwolnienia może korzystać wyłącznie świadczenie szkoleń
na rzecz osób posiadających uprawnienia, licencje
zawodowe w konkretnej branży, wynikające z odrębnych
regulacji prawnych



Czynności zwolnione
Art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, zwolnienie od podatku dla 
usług w zakresie opieki medycznej, służących 
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i 
poprawie zdrowia, świadczonych w ramach 
wykonywania zawodów:

• lekarza i lekarza dentysty,

• pielęgniarki i położnej,

• medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i 
Nr 174, poz. 1039),

• psychologa.



Czynności zwolnione

• zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych 
dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, 
instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i 
kandydatów na egzaminatorów, kierowców 
pojazdów służbowych - jest nieprawidłowe,

• zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych 
przeprowadzanych w zakresie medycyny pracy dla 
operatorów wszelkiego rodzaju maszyn i sprzętu 
budowlanego oraz osób pracujących na wysokości -
jest prawidłowe.

Interpretacja 2461-IBPP3.4512.791.2016.3.MD z dnia 
21-02-2017



Czynności zwolnione

Podstawowa stawka podatku wynosi 23 %

W przypadkach określonych ustawą może być 
stosowana stawka:

8%, 5%, 0%



Czynności zwolnione
Usługi kompleksowe
Fakturowanie usługi szkoleniowej

W przypadkach występujących u Wnioskodawcy należy uznać,
że przedmiotem świadczenia na rzecz Wnioskodawcy jest jedna
złożona usługa organizacji szkoleń. Poszczególne części
składowe usługi (tj. wynajem sali, wyposażenia technicznego,
gastronomia, noclegi, parkingi, itp.) nie są nabywane
w oderwaniu od całości i nie stanowią dla Wnioskodawcy celu
samego w sobie. Wnioskodawca nie jest zainteresowany
nabyciem pojedynczych świadczeń (np. tylko gastronomii)
i gdyby usługodawca oferował tylko pojedyncze świadczenia,
Wnioskodawca nie skorzystałby z jego usług. Dla
Wnioskodawcy celem nabycia jest usługa zorganizowania
całego szkolenia, w ramach której usługodawca zapewnia
sprawny przebieg całego szkolenia i zapewnienie wszelkich
elementów składających się na tę usługę (w tym gastronomie,
sale, niezbędne urządzenia techniczne, noclegi i inne).
Rozpatrywanie osobno poszczególnych usług cząstkowych
miałoby charakter sztuczny i przeczyłoby celom, jakie realizuje
w obrocie usługa polegająca na organizacji szkolenia.



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 

Przesłanki umożliwiające odliczenie podatku VAT:

1. Podmiot jest zarejestrowanym czynnym
podatnikiem VAT

2. Występuje związek zakupów z czynnościami
opodatkowanymi



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 

Zasada natychmiastowości odliczenia – zamiar 
podatnika jest wystarczającą przesłanką do 
odliczenia VAT

Opinia rzecznika generalnego JULIANE KOKOTT 
przedstawiona w dniu 19 kwietnia 2018 r. - Sprawa 
C-140/17

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko
Gminie Ryjewo

W celu natychmiastowego oraz pełnego odliczenia 
Trybunał wymaga występowania potwierdzonego 
przez obiektywne okoliczności zamiaru samodzielnego 
wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu 
art. 9 dyrektywy VAT za pomocą danego dobra 
inwestycyjnego



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 29.11.2012 r. w sprawie C-257/11

(…) podmiot ponoszący wydatki inwestycyjne z
zamiarem wykonywania działalności gospodarczej, w
rozumieniu dyrektywy, należy uważać za podatnika,
który ma prawo do natychmiastowego odliczenia
podatku VAT zapłaconego od inwestycji dokonanych
na potrzeby transakcji, jakich zamierza dokonać i które
uprawniają do odliczenia.



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 

Zmiana zamiaru
Odliczenie VAT od inwestycji Gminy służącej początkowo 
tylko do celów publicznych.
Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 19.04.2018 r: 
późniejsze wykorzystanie inwestycji do czynności 
opodatkowanych VAT umożliwia Gminie odzyskanie części 
podatku naliczonego.
Organ podatkowy zakwestionował po stronie Gminy prawo 
do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji 
inwestycji świetlicy wiejskiej. Gmina, będąca czynnym 
podatnikiem VAT, po zakończeniu procesu budowlanego 
rozpoczęła użytkowanie świetlicy, przy czym w 
początkowym okresie - wyłącznie w ramach działalności 
publicznej, nieodpłatnej (poza VAT). Po upływie czterech 
lat od ukończenia inwestycji Gmina zmieniła sposób jej 
wykorzystania, przeznaczając obiekt także do celów 
opodatkowanych VAT (wynajem).



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 
Odliczanie VAT w sytuacji, gdy przyszli wspólnicy spółki
dokonywali zakupów na potrzeby spółki, którą zamierzali
dopiero powołać.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 23 października 2008 r.,
sygn. akt I SA/Po 1060/08, stwierdził, że organy podatkowe
słusznie odmówiły spółce jawnej prawa do odliczenia VAT od
zakupów dokonanych przed jej rejestracją jako podatnika VAT.

Organy podatkowe uznały, że spółka nie miała prawa do
odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur
dokumentujących nabycie nieruchomości, gdyż ich nabywcą nie
była spółka, lecz osoby fizyczne, które po zawiązaniu spółki
jawnej w kwietniu 2007 r. wniosły do niej tę nieruchomość jako
aport.

Organy podatkowe odmówiły spółce także prawa odliczenia VAT
z faktury dotyczącej zawiązania umowy spółki. Uznały one
bowiem, że faktura dokumentująca ten wydatek została
wystawiona również przed dniem rejestracji spółki w KRS.



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 
W związku z tym spółka złożyła skargę do WSA, który ją oddalił. 

Następnie wniosła skargę kasacyjną do NSA, który w dniu 31 marca 
2010 r. (sygn. akt I FSK 408/09) postanowił w związku z tym skierować 
pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE:

• Czy podmiot w osobach przyszłych wspólników, który dokonuje 
wydatków inwestycyjnych przed formalną rejestracją spółki, jako 
podmiotu prawa handlowego oraz rejestracją dla potrzeb VAT, ma 
prawo po zarejestrowaniu spółki jako podmiotu prawa handlowego 
oraz zarejestrowaniu dla potrzeb VAT, skorzystać z prawa do 
odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z 
dokonanymi wydatkami inwestycyjnymi, które służą działalności 
opodatkowanej prowadzonej 
w ramach spółki?

• Czy faktura dokumentująca poniesione wydatki inwestycyjne 
wystawiona na wspólników, a nie spółkę, stoi na przeszkodzie 
realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w 
związku 
z dokonanymi wydatkami inwestycyjnymi?



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 
Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 1 marca 2012 r. 
(C-280/10) orzekł, że prawo do odliczenia w tym przypadku 
istnieje. 

