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Czym jest podatek VAT?

˃ VAT - podatek od towarów i usług - jest daniną, która dotyczy
zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, bowiem ustalona
przez ustawodawcę wartość podatku jest doliczana do każdej
transakcji

˃ Mechanizm rozliczenia VAT-u powoduje, iż podatek ten jest
przerzucony na ostatecznego konsumenta

˃ VAT jest naliczany na każdym etapie obrotu towarem/usługą
przez podmioty wnoszące wartość dodaną do nich, jednak nie
obciąża on całego obrotu, a jedynie wyznaczoną wartość



Czym jest podatek VAT?

˃ Przedsiębiorca rozliczając podatek płaci zatem jego
wysokość zależną od sprzedaży. Ma prawo odliczyć
podatek zapłacony we wcześniejszym etapie obrotu

˃ Dla podatników VAT podatek zatem jest neutralny.
Owa neutralność jest podstawową zasadą tego podatku

˃ VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego
nazwa wynika ze sposobu świadczenia



Cechy podatku od wartości dodanej

˃ Neutralność (podatek naliczony odliczany od należnego) – brak 

obciążenia podmiotów niebędących ostatecznymi konsumentami 

(z pewnymi wyjątkami)

˃ Opodatkowanie konsumpcji

˃ Powszechność opodatkowania – opodatkowanie każdego obrotu

˃ Unikanie podwójnego opodatkowania bądź braku opodatkowania –

unikanie kolizji

˃ Unikanie zakłócania konkurencji
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Podmiotowość 
podatkowa JST w VAT



Kto jest podatnikiem VAT– art. 15 ust. 1 VAT

Podatnikiem jest: 

˃ każdy podmiot (os. fizyczna, os. prawna, jed. organizacyjna nie posiadająca
os. prawnej), niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej,

˃ samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na cel
oraz rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT)



Dualizm podmiotowy JST w VAT art.15 ust.6 VAT

˃ JST jako podatnik VAT

Gmina w zakresie wykonywanych przez siebie czynności występuje 
jako podatnik VAT tylko wtedy, gdy realizuje nałożone na nią zadania 
wynikające z odrębnych od ustawy o VAT przepisów prawa (np. ustawy 
o gospodarce nieruchomościami) w oparciu o stosunki cywilno-prawne

˃ JST jako organ władzy publicznej nie jest podatnikiem VAT

Gmina realizując zadania własne w trybie administracyjnym, nie kończącym
się zawarciem umowy cywilno-prawnej nie jest uznawana za podatnika
VAT



Status podatnika VAT JST – dyrektywa UE 112

Zgodnie z art. 13 dyrektywy VAT, krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne

podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością,

którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej,

nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi

działaniami lub transakcjami. Z tym zastrzeżeniem, że gdyby wykluczenie ich z kategorii

podatników prowadziłoby do znacznych zakłóceń konkurencji, to są one jednak

uznawane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji.



Działalność JST
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Działalność gospodarcza

Zdefiniowana w ustawie o VAT

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.



Opodatkowana 
VAT

Zwolniona 
z VAT

Działalność 
gospodarcza

Działalność gospodarcza



Działalność gospodarcza
Obrót nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości gruntowych 

(opodatkowane i zwolnione z VAT) , aport nieruchomości

Usługi na nieruchomościach: 

- najem (lokali użytkowych – opodatkowana VAT, mieszkaniowych – zwolniona 
z VAT), 

- dzierżawa opodatkowana VAT z wyj. nieruchomości przeznaczonych na cele 
rolne, 

- udostępnienie powierzchni

- usługi wyżywienia, opieki na dziećmi, zakwaterowania

Dostawa wody, odprowadzanie ścieków, obciążenia refakturowe –

opodatkowane VAT

Dostawa towarów: sprzedaż makulatury, sprzedaż złomu, sprzedaż 

nakrętek, 



Działalność inna niż gospodarcza

˃ Brak definicji działalności innej niż gospodarcza

W oparciu o def. działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2) i art. 15 ust. 6 ustawy o VAT
stwierdzić można że jest nią

˃ działalność JST w związku z którą nie jest ona podatnikiem VAT

˃ działalność JST polegająca na wykorzystywaniu towarów lub wartości
niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów innych niż zarobkowe

˃ działalność JST w związku z którą nie jest ona usługodawcą, handlowcem,
producentem lub podmiotem pozyskującym zasoby naturalne



Działalność inna niż gospodarcza

Przykłady działalności innej niż gospodarcza:

˃ Wydanie decyzji administracyjnych np. pozwolenia na budowę, 
pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia na zajęcie pasa drogi publicznej

˃ Wydanie decyzji określającej wymiar podatku od nieruchomości

˃ Wydanie koncesji (np. na sprzedaż alkoholu)

˃ Wydanie odpisu aktu małżeństwa, aktu urodzenia, aktu zgonu

˃ Podejmowanie czynności w ramach zarządu kryzysowego

Podejmowanie działań w związku z którymi nie dochodzi do zachwiania
konkurencyjności na rynku, gdy żaden inny podmiot poza organem władzy publicznej
nie podejmuje i nie ma prawa do podejmowanie takich czynności.



Status VAT JSFP

Regulacje krajowe; kontrowersje 
po wyroku TSUE



Kto jest podatnikiem?
Urząd jest aparatem pomocniczym obsługującym wydzieloną jednostkę.

Wyrok NSA z 23 marca 2010 r., I FSK 273/09.

Uwaga! 
Urząd może mieć swój NIP – jest pracodawcą!

Podatnik VAT Nie jest podatnikiem 
VAT

Gmina Urząd Gminy, JB, SZB

Powiat Starostwo powiatowe



Jednostki budżetowe

˃ Status VAT

= przedmiot trwających kontrowersji do roku 2013, tj. do podjęcia uchwały składu 7
sędziów NSA z 24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13: „Gminne jednostki budżetowe nie są
odrębnymi podatnikami.” oraz wyroku TSUE z 29 września 2015 r.

= stanowisko MF wyrażone przez Dyrektorów IS – odrębni podatnicy (np. szkoły
podstawowe, gminne schroniska młodzieżowe) do wydania wyroku TSUE z września br.



Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie JB z czerwca 2013r.

W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe
nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

W ocenie NSA o braku możliwości uznania gminnej jednostki
budżetowej za podatnika VAT przesądza fakt, że:

˃ pokrywa ona swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy,

˃ nie dysponuje realizowanymi przez siebie dochodami.



Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie JB z czerwca 2013r.