"Ktokolwiek dokonuje działań inwestycyjnych ściśle 
związanych  z przyszłym wykorzystywaniem nieruchomości i 
koniecznych do tego celu, powinien być uważany za 
podatnika".
Zatem w sytuacji gdy wspólnicy spółki przed jej rejestracją oraz 
identyfikacją do celów podatku VAT dokonali inwestycji 
niezbędnych do przyszłego wykorzystywania nieruchomości 
przez ich spółkę, wspólników tych można uważać za podatników 
dla potrzeb VAT, a zatem co do zasady mogą oni dochodzić 
prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ponadto Trybunał podkreślił, że nie można pozbawić podatnika 
(spółki) prawa do odliczenia VAT z uwagi na fakt, że faktura 
wystawiona przed rejestracją i identyfikacją podatnika (spółki) 
do celów VAT została wydana na przyszłych jej wspólników.



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 

Zgodnie z art. 96 ust. 9a ustawy urząd skarbowy 
dokonuje wykreślenia z rejestru VAT (bez 
konieczności zawiadamiania) podatnika, który 
m.in.:
• zgodnie z obowiązkiem nie złożył deklaracji VAT za 3 

kolejne miesiące lub za jeden kwartał, lub składał 
zerowe deklaracje VAT przez okres 6 kolejnych 
miesięcy lub dwóch kolejnych kwartałów (brak 
transakcji sprzedaży, zakupów, w tym importu 
towarów), lub miał uzasadnione podstawy 
przypuszczać, że dostawcy i nabywcy biorący udział 
w dostawie towaru lub usługi nie rozliczają się 
rzetelnie z podatków, narażając skarb państwa na 
uszczuplenie.



Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce 

C-69/17 – Wyrok TSUE w sprawie Siemens 
Gamesa Renewable Energy România SRL z 12 
września 2018 r.
Dyrektywa sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które 
zezwala organowi podatkowemu na odmowę podatnikowi, 
który dokonywał nabycia w trakcie okresu, w jakim jego 
numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej był 
unieważniony z powodu braku złożenia deklaracji 
podatkowych, prawa do odliczenia podatku od wartości 
dodanej dotyczącego tego nabycia za pośrednictwem 
deklaracji podatku od wartości dodanej złożonych – lub 
faktur wystawionych – po reaktywowaniu jego numeru 
identyfikacyjnego, z tego tylko powodu, że dokonywanie 
tego nabycia miało miejsce w trakcie okresu dezaktywacji, 
podczas gdy zostały spełnione wymogi materialne, a 
prawo do odliczenia nie jest podnoszone w sposób 
stanowiący oszustwo lub nadużycie.



Wysokość opodatkowania

Podstawowa stawka podatku wynosi 23 %

W przypadkach określonych ustawą może być 
stosowana stawka:

8%, 5%, 0%



Wysokość opodatkowania
Usługi kompleksowe
Fakturowanie usługi szkoleniowej

W przypadkach występujących u Wnioskodawcy należy uznać,
że przedmiotem świadczenia na rzecz Wnioskodawcy jest jedna
złożona usługa organizacji szkoleń. Poszczególne części
składowe usługi (tj. wynajem sali, wyposażenia technicznego,
gastronomia, noclegi, parkingi, itp.) nie są nabywane
w oderwaniu od całości i nie stanowią dla Wnioskodawcy celu
samego w sobie. Wnioskodawca nie jest zainteresowany
nabyciem pojedynczych świadczeń (np. tylko gastronomii)
i gdyby usługodawca oferował tylko pojedyncze świadczenia,
Wnioskodawca nie skorzystałby z jego usług. Dla
Wnioskodawcy celem nabycia jest usługa zorganizowania
całego szkolenia, w ramach której usługodawca zapewnia
sprawny przebieg całego szkolenia i zapewnienie wszelkich
elementów składających się na tę usługę (w tym gastronomie,
sale, niezbędne urządzenia techniczne, noclegi i inne).
Rozpatrywanie osobno poszczególnych usług cząstkowych
miałoby charakter sztuczny i przeczyłoby celom, jakie realizuje
w obrocie usługa polegająca na organizacji szkolenia.



Wysokość opodatkowania
Dostawa wyrobów medycznych wraz z innymi elementami
niezbędnymi do prawidłowej instalacji i zgodnego
z wymaganiami klienta działania, takimi jak: komputery,
systemy, oprogramowania stanowi świadczenie
kompleksowe. Pomimo że ww. elementy dodatkowe mogą
same w sobie funkcjonować samodzielnie, to wyroby
medyczne (aparatura medyczna) bez tych elementów nie
może działać w sposób prawidłowy. Elementy te są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu
medycznego. Tym samym dostawa wyrobów medycznych
wraz z dodatkowymi elementami stanowi świadczenie
złożone.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 12.7.2016 r., I SA/Bd
231/16



Wysokość opodatkowania
Opodatkowanie kompleksowej usługi restauracyjnej,
w ramach której serwowane są napoje

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji
indywidualnej z 9 lipca 2014 r., nr ITPP1/443-
396a/14/BS, dotyczącej opodatkowania VAT usługi
organizacji imprezy okolicznościowej.

"(...) Usługę zasadniczą w świadczeniu kompleksowej
usługi organizacji imprezy okolicznościowej stanowić
będzie usługa gastronomiczna zaklasyfikowana przez
Wnioskodawcę w PKWiU 56.10.11.0 "Usługi
przygotowywania i podawania posiłków
w restauracjach". Usługa gastronomiczna
zdecydowanie nadaje charakter przyjęciu
i jednocześnie stanowi wiodący czynnik determinujący
cenę organizacji całej imprezy.

http://www.sl.gofin.pl/itpp1443-396a14bs-dyrektor-izby-skarbowej-w-bydgoszczy,mrqzkjdmg,1.html


Wysokość opodatkowania

W konsekwencji stwierdzić należy, że usługa 
gastronomiczna świadczona przez Wnioskodawcę 
podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8% na 
podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a 
pkt 2 ustawy i w powiązaniu z § 3 ust. 1 
pkt 1 powołanego rozporządzenia Ministra 
Finansów, przy czym dostawa towarów 
wymienionych w poz. 7 załącznika do wskazanego 
rozporządzenia, w ramach usługi sklasyfikowanej 
w grupowaniu PKWiU 56 podlega opodatkowaniu 
stawką 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy 
w związku z art. 146a pkt 1. Okoliczności tej nie 
zmienia fakt, że napoje te są dostarczane w ramach 
jednej kompleksowej usługi (...)"

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,igsx3m2fa,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,xipeqdddk,1.html
http://www.sl.gofin.pl/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-23122013-r-w-sprawie,4er6msiso,1.html
http://www.sl.gofin.pl/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-23122013-r-w-sprawie,g2f6rux85,1.html


Wysokość opodatkowania

Tak też uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2014 r.,
nr IPPP2/443-389/14-4/MM.

Jednak, zdaniem Ministra Finansów, to stanowisko nie
było prawidłowe i z urzędu zmienił tę interpretację.

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów:

nr PT8/033/60/401/WCH/14/RD118732 z 19 grudnia
2014 r. nr PT8/033/97/607/PBD/14/ 9 stycznia
2015 r.

http://www.sl.gofin.pl/pt803360401wch14rd118732-minister-finansow,fnh3moavw,1.html
http://www.sl.gofin.pl/pt803397607pbd14-minister-finansow,aav1scwh2,1.html


Wysokość opodatkowania
Minister Finansów wyjaśnił m.in., że w przypadku 
dostawy produktu żywnościowego lub napoju wraz 
z czynnościami dodatkowymi (np. obsługą kelnerską), 
z umożliwieniem korzystania z całości infrastruktury 
lokalu oraz otoczenia (m.in. korzystanie z zastawy 
stołowej wielorazowego użytku, toalet) mamy do 
czynienia z kompleksową usługą. Transakcja taka 
składa się bowiem z kilku czynności (wydanie produktu 
wraz z czynnościami towarzyszącymi), a ich 
rozdzielanie miałoby charakter sztuczny i dodatkowo 
nie byłoby ekonomicznie uzasadnione. Usługa taka 
podlega zatem jednolitemu opodatkowaniu VAT i nie 
jest możliwe zastosowanie do niej odmiennych 
(różnych) stawek podatku VAT. Minister Finansów 
wyjaśnił:



Wysokość opodatkowania

"(...) usługa restauracyjna (związana z wyżywieniem) 
obejmująca dostawę produktu - co do zasady w całości 
podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
wykonawczego Ministra Finansów. Natomiast 
w sytuacji, gdy usługa ta obejmuje dostawę produktu 
żywnościowego lub napoju wymienionego w pozycji 
7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego 
Ministra Finansów w całości jest opodatkowana 
stawką podstawową (23%). (...)„ ??????



Wysokość opodatkowania

Takie samo stanowisko zajął:

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 stycznia
2015 r., nr ILPP2/443-1183/14-2/AD

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 stycznia
2015 r., nr ILPP2/443-1187/14-2/JK,

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 stycznia
2015 r., nr IBPP2/4512-25/15/IC

http://www.sl.gofin.pl/ilpp2443-118314-2ad-dyrektor-izby-skarbowej-w-poznaniu,d9p8jdn4n,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ilpp2443-118714-2jk-dyrektor-izby-skarbowej-w-poznaniu,w5s38gg04,1.html
http://www.sl.gofin.pl/ibpp24512-2515icz-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,etavcjn02,1.html


Wysokość opodatkowania
Wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-
224/11

Rozstrzygnięcie istniejącego sporu między podatnikami
a fiskusem dotyczące refakturowania na leasingobiorcę
usługi ubezpieczeniowej. Spór sprowadzał się do tego, czy
usługę leasingu i usługę ubezpieczenia przedmiotu
leasingu należy traktować jako:

• jedno świadczenie (nierozerwalnie ze sobą związane), do
którego należy stosować podstawową stawkę podatku
VAT, czy też

• jako świadczenia odrębne, które dla potrzeb
opodatkowania VAT należy oceniać indywidualnie (co
dawało z kolei możliwość zastosowania zwolnienia dla
usługi ubezpieczeniowej).



Wysokość opodatkowania
Trybunał wskazał, że pomiędzy umową leasingu a umową 
ubezpieczenia przedmiotu leasingu istnieje pewien związek, ale 
to nie wystarcza, aby stwierdzić, że istnieje jedno złożone 
świadczenie do celów podatku VAT. Jak wywodzi dalej Trybunał 
– dzięki usłudze ubezpieczenia – ryzyko, z którym jest 
skonfrontowany leasingobiorca, jest zwykle obniżone 
w stosunku do ryzyka powstałego w sytuacji, gdy brak jest 
takiego ubezpieczenia, niemniej jednak okoliczność ta wynika 
z samego charakteru usługi ubezpieczenia. Rzeczona 
okoliczność sama w sobie nie oznacza, że należy uznać, iż taka 
usługa ubezpieczenia ma charakter dodatkowy w stosunku do 
usługi leasingu, w którego ramy się wpisuje. Ostatecznie zatem 
Trybunał uznał, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu 
i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne 
i niezależne do celów podatku VAT. Natomiast do sądu 
krajowego należy ustalenie, czy w świetle danych okoliczności 
faktycznych usługi te są w takim stopniu powiązane ze sobą, że 
należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też 
przeciwnie – stanowią one usługi odrębne.



Wysokość opodatkowania

W dniu 27 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wydał wyrok z którego wynika, że leasing 
zwrotny powinien być traktowany jak jednolita 
zwolniona z VAT usługa finansowa, która nie daje 
prawa do odliczenia podatku naliczonego (sygn. akt C-
201/18, Mydibel).



Odliczenie częściowe (współczynnik) 

Art. 90. 1.

W stosunku do towarów i usług, które są
wykorzystywane przez podatnika do wykonywania
czynności, w związku
z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego, jak i czynności, w związku z
którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest
obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku
naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do
których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia
kwoty podatku należnego.



Odliczenie częściowe (współczynnik) 

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części 
kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może 
pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty 
podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie 
przypisać czynnościom, w stosunku do których 
podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego.

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu 
czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie 
uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi 
podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi 
podatnikowi nie przysługuje takie prawo. 



Odliczenie częściowe (współczynnik) 

Proporcję tę określa się procentowo w stosunku
rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku
poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do
którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla
się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy
towarów i usług, które na podstawie przepisów o
podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i
praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są
zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych
przez podatnika na potrzeby jego działalności.



Odliczenie częściowe (współczynnik) 

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie 
mieli sprzedaży mieszanej (opodatkowanej 
i zwolnionej) lub u których obrót ten w poprzednim 
roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do 
obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej 
odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują 
proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy 
uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w 
formie protokołu. 

Przepis ten stosuje się również, gdy podatnik uzna, że 
w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa 
w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna. 



Odliczenie częściowe (współczynnik) 

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie
z ust. 2-8:

1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego
niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z
zastosowania tej proporcji, w skali roku, była
mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że
proporcja ta wynosi 100%;

2) nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że
proporcja ta wynosi 0%.



Odliczenie częściowe (współczynnik) 

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów
o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego
użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków
trwałych nabywcy,
z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza
15.000 zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat
a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy
od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.
Roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku
nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego
przy ich nabyciu lub wytworzeniu.
W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza
15.000 zł, dokonuje się jednorazowej korekty



Odliczenie częściowe (współczynnik) 

Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej 
składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku 
następującego po roku podatkowym, za który 
dokonuje się korekty. 

W przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż 
towarów uważa się, że towary te są nadal używane na 
potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u 
tego podatnika, aż do końca okresu korekty. 

Korekta po sprzedaży powinna być dokonana 
jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego 
okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji 
podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła 
sprzedaż. 



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Prewspółczynnik – przepisy obowiązujące od
1 stycznia 2016 r.

Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług
związanych zarówno z wykonywaną działalnością
gospodarczą, jak i z czynnościami pozostającymi poza
regulacjami ustawy o VAT, od 1 stycznia 2016 r. na
mocy art. 86 ust. 2 ustawy o VAT muszą ustalić
proporcję (prewspółczynnik), według której odliczać
będą VAT naliczony.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Stosowanie ograniczeń w odliczaniu VAT poprzez tzw.
prewspółczynnik, dotyczy podmiotów, które:

• dokonują zakupu towarów i usług wykorzystywanych
do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak
i do celów innych niż działalność gospodarcza,

• nie mogą przyporządkować dokonanego zakupu jako
służącego w całości do prowadzonej działalności
gospodarczej.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

I FPS 9/10 - Uchwała NSA z dnia 24 października 2011
r

W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.)
czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem
od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres
prawa do odliczenia podatku naliczonego przy
zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Wyrok TSUE w sprawie C-566/17 Związek Gmin
Zagłębia Miedziowego z 8 maja 2019

Brak w przepisach polskiej ustawy o VAT zasad
obliczania tzw. prewspółczynnika nie upoważniał
podatników do dokonywania odliczenia VAT
naliczonego w pełnej wysokości. W ocenie Trybunału,
spoczywający na podatniku obowiązek podziału kwot
VAT naliczonego pomiędzy działalność gospodarczą i
działalność niemającą charakteru gospodarczego
wynika z samego brzmienia dyrektywy VAT, która
wyraźnie wskazuje, że prawo do odliczenia VAT
naliczonego przysługuje wyłącznie w zakresie, w jakim
towary i usługi są wykorzystywane na potrzeby
transakcji opodatkowanych.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, sądy 
krajowe są zobowiązane uwzględniać wyroki TSUE 
nawet w sytuacji, kiedy dotychczas związane były 
uchwałą NSA. Wydanie wyroku w sprawie C-566/17 
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, w którym TSUE 
zakwestionował praktykę ukształtowaną na podstawie 
uchwały NSA z 24 października 2011 r., I FPS 9/10, 
oznacza więc, że co do zasady sądy zobowiązane są 
odstąpić od tej praktyki i stosować wyrok TSUE wprost.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2019 r., I
FSK 435/17 :

Mając jednak na uwadze, że zmiana dotychczasowej
praktyki może w istotny sposób wpłynąć na prawa
podatników do odliczenia VAT naliczonego zastrzec należy,
że ww. rozstrzygnięcie TSUE nie może wpływać na
poszanowanie wyrażonych w art. 2 Konstytucji RP zasady
demokratycznego państwa prawnego oraz zasady
pewności prawa. W sferze stosowania prawa nie można
bowiem dopuścić do sytuacji, w której podatnicy, w tym
przypadku gminy, po wyroku TSUE mogłyby ponosić
negatywne skutki. Zasady demokratycznego państwa
prawnego sprzeciwiają się bowiem temu, aby podatnicy,
którzy zastosowali się do praktyki ukształtowanej
uchwałą NSA byli zobligowani do korekty rozliczeń



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Ministerstwo Finansów w dniu 17 lutego 2016 r.
opublikowało na stronie
internetowej www.finanse.mf.gov.pl broszurę
informacyjną pt. "Zasady odliczania podatku od towarów
i usług przez podatników prowadzących działalność
o charakterze mieszanym, z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.
1. Czynności związane z działalnością gospodarczą oraz
pozostające poza tą działalnością
• "(...) Czynności pozostające poza działalnością

gospodarczą obejmują sferę działalności danego
podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą
w rozumieniu art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, przykładowo
działalność podmiotu w charakterze organu władzy (...)".

• Natomiast za wykonywane w ramach działalności
gospodarczej należy uznać niżej wymienione czynności,
pomimo, iż nie podlegają opodatkowaniu VAT:



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
• otrzymanie odszkodowań umownych czy odsetek za

nieterminowe dokonywanie płatności od kontrahentów,
• sprzedaż wierzytelności "trudnych",
• otrzymanie dotacji, subwencji i innych dopłat

o podobnym charakterze niemających bezpośredniego
wpływu na cenę dostarczanych przez podatnika
towarów lub usług przez niego świadczonych, lecz
wykorzystywanych w całości do wykonywania
działalności gospodarczej objętej podatkiem VAT,

• zakupy od osób trzecich finansowane ze środków ZFŚS,
udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie uprawnionym
osobom,

• obowiązki pracodawcy związane z wykonywaniem zadań
nałożonych przez ustawę o związkach zawodowych,
otrzymanie przez komorników sądowych zwrotu
wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji,

• zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Obowiązkiem podatnika, w sytuacji gdy wykonuje on
oprócz działalności podlegającej opodatkowaniu
podatkiem VAT również działalność pozostającą poza
zakresem tego podatku, jest ustalenie na podstawie
danych za poprzedni rok podatkowy proporcji, w jakiej
zakup służy wykonywanej przez niego działalności
gospodarczej, a w jakiej – innym celom, pozostającym
poza regulacją ustawy o VAT. Zatem prewspółczynnik
na 2016 r. ustalić należy w oparciu o dane z roku 2015.

Sposób określenia proporcji – zgodnie z art. 86
ust. 2a ustawy o VAT – powinien najbardziej
odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika
działalności i dokonywanych przez niego nabyć.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
W ustawie o VAT wskazano przykładowe dane,
w oparciu o które podatnik będzie mógł wyznaczyć
sposób określenia proporcji. Zgodnie z art. 86 ust. 2c
ustawy o VAT – podatnik może wykorzystać
w szczególności następujące dane:

1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie
prace związane z działalnością gospodarczą
w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących
prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą
działalnością;

2) średnioroczną liczbę godzin roboczych
przeznaczonych na prace związane z działalnością
gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin
roboczych przeznaczonych na prace związane
z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym

obrocie podatnika z działalności gospodarczej
powiększonym o otrzymane przychody z innej
działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych
dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na
sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika
działalności innej niż gospodarcza;

4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do
działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej
powierzchni wykorzystywanej do działalności
gospodarczej i poza tą działalnością.

Co do zasady podatnik może sam zdecydować w oparciu
o jaką metodę ustali prewspółczynnik na dany rok.
Metoda ta powinna odpowiadać specyfice wykonywanej
przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego
nabyć.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Jeżeli podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej
przez niego działalności i w stosunku do dokonywanych
przez niego nabyć, prewspółczynnik ustalony na podstawie
danych za ubiegły rok podatkowy byłby
niereprezentatywny, może on uzgodnić z organami
podatkowymi (w formie protokołu) najbardziej
reprezentatywny dla specyfiki prowadzonej działalności
i dokonywanych nabyć sposób określenia proporcji
odliczania podatku naliczonego.

Podobna zasada dotyczy podatników rozpoczynających
w danym roku podatkowym wykonywanie działalności
gospodarczej i działalności innej niż działalność
gospodarcza. Wówczas do obliczenia proporcji przyjąć
powinien dane wyliczone szacunkowo, według prognozy
ustalonej w formie protokołu z naczelnikiem urzędu
skarbowego.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
W broszurze informacyjnej Ministerstwo Finansów omawiając
metody ustalania prewspółczynnika podkreśliło,
iż: w przypadku gdy podatnik zdecyduje się na stosowanie
metody opartej na obrocie i przychodach, do obrotu
(przychodu) nie wlicza się kwoty podatku VAT a także obrotu
uzyskanego z:

• dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów
o podatku dochodowym zaliczane są (lub mogą być) przez
podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych podlegających amortyzacji - używanych przez
podatnika na potrzeby działalności gospodarczej,

• dostawy gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów,
jeżeli są (lub mogłyby być) zaliczane do środków trwałych
podatnika - używanych na potrzeby jego działalności,

• tytułu transakcji dotyczących pomocniczych transakcji
w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji
finansowych,



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Szczególne zasady określania prewspółczynnika

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu określania zakresu wykorzystywania
nabywanych towarów i usług do celów działalności
gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Szczególne zasady określania prewspółczynnika
dotyczą:

1) jednostek samorządu terytorialnego oraz
utworzonych przez nie samorządowych jednostek
budżetowych, czyli obsługujących jednostki
samorządu terytorialnego urzędów i pozostałych
samorządowych jednostek budżetowych oraz
zakładów budżetowych,



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

2) państwowych jednostek budżetowych,

3) uczelni publicznych,

4) instytutów badawczych.