˃ nie występuje u niej wynik finansowy,

˃ czynności realizuje w imieniu i na rzecz gminy w ramach przyznanych

środków

˃ nie ponosi ryzyka gospodarczego

˃ nie spełnia VAT warunku samodzielnego (niezależnego) wykonywania

działalności gospodarczej

˃ określonego w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i w art. 9 ust.1 unijnej

dyrektywy



NSA po uchwale zadało pytanie prejudycjalne do TSUE

˃ Postanowieniem z 10 grudnia 2013r. w sprawie o sygn. akt I FSK 311/12 NSA
skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie
prejudycjalne:

Czy w świetle art. 4 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej jednostka
organizacyjna gminy (lokalnego organu władzy w Polsce) może być uznana za
podatnika VAT w sytuacji, gdy wykonuje czynności w charakterze innym niż organ
władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, pomimo,
że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności) przewidzianego w art. 9 ust. 1
tej dyrektywy?



Wyrok TSUE C-276/14 z 29 września 2015 r.
W dniu 29 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał
wyrok C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko MF poprzedzony wcześniejszą opinią rzecznika
generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE :

(…) na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT powinien być
interpretowany w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki
budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za
podatników VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym
przepisie.

sądy mogą i powinny stosować zinterpretowany w ten sposób przepis również do stosunków
prawnych powstałych i ukształtowanych przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku
o dokonanie wykładni, jeżeli spełnione są wszystkie pozostałe przesłanki wszczęcia przed
właściwym sądem postępowania w sprawie związanej ze stosowaniem takiego przepisu.



Samorządowy zakład budżetowy

Uchwała NSA w składzie 7 sędziów I FPS 4/15 z 26 października 2015 r.
Postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 1725/14 Naczelny Sąd
Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA
następujące zagadnienie prawne:

Czy w świetle art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) gmina
ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych
z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu
budżetowego i są przez niego wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem
od towarów i usług?



Uchwała 7 sędziów NSA I FPS 4/15 z 26 października 2015 r. 

W uzasadnieniu NSA wskazał, że:

Samorządowy zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej:
- działa w imieniu i na rachunek podmiotu, który go utworzył,
- kierownik zakładu działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
2) Samorządowy zakład budżetowy realizuje tylko zadania własne jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze czynności użyteczności
publicznej.
3) Wydzielenie mienia na rzecz samorządowego zakładu budżetowego ma jedynie
charakter organizacyjny. Mienie pozostaje w bezpośrednim władztwie jednostki
samorządu terytorialnego, która określa zasady gospodarowania mieniem wydzielonym na
potrzeby zakładu.
4) Odpowiedzialność za zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego ponosi
jednostka samorządu terytorialnego, która go utworzyła. Jednostka samorządu
terytorialnego przejmuje również zobowiązania zakładu budżetowego w przypadku jego
likwidacji.



Uchwała 7 sędziów NSA I FPS 4/15 z 26 października 2015 r. 

(…) z tytułu realizacji przez samorządowy zakład budżetowy
powierzonych mu przez gminę zadań własnych gminy,
podatnikiem jest gmina a nie zakład, to gmina ma prawo do
odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych
związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie
przekazane do gminnego zakładu budżetowego i są przez niego
wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej, tj. świadczenia
usług podlegających opodatkowaniu VAT. W tym przypadku
przekazanie inwestycji pomiędzy gminą a zakładem
budżetowym następuje w ramach struktury wewnętrznej tego
samego podatnika VAT.



Komunikat MF po wyroku TSUE i uchwale NSA 
Komunikat z 29 września 2015 r.
(…) Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do połowy
2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu
rozliczeń

Komunikat z 29 października 2015 r.:
(…) W związku z podjętą uchwałą gminne zakłady budżetowe objęte zostaną planowanym
obowiązkowym „scentralizowaniem" rozliczeń w podatku VAT w samorządach

Zakłada się, że „scentralizowanie” rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy mogą jednak, zgodnie
z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń (uwzględniając model
„scentralizowany”) nieobjętych przedawnieniem, przy czym – celem zachowania zasady neutralności
– korekty muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego 5 letniego okresu
nieobjętego przedawnieniem.



Data graniczna 1 stycznia 2017 r.

Mając na uwadze liczne postulaty dotyczące terminu obowiązkowej „centralizacji"

rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT podnoszone przez przedstawicieli

środowiska samorządowego, MF przychylił się do zgłoszonych postulatów i postanowił

przesunąć termin, o którym mowa w pkt. II Komunikatu z 29 września 2015 r., tj.

z połowy 2016r. na 1 stycznia 2017.



Przykłady czynności opodatkowanych VAT
Czynność Stawka VAT Komentarz

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu 
powyżej 5 godzin

Zwolnione z VAT
(pod.pr.: art. 43 ust. 1 pkt. 26 ustawy o 
VAT)

Należy spodziewać się zmiany stanowiska 
pod wpływem wyroków sądów 
administracyjnych

opłata za żywienie dziecka w przedszkolu Zwolnione z VAT 
(art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT)

jw.

opłata za żywienie nauczycieli 
w przedszkolu + za koszt przygotowania
posiłku

Zwolnione z VAT
(art. 43 ust. 1 pkt. 26 ustawy o VAT)

jw.

opłata za żywienie pozostałych 
pracowników w przedszkolu

8%

czynsz za mieszkanie Zwolnione z VAT 
(pod. pr. : art. 43 ust. 1 pkt. 36) ustawy o 
VAT

zajęcia dodatkowe dla dzieci nauka języka 
obcego

Zwolnione z VAT (pod.pr. jak do opłaty za 
pobyt dziecka)

sprzedaż makulatury/złomu 23% Uwaga jeśli na rzecz podatnika VAT 
zastosowanie ma odwrotne obciążenie, 
konieczny druk VAT-27 



Przykłady czynności opodatkowanych VAT
Czynność Stawka VAT Komentarz

Wynajem pomieszczeń 23%

Zajęcia logopedyczne Zwolnione z VAT (jako usługa związana z 
usługą edukacyjną dziecka) 
art. 43 ust. 1 pkt. 26) uVAT

Jeśli tylko udostępniamy pomieszczenie 
w celu wykonywania przez podmiot trzeci, 
wówczas powinna być umowa najmu 
opodatkowana stawką podstawową VAT

Zajęcia taneczne Jw. (vide: IPTPP1/4512-6/15-4/AK z 25 
marca 2015 r. IS Łódź) 

Wstęp na basen 8%

Najem basenu 23%

Udostępnienie obiektu sportowego 8% Uwaga! Udostępnienie nie jest tożsame z 
najmem, odmienne PKWiU, jeśli zawarto 
umowę najmu stosujemy stawkę 23%, 
konieczna weryfikacja radcy prawnego