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego – na
podstawie § 3 rozporządzenia, sposób określenia
proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek
organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Państwowe instytucje kultury

X = A x 100 / P

X - proporcja określona procentowo, zaokrąglona

w górę do najbliższej liczby całkowitej

A – roczny obrót z działalności gospodarczej

P – przychody wykonane państwowej instytucji kultury



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Uczelnie publiczne
X= A x 100 / (A+F)

A - roczny obrót z działalności gospodarczej uczelni publicznej

F - sumę wykorzystanych przez uczelnię publiczną środków
obejmującą m.in. wynikające ze sprawozdania z wykonania
planu rzeczowo-finansowego uczelni:

1) dotacje oraz inne środki o podobnym charakterze
przeznaczone w danym roku przez tę uczelnię na realizację
zadań wskazanych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze
zm.), z wyłączeniami, które w niniejszym opracowaniu
pomijamy,

2) środki na finansowanie nauki do wysokości poniesionych
kosztów przez uczelnię w danym roku, oraz inne dotacje lub
środki o podobnym charakterze (przy spełnieniu warunków
określonych w omawianym rozporządzeniu).



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Jednostki budżetowe

X = A x 100 / D

A – roczny obrót z działalności gospodarczej
zrealizowany przez jednostkę budżetową, stanowiący
część rocznego obrotu jednostki samorządu
terytorialnego z działalności gospodarczej,

D – dochody wykonane jednostki budżetowej.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Zakłady budżetowe

X = A x 100 / P

A – roczny obrót z działalności gospodarczej
zrealizowany przez zakład budżetowy, stanowiący
część rocznego obrotu jednostki samorządu
terytorialnego z działalności gospodarczej,

P – przychody wykonane zakładu budżetowego.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Urzędy obsługujące jednostki samorządu
terytorialnego

X = A x 100 / DUJST

A – roczny obrót z działalności gospodarczej
zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę
samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego
obrotu jednostki samorządu terytorialnego
z działalności gospodarczej,

DUJST – dochody wykonane urzędu obsługującego
jednostkę samorządu terytorialnego.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Instytuty badawcze
X = A x 100 / (A + B)

A – roczny obrót z działalności gospodarczej instytutu
badawczego,

B – środki na finansowanie nauki do wysokości
poniesionych kosztów przez instytut badawczy w danym
roku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki oraz inne dotacje lub środki
o podobnym charakterze – przeznaczone przez ten instytut
w danym roku na realizację badań naukowych, prac
rozwojowych oraz innych zleconych zadań, których
realizacja nie mieści się w działalności gospodarczej,
z wyłączeniem dotacji przeznaczonych na stypendia dla
uczestników studiów doktoranckich uczestniczących
w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 

Samorządowe instytucje kultury

X = A x 100 / P

A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany
przez samorządową instytucję kultury,

P – przychody wykonane samorządowej instytucji kultury.

Podmioty, dla których ustalono szczególne zasady
ustalania prewspółczynnika nie muszą jednak stosować
zawartych w rozporządzeniu zapisów. Mogą oni
zastosować inny, bardziej ich zdaniem reprezentatywny
sposób określenia proporcji, przy czym rezygnując ze
stosowania przepisów rozporządzenia, nie będą mogli
skorzystać z pewności prawa gwarantowanej tym aktem.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Zasady dokonywania rocznej korekty VAT

Podatnicy, którzy w 2016 r. będą odliczać VAT
proporcjonalnie na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT,
po zakończeniu roku podatkowego zobowiązani będą do
dokonania korekty odliczonego podatku VAT na postawie
wyliczonego za dany rok rzeczywistego wskaźnika proporcji
(art. 90c ustawy o VAT). W art. 90c ust. 3 ustawy o VAT
wskazano przy tym, iż dokonując korekty rocznej podatnik
może przyjąć inny sposób określania proporcji, niż został
przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby on
bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.

Pamiętać przy tym należy, że przepis art. 90c ustawy
o VAT ma zastosowanie do towarów i usług, które zostały
nabyte przez podatników od 1 stycznia 2016 r., zatem
pierwsza roczna korekta zostanie dokonana po
zakończeniu 2016 r.



Odliczenie częściowe (prewspółczynnik) 
Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 219/18) -
gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT za pomocą 
przedstawionej przez nią metody obrotowej. 
W zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej ok. 98-99% 
obrotów gminy stanowiła sprzedaż opodatkowana VAT, a 
jedynie niespełna 1-2% działalność niepodlegająca 
opodatkowaniu. Gmina wystąpiła o wydanie interpretacji 
indywidualnej, aby potwierdzić, że może odliczać podatek 
VAT od realizowanej inwestycji za pomocą 
prewspółczynnika polegającego na porównaniu wartości 
obrotu z opodatkowanej sprzedaży usług dostarczania 
wody i odbierania ścieków do ogólnej wartości obrotu z 
działalności wod.-kan. Skarbówka nie zgodziła jednak na 
takie rozwiązanie i poleciła gminie stosowanie 
prewspółczynnika z rozporządzenia. Dla gminy wskaźnik 
ten wynosił jedynie 11%, co oznaczało wzrost realnych 
kosztów inwestycji o kilka milionów złotych. WSA oddalił 
skargę.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji
Art. 29a. 1. 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,
włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i
innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi
bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub
usług świadczonych przez podatnika. Dotacja z tytułu
dostawy towaru lub usługi jest opodatkowana według
takiej stawki VAT jak czynność, której dotyczy.

Przepis ten stanowi implementację do polskiego
porządku prawnego art. 73 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej:
„Dyrektywa”).



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Pismo Ministerstwa Finansów 
PT1.8102.8.2017.ALX.280.2 z dnia 16.05.2017 r.

„Bezpośredni związek dopłaty z ceną (a więc cenotwórczy
charakter tej dopłaty) występuje w przypadku, gdy w
sposób precyzyjny można określić jej wpływ na poziom
ceny konkretnego towaru lub usługi.”
„Jest to możliwe w przypadku, gdy dotację można uznać za 
„korelat” świadczonej usługi lub dostarczanego towaru, 
tzn. gdy wypłacana jest tylko w razie świadczenia 
konkretnych usług lub dostawy konkretnego towaru.
Nawet gdy dopłata jest ustalana jako określony procent 
poniesionych wydatków (określonej kategorii poniesionych 
wydatków) ma ona proste przełożenie na cenę świadczenia 
gdy powoduje redukcję kwoty należnej od 
świadczeniobiorcy.”