Sponsoring 23%



Przykłady czynności opodatkowanych VAT

Czynność Stawka VAT Komentarz

Wynajem miejsca pod automaty 23%

Krótkotrwałe zakwaterowanie w schronisku 8%

organizacja koloni, zimowisk, obozów sportowych 
dla uczniów szkoły

Zwolniona z VAT

organizacja koloni, zimowisk, obozów sportowych 
dla uczniów spoza szkoły

23% Możliwość stosowania procedury VAT 
marża art. 119 VAT

opłata za internat Zwolniona z VAT Właśni uczniowie, 

usługi gastronomiczne będące efektem warsztatów 
uczniów

8% Jeśli sprzedawane na rzecz osób trzecich

usługi ostrzenia łyżew 23%

usługi wypożyczenia sprzętu sportowego 23%



Przykłady czynności opodatkowanych VAT
Czynność Stawka VAT komentarz

Wyżywienie w internacie Zwolnione z VAT Własni uczniowie, a także uczniowie innych szkół niemieszkający w
Internacie - za których odpłatność ponoszą Domy Dziecka, Ośrodki
Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki
Wychowawcze i inne jednostki budżetowe, z którymi podpisane są
porozumienia, umowy o przekazanie opieki nad dziećmi
i młodzieżą

Szkolenia dla nauczycieli Zwolnione z VAT
Art.43 ust. 1 pkt. 29 lit a) uVAT

Jeśli sfinansowane ze środków publicznych oraz przez samych 
nauczycieli

Sprzedaż mleka smakowego 5% poz. 14 załącznika nr 10 do ustawy o VAT

Opłata za użytkowanie szafki



VAT – zasady odliczania 
podatku naliczonego



Podstawowa zasada odliczenia podatku naliczonego VAT

Art. 86  ust. 1

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania 

czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego. 



Podatek naliczony

Podatek naliczony to:

˃ suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
˃ nabycia towarów i usług,

˃ dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi

o ile mają związek z czynnościami efektywnie opodatkowanymi podatkiem należnym
VAT.



Podatek naliczony – terminy odliczenia
W rozliczeniu za okres, w którym:

˃ w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług
powstał obowiązek podatkowy

˃ nabywca aktualnie musi analizować obowiązek podatkowy u wystawcy
nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub
dokument celny

UWAGA!
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie
stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu
za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za towary i usługi.



Podatek naliczony – terminy odliczenia

Brak odliczenia w ww. terminach:

˃ Prawo do odliczenia w dwóch następnych okresach rozliczeniowych

˃ Korekta – 5 lat licząc od początku roku, w którym powstało  prawo 
do odliczenia poprzez korektę deklaracji, w której powstało prawo 
do odliczenia 

˃ W przypadku WNT i dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca 
korekta – 5 lat licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do 
odliczenia poprzez korektę deklaracji, w której przysługiwało prawo 
do odliczenia 



Podatek naliczony – brak prawa do odliczenia

˃ usług noclegowych i gastronomicznych

˃ sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi
wystawionymi przez podmiot nieistniejący

˃ transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu 
albo jest zwolniona od podatku

˃ wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
˃ stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

˃ podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane
zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością



Kalkulacja prewskaźnika 
VAT i struktury sprzedaży



Prewskaźnik VAT – kiedy stosujemy?

˃ Brak możliwości wyodrębnienia z wydatków udokumentowanych fakturą VAT tej
części która dotyczy działalności gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej)

˃ Ponoszenie wydatków związanych choćby częściowo z działalnością gospodarczą
w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT



Struktura sprzedaży – kiedy stosujemy?

˃ Do wydatków związanych z działalnością gospodarczą opodatkowanych lub 

zwolnionych

˃ Jeśli podatnik nie potrafi wyodrębnić tej części wydatku udokumentowanego fakturą 

VAT która dotyczy tylko efektywnie opodatkowanej sprzedaży podatnika 

(dostawy/świadczenia usług)



Sposób określenia prewskaźnika
˃ odpowiada najbardziej specyfice prowadzonej przez podatnika działalności

i dokonywanych nabyć jeśli zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego
proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej
czynności podlegające opodatkowaniu,

oraz

˃ obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność
gospodarczą oraz do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów
osobistych, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest
możliwe.

˃ Cele prywatne należy rozumieć cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych
pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich
domowników, członków organów stanowiących osób prawnych oraz członków.



Ustawowe sposoby ustalania prewskaźnika
Wskaźnik kadrowy

˃ średnioroczna liczba osób wykonującą wyłącznie prace związane z działalnością
gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących pracę w ramach
działalności gospodarczej i poza nią.

Wskaźnik godzinowy

˃ średnioroczna liczba roboczogodzin przeznaczonych na prace związane
z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie roboczogodzin
przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza nią.

Wskaźnik powierzchniowy

˃ średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej
średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza nią.



Ustawowe sposoby ustalania prewskaźnika

Wskaźnik przychodowy (preferowany dla SZB, JB, Uczelni)

˃ roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika
z działalności gospodarczej powiększonym o przychody z innej działalności, w tym
roczną wartość środków finansowych uzyskanych na sfinansowanie działalności innej
niż gospodarcza oraz wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym
charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez podatnika
działalności innej niż gospodarcza, a w przypadku JST przez przychody rozumie się
przychody (dochody) określone w ustawie o finansach publicznych.



Ogólne zasady kalkulacji prewskaźnika VAT i struktury sprzedaży

W kalkulacji prewskaźnika VAT (art. 86 ust. 2a ustawy o VAT) oraz struktury
sprzedaży (art. 90 ust. 2 ustawy o VAT) stosujemy następujące zasady:

˃ Zaokrąglenia
Wyliczony prewskaźnik VAT i strukturę sprzedaży zaokrągla się w górę
do najbliższej liczby całkowitej, np. 80,001% = 81%.

˃ Dane do kalkulacji prewskaźnika VAT oraz struktury sprzedaży:
uwzględniamy dane za poprzedni rok podatkowy, tj. dane za rok 2016
jeśli określamy proporcje VAT na rok 2017



Czego nie uwzględniamy z zasady

Nie uwzględniamy:

˃ „obrotu” pomiędzy Jednostkami Gminy

˃ nabycia towarów lub usług w stosunku do których Gmina lub jej Jednostka
zobowiązane są do rozliczenia jako nabywca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 – pkt.
7 ustawy o VAT (tzw. odwrotne obciążenie, wewnątrzwspólnotowe nabycie
towarów, import usług)

˃ 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



Czego nie uwzględniamy – cd.