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Ani Dyrektywa ani polska ustawa o VAT nie precyzują 
co należy rozumieć przez „bezpośredni wpływ na 
cenę”. W celu wyjaśnienia tego pojęcia można tu 
przeanalizować orzeczenia TSUE, na które powołuje się 
polskie orzecznictwo sądowe oraz interpretacje 
podatkowe, ale także piśmiennictwo fachowe, tj.:

• C-184/00 (Office de produits wallons ASBF przeciwko 
Państwu Belgijskiemu) z 2001r.

• C-353/00 Keeping Newcastle Warm Limited v. 
Commissioners of Customs & Excise z 2002 r.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

• W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził m.in.:

• „10 …..Artykuł 11A szóstej dyrektywy dotyczy sytuacji, w 
których uczestniczą trzy strony: organ przyznający 
dotację, podmiot, który z niej korzysta, oraz nabywca 
towarów lub usług dostarczonych lub dostarczonych 
przez podmiot subsydiowany …...

• 11 Należy również zauważyć, że ……..  dotacje operacyjne 
pokrywające część kosztów bieżących - prawie zawsze 
wpływają na cenę towarów i usług dostarczanych przez 
podmiot subsydiowany. W zakresie, w jakim oferuje 
określone towary lub usługi, organ ten zwykle może to 
zrobić po cenach, których nie byłby w stanie zaoferować, 
gdyby były zobowiązane jednocześnie do przerzucenia 
kosztów i osiągnięcia zysku.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

12 Jednakże sam fakt, że subsydium może wpłynąć na 
cenę towarów lub usług dostarczanych przez podmiot 
subsydiowany, nie wystarcza, aby subsydium 
podlegało opodatkowaniu. Aby subwencja była 
bezpośrednio powiązana z ceną takich dostaw w 
rozumieniu art. 11A szóstej dyrektywy, konieczne jest 
również, jak słusznie wskazała Komisja, aby została 
ona wypłacona konkretnie jednostce subsydiowanej w 
celu umożliwienia jej zapewnienia określonych 
towarów lub usług. Tylko w takim przypadku dotację 
można uznać za wynagrodzenie za dostawę towarów 
lub usług, a zatem podlegać opodatkowaniu.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

18 W świetle powyższego na zadane pytania należy 
odpowiedzieć, że w rozumieniu art. 11 część A ust. 1 
lit. a) szóstej dyrektywy subwencje bezpośrednio 
związane z ceną należy interpretować jako obejmujące 
wyłącznie subwencje, które stanowią całość lub część 
wynagrodzenia za dostawę towarów lub usług i które 
są wypłacane przez osobę trzecią sprzedawcy lub 
dostawcy. Do sądu krajowego należy ustalenie, na 
podstawie stanu faktycznego, czy subsydium stanowi 
takie wynagrodzenie.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

W wyroku C-353/00 Trybunał wskazał:

• 23. Artykuł 11(A)(1)(a) VI Dyrektywy dotyczy, między 
innymi sytuacji, w których uczestniczą trzy podmioty: 
organ władzy przyznający dotację, podmiot 
odnoszący korzyść z tej dotacji oraz nabywca 
towarów lub usług dostarczonych przez podmiot 
otrzymujący dotację.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Chodzi tu więc o takie dotacje, które powodują, że 
ostateczny odbiorca towaru lub usługi z powodu 
dotacji otrzymanej przez sprzedawcę płaci cenę niższą 
lub nie płaci jej w ogóle. Jeśli dla konkretnej dostawy 
towarów lub konkretnego świadczenia usług 
sprzedawca otrzymuje od innego podmiotu takie 
właśnie dofinansowanie w postaci bezpośredniej 
dopłaty do ceny towaru lub usługi, wówczas tego 
rodzaju dofinansowanie stanowi uzupełniający 
element podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży. 



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

• Opodatkowaniu VAT podlegają dotacje o charakterze 
przedmiotowym, które są związane z konkretną 
ilością i wartością towaru lub usługi. Podlegają one 
opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą 
są związane.

• Nie podlegają natomiast opodatkowaniu dotacje 
podmiotowe, tj.  dotacje, które mają na celu 
dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, 
skutkiem czego nie dają się powiązać z konkretnymi 
czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, 
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Przykłady dotacji podmiotowej

• Podmiot otrzymał dotację z Funduszu Pracy na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja 
została przeznaczona na zakup środków trwałych i 
wyposażenia. 

• Uczelnia otrzymała dotację w ramach działania 
„Wzrost prestiżu i umiędzynarodowienia”  na druk 
monografii w prestiżowym wydawnictwie 
międzynarodowym lub krajowym.

• Przedsiębiorca otrzymał dotację na zorganizowanie 
swojego stoiska na targach międzynarodowych lub 
krajowych.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Przykłady dotacji przedmiotowej będącej dopłatą do 
ceny

• Klasycznym przykładem dofinansowania 
opodatkowanego VAT, stanowiącego dopłatę do ceny 
towaru lub usługi, są refundacje do ceny leków 
otrzymywane z NFZ przez apteki.

• Podmiot otrzymał dotację na zorganizowanie 
imprezy kulturalnej w celu obniżenia ceny biletów 
dla publiczności.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

W praktyce występują jednak bardziej skomplikowane 
przypadki. Niejednokrotnie występują problemy 
z określeniem, czy w istocie dotacja ma bezpośredni 
wpływ na cenę i w związku z tym powinna podlegać 
opodatkowaniu jako element podstawy 
opodatkowania. W wielu sytuacjach kwestia 
opodatkowania dotacji nie jest jednoznaczna, 
np. w odniesieniu do dofinansowania szkoleń, czy też 
różnego rodzaju inwestycji gminnych. Przykładem są 
bardzo popularne ostatnio inwestycje w odnawialne 
źródła energii realizowane przez gminę z częściowym 
dofinansowaniem z programów unijnych, podczas 
gdy mieszkańcy ponoszą niewielką odpłatność. 



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

W związku z istnieniem dużych rozbieżności w podejściu 
do opodatkowania dotacji poseł Andrzej Maciejewski 
wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie 
interpretacji ogólnej na gruncie ustawy - Ordynacja 
podatkowa. Interpretacja taka miałaby ujednolicić 
podejście organów podatkowych do tej kwestii. 

Resort finansów odmówił jednak wydania interpretacji 
ogólnej w tej  sprawie informując: „Kwestia kwalifikacji 
prawnopodatkowej na gruncie podatku VAT otrzymania 
dotacji powinna być przedmiotem indywidualnej oceny 
każdego przypadku, która to ocena powinna uwzględniać 
całokształt okoliczności towarzyszących każdej konkretnej 
sprawie. Mając powyższe na względzie nie planuję 
wydania interpretacji ogólnej w tym zakresie"



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Dotacje na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych 
dla przedsiębiorców

Odrębną kwestią, którą należy omówić w tym kontekście 
są dotacje udzielane przedsiębiorstwom na świadczenie 
usług doradczych i szkoleniowych innym przedsiębiorcom, 
osobom fizycznym lub tzw. „startupom”.

Są to działania mające na celu poprawę gospodarki 
poprzez rozwój przedsiębiorczości, a w szczególności tzw. 
sektora MŚP. Dofinansowanie to przeznaczane jest na 
wydatki typu: organizacja panelu ekspertów oceniających 
pomysły biznesowe, usługi eksperckie i doradcze dla 
startupów, zarządzanie projektem – koszty personelu i 
działania informacyjno-promocyjne o projekcie.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Schemat finansowania w takich projektach wyczerpuje 
na ogół przesłanki określone w Art. 11A Dyrektywy i 
opisane w pkt. 10 wyroku TSUE C-184/00 tj.  „10 
…..Artykuł 11A szóstej dyrektywy dotyczy sytuacji, w 
których uczestniczą trzy strony: organ przyznający 
dotację, podmiot, który z niej korzysta, oraz nabywca 
towarów lub usług dostarczonych lub dostarczonych 
przez podmiot subsydiowany.”



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Jeśli w stosowanym schemacie finansowania występują:

- organ przyznający dotację

- podmiot, który korzysta z dotacji (np. Platforma 
startupowa)

- nabywca towarów lub usług (np. przedsiębiorca)

i usługi dla przedsiębiorcy wykonywane są przez Platformę 
nieodpłatnie lub po cenach obniżonych, to możemy mieć 
do czynienia z dotacją mającą wpływ na cenę 
świadczonych usług, a tym samym jest to dotacja w całości  
podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Takie stanowisko jest aktualnie prezentowane zarówno 
przez organy skarbowe (jednolicie) w wydawanych 
interpretacjach jak i wiele sądów w swoich orzeczeniach. 



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji
Interpretacje i orzecznictwo nie uzależnia tu jednak 
stanowiska od tego w jakim schemacie przebiega proces 
projektu, a mogą być co najmniej dwie sytuacje:

• Instytucja podpisuje umowę z Beneficjentem na 
świadczenie usług doradczych z konkretnego zakresu dla 
wyselekcjonowanych wcześniej, konkretnych startupów. 
W umowie określone są:

- imiennie podmioty, dla których będzie świadczone 
doradztwo,

- konkretny rodzaj i zakres świadczonych usług,

- kwota dotacji uzależniona od ilości wykonanych usług.

Dotację wypłaconą w takiej sytuacji należałoby traktować 
jako dotację mającą wpływ na cenę świadczonych usług.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

W praktyce sytuacja jest zwykle inna. Instytucja 
podpisuje umowę z Beneficjentem w ramach której 
zobowiązuje się on w pierwszym etapie do 
przeprowadzenia naboru i ocenę innowacyjnych 
pomysłów, w drugim etapie do wsparcia rozwoju 
innowacyjnych pomysłów biznesowych 
przedsiębiorstw typu startup.

Otrzymana dotacja w 100% przeznaczona jest na 
realizację projektu. Projekt dotyczy realizacji 
konkretnego przedsięwzięcia, którego celem jest 
osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie 
wskaźników. Osiąganie założonych wskaźników jest 
możliwe wyłącznie poprzez realizację całego 
przedsięwzięcia. 



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

Wykonywanie czynności rozpatrywanych 
indywidualnie nie spełniałoby wymogów konkursu i 
nie mogłoby być przedmiotem dofinansowania. 
Dofinansowanie pozostaje w ścisłym związku z 
kosztami realizacji projektu i stanowi refundację 
poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Takie stanowisko zajął WSA w Krakowie w wyroku z 
dnia 15.11.2018 r. sygn. I SA/Kr 933/18. W wyroku 
tym sąd stwierdził:



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

„Zdaniem sądu orzekającego w sprawie otrzymana przez 
stronę skarżącą dotacja odnosi się bezpośrednio do 
projektu, przez który należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 
18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1460) przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia 
założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym 
początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo 
objęte współfinansowaniem UE, jednego z funduszy 
strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach 
programu operacyjnego. "Przedsięwzięcie" jest terminem 
bardzo ogólnym i stosowanym w wielu aktach 
normatywnych. Można przez nie  rozumieć każde działanie 
podejmowane w jakimś celu związanym z regulowaną 
dziedziną (por. J. Jaśkiewicz, Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Komentarz, Lex 2013 r.).
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Dla przykładu można tu również przytoczyć opinię w podobnej 
sprawie zamieszczoną w Rzeczpospolitej jako komentarz 
eksperta do jednego z artykułów:

„Krzysztof Modzelewski, doradca podatkowy, senior partner w 
kancelarii Modzelewski & Partners Audit Tax Accounting 

Przedmiotem wyroku jest rozstrzygnięcie, czy dotacja PARP, z 
której korzysta podatnik, ma bezpośredni wpływ na cenę 
świadczonych przez niego usług. Dotacja podlega bowiem VAT 
tylko wtedy, gdy jej wpływ na cenę jest rzeczywiście 
bezpośredni. Subwencje na rzecz przedsiębiorcy zawsze w jakiś 
sposób wpływają na cenę jego usług lub towarów. Do podstawy 
opodatkowania wlicza się jednak tylko te, które wprost ingerują 
w wysokość ceny płaconej przez nabywcę. Tak jest w przypadku 
dotacji do cen zakupu leków lub świadczeń medycznych przez 
NFZ. Refundacja NFZ bezpośrednio wpływa na cenę, jaką płaci 
(lub w ogóle nie uiszcza) nabywca.
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Z opisu wynika, że celem dotacji jest pokrycie określonych 
wydatków (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od 
wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację 
projektu), a nie wprost dofinansowanie ceny świadczonych 
usług. Niestety sąd stwierdził, że dotacja w tym przypadku ma 
bezpośredni wpływ na cenę, ponieważ jej wysokość ustala się 
zależnie od wartości sprzedanych usług. Wniosek ten jest 
niesłuszny. Jak wynika z (bardziej dokładnego) opisu charakteru 
i sposobu rozliczeń analizowanych dotacji PARP – w 
analogicznym przypadku będącym przedmiotem innego wyroku 
NSA (I FSK 2057/13) – ich celem jest wyłącznie zwrot wydatków 
potrzebnych na wykonanie usług, szczegóły dotyczące kwot 
objętych dofinansowaniem mają jedynie charakter techniczny 
(mają na celu określenie zasad wyliczania kwoty 
dofinansowania), a określanie wysokości wsparcia przez 
pryzmat liczby wykonanych usług jest wyłącznie instrumentem 
ułatwiającym rozliczenia. Wobec powyższego uważam, że 
dotacje, do których odnosi się wyrok, wpływają na cenę usług 
jedynie pośrednio i nie powinny być opodatkowane VAT.”
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Aktualne interpretacje podatkowe jak i orzecznictwo 
sądowe (w większości) stoją niestety na stanowisku, że 
w takich sytuacjach dotacja jest opodatkowana 
podatkiem VAT.