(Uwaga! Zbycie nieruchomości budynkowych lub gruntowych przez Gminę zgodnie
z orzecznictwem sądowo-administracyjnym uwzględnia się w prewskaźniku VAT
i strukturze sprzedaży)

˃ obrotu z tytułu transakcji dotyczących:
1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji

finansowych;

2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (zwolnione z VAT finansowe),
w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.



Wzór dla jednostki budżetowej JST



Jednostka budżetowa

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku samorządowych jednostek
budżetowych za sposób określenia prewspółczynnika uznaje się sposób określony
według następującego wzoru:

» 𝒙 =
𝑨𝒙𝟏𝟎𝟎

𝑫

X – oznacza prewspółczynnik określony procentowo (zaokrąglony w górę do najbliższej
liczby całkowitej),



Jednostka budżetowa - licznik A 
A – oznacza roczny obrót (zdefiniowany w § 2 pkt 4 rozporządzenia jako podstawa
opodatkowania) zrealizowany przez jednostkę budżetową stanowiący część
rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej
opodatkowanej i zwolnionej, w tym również hipotetycznie określonej na podstawie
wpływów Jednostki, która korzystała ze zwolnienia podmiotowego z VAT,
określonego w art. 113 ustawy o VAT, tj. mianownik struktury sprzedaży.

Licznik A prewskaźnika VAT Jednostki stanowią wartości netto sprzedaży jednostki
budżetowej ustalanej za rok poprzedzający rok podatkowy, na który określany jest
prewskaźnik VAT, np. na rok 2017 uwzględnimy wartości netto obrotów z tytułu
dostawy towarów i świadczenia usług za rok 2016 podlegających opodatkowaniu
oraz zwolnionych z VAT; przy czym pomniejszymy ten obrót o wartości dotyczące
obrotów pomiędzy jednostką budżetową a Urzędem Gminy lub inną jednostką
budżetową Gminy.



Jednostka budżetowa – mianownik D

D – oznacza dochody wykonane samorządowej jednostki budżetowej

˃ dochody publiczne (u.f.p.) pomniejszone o dochody określone w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit.
b-d i pkt 5 ustawy o finansach publicznych

˃ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych,

zrealizowane lub otrzymane przez tę jednostkę, wynikające ze sprawozdania 
z wykonania:

˃ planu finansowego jednostki budżetowej oraz

˃ planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym
mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p., jeżeli dana jednostka budżetowa prowadzi taki
rachunek



Jednostka budżetowa – mianownik „D” –
powiększenia i pomniejszenia

˃ powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków 
przeznaczonych na zasilenie tej jednostki celem realizacji 
przypisanych jej zadań jednostki samorządu terytorialnego, 

z wyjątkiem środków przeznaczonych na wypłatę, na podstawie 
odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń 
o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych

Wartości wykazywane w „D” stanowią wartości brutto.



Jednostka budżetowa – mianownik „D”
Dochody „D” zrealizowane/otrzymane

Suma Pomniejszenia

Dochody  publiczne 
(Rb_27s+Rb_34s)

odsetki od środków na rachunkach bankowych
odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych oraz
dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz JST

środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej oraz środki 
pochodzące ze źródeł 
zagranicznych

środków przeznaczone na wypłatę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, 
zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych

Rb_28s – środki przeznaczone 
na zasilenie celem realizacji 
zadań (uzupełnienie Rb_27s)

obrót pomiędzy Jednostkami Gminy 
wartość nabycia towarów lub usług w stosunku do których Gmina lub jej Jednostka 
zobowiązane są do rozliczenia jako nabywca na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.  4 pkt.
7 ustawy o VAT (tzw. odwrotne obciążenie, wewnątrzwspólnotowe nabycie 
towarów, import usług)



Kalkulacja 
struktury sprzedaży



Kto kalkuluje?

˃ Każda jednostka podległa jednostce samorządu terytorialnego zobowiązana jest do
określenia proporcji sprzedaży o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, tj. tzw.
struktury sprzedaży, jeśli za jej pośrednictwem GMINA wykonuje czynności
podlegające VAT, nawet ta która korzystała ze zwolnienia określonego w art. 113
ustawy o VAT, tj. nie osiągała obrotów 150.000 zł

˃ Powyższe wynika z art. 7 ww. ustawy. Strukturę sprzedaży wyliczoną odrębnie dla
każdej jednostki Gminy stosuje się do końca 2017 r.



Kto kalkuluje?

W przypadku gdy Jednostka:

˃ była zarejestrowanym podatnikiem VAT na podstawie danych wynikających
z deklaracji VAT-7 za rok 2016,

˃ korzystała ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT,
szacunkowo na podstawie danych za poprzedni okres rok podatkowy tj. obrotów,
które podlegałyby opodatkowaniu lub były zwolnione z opodatkowania VAT za rok
2016.



Zasady kalkulacji struktury sprzedaży

Proporcję (art. 90 ust. 3) - 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

czynności dające prawo do odliczenia
________________________________

całość czynności (dające i niedające prawa do odliczenia)



Zasady kalkulacji struktury sprzedaży

˃ Proporcja ustalana jest w oparciu o obrót, z obrotu bowiem wydziela się wartości
potrzebne do jej wyliczenia.

˃ Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego
podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

˃ Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnych
charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów
dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę
należnego podatku.

˃ Zatem definicja "obrotu" nie obejmuje importu usług, czyli sytuacji, w której
podatnikiem z tytułu świadczenia usług w Polsce przez podmiot zagraniczny jest
nabywca. Podobnie WNT oraz odwrotne obciążenie rozliczane przez
nabywcę/kupującego.
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Jednostka zwolniona z VAT

Wartości, które służą do obliczenia struktury sprzedaży należy wskazać w kwotach
netto, np. jeśli Szkoła wykonywała w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. usługi
najmu zwolnione i opodatkowane wówczas przyjmuje do określenia ww. struktury
następujący sposób rozliczenia.

1 krok
Wyodrębnienie najmu opodatkowanego oraz najmu zwolnionego

2 krok
Określenie wartości netto z tytułu najmu opodatkowanego



Jednostka zwolniona z VAT

Przykład:

˃ Czynsz + opłaty = 150 zł (na rachunku) = wartość brutto (wpłacona kwota przez
najemcę)

Wartość netto = 150/1,23 = 121,95 zł
Kwota VAT = 121,95 x 23% = 28,05 zł
121,95 +28,05 = 150 zł

Wartość netto dla najmu zwolnionego będzie ta sama co wartość brutto
(wpłacona kwota przez najemcę)



Jednostka będąca podatnikiem VAT
Strukturę określa na podstawie danych z deklaracji VAT w wartościach netto, tj.

gdzie,

˃ S str - oznacza strukturę sprzedaży VAT

˃ WDTŚ OP - oznacza: wartość netto dostaw towarów i świadczenia usług 
opodatkowanych VAT , w deklaracji VAT -7 (16) będą to sumy wynikające z poz. 15, 
17, 19, 31

˃ WDTŚ OPiZW- oznacza: wartość netto dostaw towarów i świadczenia usług
opodatkowanych i zwolnionych z VAT, w deklaracji VAT -7 (16) będą to sumy
wynikające z poz. 10, 11, 13, 15, 17, 19, 31

Powyższe należy obliczyć z uwzględnieniem zasad ogólnych wskazanych wyżej.



Jednostka zwolniona z VAT

3 krok – zsumowanie wartości netto usług najmu podlegający opodatkowaniu VAT oraz
wartości netto usług najmu zwolnionych z opodatkowania VAT

4 krok – określenie udziału wartości netto usług najmu podlegający opodatkowaniu VAT
w sumie wszystkich usług – podlegających opodatkowaniu VAT jak i zwolnionych
z VAT

Przykład:
Wartość netto najmu opodatkowanego VAT wynosi – 1000 zł
Wartość netto najmu zwolnionego z VAT wynosi – 200 zł
Suma wartości netto najmów: 1200 zł

Struktura sprzedaży = 1000
1200

Struktura sprzedaży = 83,33% = 84%



Zasady odliczania podatku naliczonego – struktura, 
środki trwałe
1 Faza

˃ Przyporządkowanie VAT naliczonego bezpośrednio tylko do
generowania czynności dających prawo do odliczenia lub
bezpośrednio tylko do generowania czynności nie dających
prawa do odliczenia

˃ Zawsze przy takim dychotomicznym podziale są zakupy i VAT 
naliczony z nich wynikający, który dotyczy zarówno czynności 
dających prawo do odliczenia jak i czynności nie dających 
prawa do odliczenia 



Zasady odliczania podatku naliczonego – struktura, 
środki trwałe

2 Faza

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot,
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.



Przykłady kalkulacji VAT naliczonego 
ODLICZENIE CZĘŚCIOWE (PREWSKAŹNIK VAT/STRUKTURA SPRZEDAŻY)

Przykład 1
MOSiR jest:

˃ jednostką budżetową,

˃ wykonuje działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu obiektów sportowych
(wejście na basen, siłownię) oraz częściowo sprzedaż zwolnioną

˃ w ramach zajęć wych. fizycznego realizowanego przez jednostki oświaty Gminy uczniowie
korzystają z basenu nieodpłatnie

MOSiR poniósł w listopadzie 2016 r. wydatki z tytułu:
- Utrzymania obiektu: energia elektryczna, cieplna, woda, artykuły chemiczne

W jaki sposób MOSiR rozliczy kwoty podatku VAT naliczonego udokumentowanego przez
dostawców – podatników VAT – ww. wydatków?



Data wpływu Data wystaw. nr f-ry Przed. 
nabycia

Wartość netto Wartość 
VAT

Prewskaźnik VAT 
– 50%

Struktura 
sprzedaży –
98%

2.11.2016 25.10.2016 1/10/2016 Energia 
ele.

1000 zł
w
ewid.490 zł

230 zł 230x50%=
115 zł

115 złx98% = 
112,70=
113 zł

3.11.2016 20.10.2016 7/rn./2016 Energia 
cieplna

500 zł
w
ewid.245 zł

115 zł 115x50%= 
57,50 zł

57,50x98%
=56,35 zł=56 
zł

3.11.2016 15.10.2016 Hg/jf2016 art.chem. 2750 zł
w
ewid.1
347,50 zł

632,5 zł 632,5x50% = 
316,25 zł

316,25x98%=
309,93 zł=
310zł

Przykłady kalkulacji VAT naliczonego 



Przykłady kalkulacji VAT naliczonego +KOREKTA
˃ Okres rozliczenia VAT: listopad, grudzień 2016 r. lub styczeń 2017 r.

˃ W rozliczeniu za 1 okres roku 2017 MOSiR przekaże do Gminy swoje rozliczenie cząstkowe VAT
w oparciu o wyliczony ostateczne proporcje: prewskaźnik VAT i strukturę sprzedaży, które wyniosły
odpowiednio 55% prewskaźnik VAT i 98% struktura sprzedaży.

Wstępny prewskaźnik VAT wynosił 50%, struktura sprzedaży 98%, zatem różnica dodatnia dotycząca
prewskaźnika VAT o 5% - kwota 48 zł w naszym przykładzie, powiększy kwotę podatku VAT naliczonego
w okresie za styczeń 2017 r. w deklaracji cząstkowej MOSiR.

wartość netto wartość 
VAT

wstępne 
proporcje 
(50%/98%)

proporcje 
ostateczne 
(55%/98%)

Korekta w I 
2017 r.

1000 230 113 124

500 115 56 62

2750 632,50 310 341

Suma 
VAT

479 527 48 zł



Zasady odliczania podatku naliczonego – struktura, 
środki trwałe
˃ W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku

dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz
WNIP 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 15.000,00zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych
lat, a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, począwszy od roku,
w którym zostały oddane do użytkowania.

˃ 10-letni okres korekty również dla prawa wieczystego użytkowania
gruntów.



Zasady odliczania podatku naliczonego – struktura, 
środki trwałe

˃ Roczna korekta dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej
dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu

˃ W przypadku środków trwałych oraz WNIP których wartość początkowa nie 
przekracza 15 000 stosujemy zasadę podstawową korekty (jednorazowa korekta 
roczna)



˃ Korekty dotyczące środków trwałych oraz WNIP dokonuje się w deklaracji
podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku
podatkowym, za który dokonuje się korekty

˃ Korekta dotyczy roku kalendarzowego
˃ Korekta w podatkach dochodowych ujmowana jest w okresie, w którym dokonujemy

jej w VAT
˃ Składniki o wartości mniejszej niż 15000 - korekty dokonuje się po zakończeniu roku,

w którym oddane do użytkowania
˃ Obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, nie dotyczy opłat rocznych

pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

71



˃ Korekta 5 lub 10 lat nie dotyczy napraw, remontów, gdzie stosujemy zasadę korekty
rocznej ogólnej

˃ Korekta 5 lub 10 lat ma zastosowanie do modernizacji, ulepszenia środka trwałego,
bowiem ma wpływ na jego wartość początkową, wtedy zwiększamy wartość do
korekty ale tylko w takim okresie w jakim korygowany będzie jeszcze sam środek
trwały, zatem do końca 5 lub 10 lat, nie liczymy tego okresu od początku

˃ Modernizowany środek trwały, który jest już zamortyzowany - okres 5 lub 10 lat
liczymy od oddania tej modernizacji do używania
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Przykład 2
W marcu 2016 r. Zakład budżetowy kupił laptopa za 3400 zł netto + 782 zł VAT. Zakład
wykonuje wszystkie typy działalności. Jednocześnie wstępny prewspółczynnik obowiązujący
w 2016 r. wyniósł 66%, zaś struktura 82%. Po zakończeniu 2016 r. okaże się, że ostateczny
prewspółczynnik dla tego roku wyniósł 71%, zaś ostateczna struktura wyniosła 77%.