Takie podejście powoduje problem w realizacji 
projektów tego typu. Dotacja pokrywa bowiem 
jedynie rzeczywiście poniesione koszty realizowanych 
działań nie dając możliwości realizowania 
jakiegokolwiek zysku. W konsekwencji więc obowiązek 
zapłacenia podatku VAT od całości otrzymanej dotacji 
powoduje „ubytek” środków niezbędnych na 
opłacenie koniecznych  do poniesienia wydatków. 
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Problem dotyczy dużej ilości projektów finansowanych 
zarówno z programów krajowych jak i regionalnych. O 
skali problemu świadczy fakt, że w próbę jego 
rozwiązania zaangażowało się kilka instytucji:

1. W dniu 2.02.2018 r. posłowie Tomasz Cimoszewicz 
oraz Joanna Frydrych złożyli do Ministra Finansów 
interpelację poselską nr 19169 między innymi w 
sprawie projektów, w ramach których usługi doradcze 
świadczone są przez beneficjentów na rzecz 
ostatecznych odbiorców nieodpłatnie bądź po cenie 
niższej niż cena rynkowa.



Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji

2. W dniu 31.07.2019 r. poseł Krzysztof Szulowski
złożył do Prezesa Rady Ministrów interpelację poselską 
nr 33098 w sprawie naliczania podatku od towarów i 
usług od otrzymanej przez platformy startowe dotacji 
na realizację projektów

3. Na stronie internetowej 
https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_vat-
u_na_usugi_doradcze_finansowane_ze_rodkow_euro
pejsk Związek Pracodawców Usług Rozwojowych i 
Szkoleniowych LEWIATAN zamieścił list otwarty w 
sprawie VAT-u na usługi doradcze finansowane ze 
środków europejskich

https://www.petycjeonline.com/w_sprawie_vat-u_na_usugi_doradcze_finansowane_ze_rodkow_europejsk
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W powyższych dokumentach wyrażano zaniepokojenie 
faktem, że sytuacja ta  grozi zapaścią całego systemu 
wsparcia na projekty o podobnym charakterze. Część  
beneficjentów  projektów tego typu wstrzymała 
realizację swojej części zadań, a część podjęła już 
nawet decyzję o wyjściu z projektów. Problem ma 
charakter systemowy, tzn. nie jest to jednostkowy 
przypadek jednego projektu czy nawet grupy 
projektów (samych platform startowych), ale niekiedy 
całych działań finansowanych z funduszy 
strukturalnych.
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W odpowiedzi na interpelację 19169 Minister 
Finansów w piśmie z dnia 13.03.2018 r. poinformował, 
że: „ przedmiotowa kwestia opodatkowania czynności 
finansowanych z dotacji pochodzących ze środków 
unijnych jest przedmiotem analiz prowadzonych w 
ścisłej współpracy z resortem inwestycji i rozwoju.
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• W odpowiedzi na interpelację nr 33098 Minister 
Finansów w piśmie z dnia 29.08.2019 poinformował, że: 
„ przedstawione w zapytaniu zagadnienie jest znane 
Ministrowi Finansów. W ocenie Ministra Finansów 
poszukiwanie rozwiązań w zakresie przedstawionego w 
zapytaniu Pana Posła problemu tj. braku środków 
finansowych na zapłacenie podatku VAT w związku z 
otrzymanymi dotacjami powinno koncentrować się na 
obszarach innych niż regulacje dotyczące podatku VAT, 
które – jak wspomniano na wstępie – podlegają ścisłej 
harmonizacji z prawem UE. Przykładowo rozwiązaniem 
mogłyby być np. ewentualne zmiany systemu 
przyznawania dotacji (w szczególności określania ich 
wysokości), w taki sposób, aby wypłacane kwoty 
uwzględniały konieczność ich opodatkowania.”

• Brak dotychczas odpowiedzi na petycję – list otwarty 
Związku Lewiatan. 
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Dotacje na odnawialne źródła energii – ogniwa 
fotowoltaiczne, pompy ciepła

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku z dnia 22 stycznia 2019 r. I SA/Bk 704/18 
– dotacja opodatkowana

Dotacje do wymiany pokrycia dachowego (azbest)

Pismo z dnia 21 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej 0112-KDIL1-
1.4012.228.2019.3.MJ – dotacja opodatkowana
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Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Pismo z dnia 1 października 2019 r.

Rozliczanie VAT przez gminę w związku z montażem 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-
2.4012.450.2019.2.MO – dotacja opodatkowana.

WSA w Lublinie z dnia 16 listopada 2018 r., sygn. I 
SA/Lu 518/18 oraz wyrok NSA z dnia 7 września 2018 
r., sygn. I FSK 909/18). – dotacja opodatkowana.



Kontrola kwalifikowalności podatku VAT

1. Etap weryfikacji formalnej wniosku
o dofinansowanie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

• status podatkowy 

• okoliczności braku możliwości korzystania z prawa do 
odliczenia podatku VAT

Kontrola statusu podatkowego Wnioskodawcy na 
stronie: - https://ppuslugi.mf.gov.pl

- https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-
skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-
niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-
przywroconych-do-rejestru-vat 

https://ppuslugi.mf.gov.pl/


Kontrola kwalifikowalności podatku VAT

2. Etap weryfikacji merytorycznej wniosku
o dofinansowanie

• pogłębiona analiza charakteru projektu pod kątem 
możliwości wystąpienia czynności opodatkowanych 

• analiza pod kątem podmiotów uczestniczących w 
projekcie (partnerzy, jednostki organizacyjne, 
ostateczni użytkownicy itp.)

• ankieta Wnioskodawcy

• lista sprawdzająca
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3. Etap realizacji projektu

• aktualizacja oświadczenia o kwalifikowalności
podatku VAT

• monitorowanie zmian przepisów lub linii 
orzecznictwa (w tym zwłaszcza zapadające wyroki 
TSUE)

• monitorowanie zmian wprowadzanych do projektu 

• monitorowanie statusu podatkowego Wnioskodawcy 



Kontrola kwalifikowalności podatku VAT

Kontrola projektu na miejscu

• ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, 
VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, 
rozrachunki z kontrahentami itp.)

• ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży 
VAT)

• Jednolity Plik Kontrolny

• deklaracje VAT

• protokoły kontroli podatkowych
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Przykładowa lista sprawdzająca:

• Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany? 
• Czy Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu 

oświadczenie o kwalifikowalności VAT?

• (dotyczy sytuacji, gdy Beneficjent jest płatnikiem VAT i jeśli 
VAT jest kwalifikowalny na dzień kontroli).

• Czy status podatkowy Beneficjenta umożliwia 
kwalifikowanie VAT-u w projekcie?

• Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą jego 
status jako podatnika VAT? 

• Czy posiadana dokumentacja zgodna jest ze złożonym 
oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?

• Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się 
metodą kasową?
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• Czy beneficjent składa deklaracje VAT zgodnie z 
obowiązującymi go terminami oraz czy posiada 
potwierdzenie złożenia deklaracji do US?

• Czy faktury ujęte we wniosku o płatność  zostały 
zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez 
beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który 
pomniejsza podatek należny? (dotyczy sytuacji, gdy 
Beneficjent jest płatnikiem VAT i jeśli VAT jest 
kwalifikowalny na dzień kontroli)

• Czy kwestia odliczenia podatku VAT w związku z 
wydatkami ponoszonymi w ramach projektu była 
przedmiotem rozstrzygnięcia/kontroli organów 
podatkowych lub organów kontroli skarbowej?

• Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania 
wydatków w ramach projektu?
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