Wartość 5 zł winna znaleźć się w deklaracji cząstkowej Zakładu, która trafi do sumy kwot
podatku VAT naliczonego Gminy w zbiorczej deklaracji VAT.

Wartość 
netto

Wartość
VAT

Wartość VAT wg 
wstępnych 
proporcji 
(66%/82%)

Wartość VAT wg 
ostatecznych 
proporcji 
(71%/77%)

Korekta VAT w 
styczniu 2017 
r.

3400 782 423 zł 
(tj. 
782x66%x82%)

428 zł 
(tj.782x71%x77%)

5 zł 
(tj. 428-423)



Kalkulacja VAT naliczonego podlegającego 
korekcie 5-letniej  
Przykład 1:
˃ Jednostka nabyła w styczniu 2016 r. samochód osobowy przeznaczony do wykonywania

czynności mieszanych (opodatkowanych, zwolnionych oraz niepodlegających). Wartość
netto samochodu wyniosła 100.000 zaś podatek VAT 23.000,00 zł

˃ Jednostka na gruncie obowiązujących w ówczesnym stanie prawnym przepisów miała
prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% (ograniczenie z art.86a ust. 1 VAT)
wartości VAT i w związku z wykorzystaniem pojazdu zarówno do czynności
opodatkowanych i zwolnionych obowiązek wyliczoną strukturę sprzedaży

˃ Wstępna struktura sprzedaży na rok 2016 wyniosła 70%
˃ Ostateczna str. sprzedaży Jednostki za rok 2016 wyniosła 50%
˃ Wstępny prewskaźnik VAT na rok 2016 wyniósł 98%



Przykład 1
Podatek naliczony od zakupu 
samochodu

23.000 zł

Kwota odliczona w roku zakupu wg 
art. 86a u.1- 50% i struktury VAT 
70%

11.500 zł =
23.000x50%

Prewskaźnik i struktura VAT w 
chwili nabycia

7.889 zł =  
11.500x70%x98
%

lata korekty 2016 w 01/2017 2017 w 01/2018 2018 w 01/2019 2019 w 01/2020 2020 w 01/2021

Struktura sprzedaży 50% 55% 70% 75% 70%

prewskaźnik VAT 98% 95% 98% 98% 98%

Przysługująca kwota odliczenia 
zgodnie z rzeczywistą

5.635 zł 6.009 zł 7.889 zł 8.453 zł 7.889 zł

proporcją sprzedaży i  wstępnym
prewskaźnikiem VAT

11.500x98%x50
%

11.500x95%x55
%

11.500x98%70% 11.500x98%75% 11.500x98%x70
%

Korekta 1/5 różnicy kwoty 
przysługującej

(5.635-7.889)/5 (6.009-7.889/5 (7.889-7.889)/5 ( 8.453-7.889)/5 ( 7.889- 7.889)/5

do odliczenia i kwoty faktycznie 
odliczonej

= (-) 451 zł = (-) 376 zł = 0 zł = 113 zł = 0 zł



˃ W przypadku gdy w okresie korekty dotyczącej środków trwałych oraz WNIP, nastąpi
sprzedaż tych 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
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W przypadku gdy towary lub usługi zostaną:

1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie
tego towaru związane jest z czynnościami opodatkowanymi

2. zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje się, że
dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami
zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu
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Przykład 3

˃ Podatnik rozliczający VAT miesięcznie zakupił w październiku 2013 r. maszynę - VAT
naliczony wyniósł 34.500 zł. Podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego
o część podatku naliczonego od dokonanego zakupu. Udział sprzedaży
opodatkowanej w sprzedaży ogółem w roku poprzedzającym zakup wynosił 75%,
zatem podatnik w miesiącu zakupu maszyny odliczył podatek naliczony w wysokości:
34.500 zł × 75% = 25.875 zł

˃ Zakup zaksięgowany został jako inwestycja rozpoczęta. Maszyna została oddana do
użytkowania dopiero w lutym 2014 r. W związku z powyższym pierwsza korekta
została dokonana dopiero po zakończeniu roku 2014, a więc w deklaracji VAT-7 za
styczeń 2015 r. i dotyczyła jednej piątej kwoty podatku naliczonego



Przykład 3

Podatek naliczony od zakupu 
maszynę

34.500 zł

Kwota odliczona w roku zakupu 
wg wstępnej proporcji 75%

25.875 zł

Lata korekty 2014 w 
01/2015

2015 w 
01/2016

2016 w 
01/2017

2017 w 
01/2018

2018 w 
01/2019

Struktura sprzedaży 50% 65% 70% 75% 70%

Przysługująca kwota odliczenia 
zgodnie z rzeczywistą

17.250 zł 22.425 zł 24.150 zł 25.875 zł 24.150 zł

proporcją sprzedaży
34.500x50% 34.500x65% 34.500x70% 34.500x75% 34.500x70%

Korekta 1/5 różnicy kwoty 
przysługującej

(17.250-
25.875)/5

(22.425-
25.875)/5

(24.150-
25.875)/5

(25.875-
25.875)/5

(24.150-
25.875)/5

do odliczenia i kwoty faktycznie 
odliczonej

= (-) 1.725 zł = (-) 690 zł = (-) 345 zł = 0 zł = (-) 345 zł



Przykład 4
˃ Zakład będący podatnikiem VAT rozliczający VAT miesięcznie zakupił w październiku 2013 r.

maszynę - VAT naliczony wyniósł 34.500 zł. Podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego
o część podatku naliczonego od dokonanego zakupu. Udział sprzedaży opodatkowanej
w sprzedaży ogółem w roku poprzedzającym zakup wynosił 75%, zatem podatnik w miesiącu
zakupu maszyny odliczył podatek naliczony w wysokości:

34.500 zł × 75% = 25.875 zł

˃ Zakup zaksięgowany został jako inwestycja rozpoczęta. Maszyna została oddana do użytkowania
dopiero w lutym 2014 r. W związku z powyższym pierwsza korekta została dokonana dopiero po
zakończeniu roku 2014, a więc w deklaracji VAT-7 za styczeń 2015 r. i dotyczyła jednej piątej
kwoty podatku naliczonego

˃ Zakład wykonuje czynności niepodlegające VAT wydając decyzje administracyjne w związku
z którymi nie występuje jako podatnik VAT, a urządzenie przeznaczone jest również do ww.
zadań z ww. decyzjami

˃ Wyliczony prewskaźnik VAT na rok:
- 2016 wyniósł 50%
- 2017 wyniósł 52%

W czerwcu 2017 r. Zakład zbył maszynę. Sprzedaż była opodatkowana VAT 23%



Przykład 4
Podatek naliczony od zakupu maszynę 34.500 zł

Kwota odliczona w roku zakupu wg 
wstępnej proporcji 75%

25.875 zł

Lata korekty
Okres II 2014-I 2018

2014 w 01/2015 2015 w 01/2016 2016 w 01/2017 Czerwiec 2017

Prewskaźnik VAT 50% 100%

Struktura sprzedaży 50% 65% 70% 100%

Przysługująca kwota odliczenia zgodnie 
z rzeczywistą

17.250 zł 22.425 zł 24.150 zł 34.500

proporcją sprzedaży i od 2016 r. 
prewskaźnikiem VAT

34.500x50% 34.500x65% 34.500x70%

Korekta 1/5 różnicy kwoty 
przysługującej

(17.250-25.875)/5 (22.425-25.875)/5 (24.150-25.875)/5

do odliczenia i kwoty faktycznie 
odliczonej

= (-) 1.725 zł = (-) 690 zł = (-) 345 zł

Sprzedaż w czerwcu 2017 r.

Korekta kwoty przysługującej do odliczenia w miesiącu sprzedaży 5.161 zł
KNVAT = 5.685 x53/60 (0,88)
5.685  = 34.500-25875-(1.725+690+345)



˃ W przypadku towarów i usług innych niż wymienione środki trwałe i WNIP
podlegające korekcie 5 lub 10 lat, wykorzystywanych przez podatnika do działalności
gospodarczej, korekty związanej ze zmianą prawa do odliczenia. dokonuje się
również odpowiednio

˃ Korekty, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy,
w którym wystąpiła ta zmiana

˃ Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym
wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy



˃ W przypadku towarów handlowych, obrotowych, korekty dokonuje się w deklaracji
podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana

˃ W przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), korekta wyżej
określona jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub
nabywcę zakładu (oddziału)



Zmiany zasad odliczania podatku naliczonego od 2016  

Art. 86 w ust. 7b

˃ W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw
wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej
majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów
wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów
osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości
do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego
oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest
wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.



Przepis dotyczy:

˃ czynności nabycia lub wytworzenia

˃ przedmiot: prawo wieczystego użytkowania gruntów, nieruchomość (grunty,
budynki, budowle, lub ich części)

˃ stanowiące majątek przedsiębiorstwa danego podatnika – zatem nie dotyczy
korzystania np. umowy najmu, leasingu, nadkładów na cudzą rzecz)

˃ wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności
gospodarczej, jak i do celów osobistych podatnika, o których mowa w art.8 ust. 2
VAT,

˃ wykorzystania tych nakładów w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe



Podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana
nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Należy dokonać fizycznego podziału (chociażby hipotetycznego) wskazującego jaka
część nieruchomości służy czynnościom z zakresu działalności gospodarczej zatem
czynnościom podlegającym VAT, a jaka tym czynnościom nie służy.

Następnie określić obie wartości wg metrażu i ująć we wskaźnikach procentowych.

Wskazania tego wskaźnika dokonujemy na etapie nabycia lub wytworzenia, tj.
dokonywania odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu tej
nieruchomości lub towarów i usług wytwarzanych.



Proporcja VAT

˃ PREWSKAŹNIK VAT (art. 86 ust. 2a)

dychotomiczny podział wydatków:
˃ służących działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 VAT

˃ służących działalności innej niż gospodarcza (niepodlegających VAT)

˃ STRUKTURA SPRZEDAŻY (art. 90 ust. 2)

podział wydatków służących działalności gospodarczej na wydatki wykorzystywane do
sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej



Zasady odliczania podatku naliczonego –
struktura, środki trwałe
1 Faza

˃ Przyporządkowanie VAT naliczonego bezpośrednio tylko do
generowania czynności dających prawo do odliczenia lub
bezpośrednio tylko do generowania czynności nie dających
prawa do odliczenia

˃ Zawsze przy takim dychotomicznym podziale są zakupy i VAT
naliczony z nich wynikający, który dotyczy zarówno czynności
dających prawo do odliczenia jak i czynności nie dających
prawa do odliczenia



Zasady odliczania podatku naliczonego –
struktura, środki trwałe

2 Faza

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot, 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.



Zasady ogólne korekty wieloletniej

Nabycie lub wytworzenie 
ŚT lub WNiP > 15 tys. WP

Wykorzystywana do 
czynności opodatkowanych 

i zwolnionych

Zastosowanie struktura 
sprzedaży 

Przeznaczenie na 
działalność gospodarczą 
i inną niż gospodarcza

Zastosowanie –
prewskaźnik VAT + 
struktura sprzedaży



Kiedy korekta wieloletnia z zastosowaniem 
prewspółczynnika VAT?
˃ Korekta wieloletnia z zastosowaniem prewspółczynnika obowiązującego od dnia

1 stycznia 2016r. znajdzie zastosowanie tylko w stosunku do środków
trwałych (innych niż nieruchomości) oraz wartości niematerialnych i prawnych
nabytych po 1 stycznia 2016r. Środki trwałe inne niż nieruchomości oraz WNiP o
wartości przekraczającej 15tys. PLN nabyte przed 1 stycznia 2016r. podlegają
wieloletniej korekcie z zastosowaniem wyłącznie wskaźnika struktury sprzedaży
kalkulowanym stosownie do regulacji art. 90 ustawy o VAT.

˃ Takie stanowisko zajął też w swojej informacji MF na wskazywane przez
podatników wątpliwości, i stwierdził następująco: Przepisy przejściowe w
zakresie korekt rocznych znajdą zastosowanie dopiero w odniesieniu do towarów
i usług nabytych od dnia 1 stycznia 2016 r.



Naliczony a ŚT

ŚT < 15.000 zł jednorazowo

W ciągu 12 
m-cy od 

oddania do 
użytkowania

Nieruchomości
Korekta 

wieloletnia

1/10 licząc od 
roku oddania 

do 
użytkowania

ŚT ≥ 15.000
Korekta 

wieloletnia

1/5 od roku 
oddania do 

użytkowania



ŚT do 15.000 zł

• Zamiar wykorzystywania do czynności 
opodatkowanych istniał od początku

• Korekta wstecz deklaracji VAT-7 
zgodnie z fakturami

Przed oddaniem 
w użytkowanie

• Zmiana przeznaczenia – obecnie do 
czynności opodatkowanych

• Cały VAT do odliczenia w miesiącu 
zmiany 

Przed oddaniem 
w użytkowanie



ŚT do 15.000 zł

• Zmiana przeznaczenia w ciągu 12 m-cy 
od oddania w użytkowanie

• Korekta w miesiącu zmiany 
przeznaczenia w całości

Po oddaniu 
w użytkowanie

• Od oddania w użytkowanie upłynęło 
więcej niż 12 m-cy

• Brak prawa do odliczenia VAT
Po oddaniu 

w użytkowanie



ŚT powyżej 15.000 zł

• Zamiar istniał od początku, ale nie 
odliczono VAT

• Korekta VAT wstecz zgodnie z 
fakturami (odliczenie VAT w całości)

Przed oddaniem 
do użytkowania

• Zmiana przeznaczenia przed 
oddaniem do użytkowania

• Korekta wstecz zgodnie z fakturami 
(odliczenie VAT w całości)

Przed oddaniem 
do użytkowania



Korekta wieloletnia



W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym
są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz WNIP 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 15.000,00zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych
lat, a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, począwszy od roku,
w którym zostały oddane do użytkowania;

10 letni okres korekty również dla prawa wieczystego użytkowania gruntów



˃ Roczna korekta dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości – 1/10, kwoty
podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu;

˃ Sumujemy VAT z faktur zakupowych dotyczących przedsięwzięcia
i dzielimy na 5 lub 10 części

˃ Korekty dotyczące środków trwałych oraz WNIP dokonuje się
w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku
następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty

˃ Korekta dotyczy roku kalendarzowego

˃ Korekta w podatkach dochodowych ujmowana jest w okresie, w którym
dokonujemy jej w VAT



˃ Składniki o wartości mniejszej niż 15 000 zł, korekty dokonuje
się po zakończeniu roku, w którym oddane do użytkowania

˃ Obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, nie dotyczy
opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste – tu korekta roczna
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Korekta 5, lub 10 lat nie dotyczy napraw, remontów, gdzie stosujemy zasadę korekty
rocznej ogólnej

Korekta 5 lub 10 lat ma zastosowanie do modernizacji, ulepszenia środka trwałego,
bowiem ma wpływ na jego wartość początkową , wtedy zwiększamy wartość do korekty
ale tylko w takim okresie w jakim korygowany będzie jeszcze sam środek trwały, zatem
do końca 5 lub 10 lat, nie liczymy tego okresu od początku

Modernizowany środek trwały, który jest już zamortyzowany – okres 5 lub 10 lat liczymy
od oddania tej modernizacji do używania

Inwestycje w obcych środkach trwałych podlegają korekcie pięcioletniej
(vide: wyrok WSA w Łodzi z dnia 19 lutego 2009 r., I SA/Łd 1372/08 czy wyrok NSA
z dnia 17 sierpnia 2010 r., I FSK 1067/09)



Przykład
˃ Na początku 2016 r. Zakład budżetowy kupi laptopa za 3400 zł netto + 782 zł VAT.

Zakład wykonuje wszystkie typy działalności. Jednocześnie prewspółczynnik
obowiązujący w 2016 r. wyniesie 66%, zaś struktura 82%. W tej sytuacji kwota
podatku naliczonego z tytułu przedmiotowego laptopa wyniesie 516,12 zł (782 zł x
66%), z czego zakład będzie mógł odliczyć 423,22 zł (516,12 zł x 82%).

˃ Po zakończeniu 2016 r. okaże się, że ostateczny prewspółczynnik dla tego roku
wyniósł 71%, zaś ostateczna struktura wyniosła 77%.

˃ W tej sytuacji zakład w pierwszej kolejności obowiązany będzie skorygować kwotę
podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego laptopa - po korekcie
wyniesie 555,22 zł (782 zł x 71%).

˃ Dopiero znając tę kwotę zakład będzie mógł ustalić skorygowaną kwotę podatku
podlegającego odliczeniu, która wyniesie 427,52 zł (555,22 zł x 77%). Będzie to kwota
o 4,30 zł wyższa od kwoty odliczonej nabyciu laptopa (427,52 zł – 423,22 zł = 4,30 zł).



Sprzedaż w trakcie korekty wieloletniej

˃ w przypadku gdy w okresie korekty dotyczącej środków trwałych oraz WNIP, nastąpi
sprzedaż tych 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;



W przypadku gdy towary lub usługi zostaną:

1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie
tego towaru związane jest z czynnościami opodatkowanymi

2. zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje się, że
dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami
zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu



˃ powyższą zasadę stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od
wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo
nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi;

˃ korekty powyższej, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do
wytworzenia towaru, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem
tego towaru do użytkowania;

˃ odpowiedniej korekty dokonuje się w całym okresie korekty



W przypadku towarów handlowych, obrotowych, korekty, dokonuje się w deklaracji
podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.

W przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), korekta wyżej określona
jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zakładu
(oddziału)



Zmiana prewspółczynnika

korekta

Jednoroczna (art. 
91 ust. 1-2a)

Nie ŚT i WNiP

ŚT i WNiP do 15 tys. zł

Opłaty roczne 
przy użytkowaniu 

wieczystym

wieloletnia
ŚT i WNiP równe lub 
większe od 15 tys. zł

Grunty i prawo 
użytkowania 
wieczystego



Zmiana prewspółczynnika

Korekta przy sprzedaży w okresie korekty wieloletniej (art. 91 ust. 4-5)

Korekta przy zmianie przeznaczenia (art. 91 ust. 6-7d)

Korekta przy zmianie przeznaczenia lub zbyciu towarów i usług, które służyły do 
wytworzenia ŚT lub WNiP (art. 91 ust. 8)

Korekta przy kontynuacji korekty odliczenia przez nabywcę przy nabyciu 
przedsiębiorstwa lub ZCP (art. 91 ust. 9)



Odliczenie VAT wg prewskaźnika 
i struktury sprzedaży



Przykłady kalkulacji VAT naliczonego 
ODLICZENIE CZĘŚCIOWE (PREWSKAŹNIK VAT/STRUKTURA SPRZEDAŻY)

Przykład 1
MOSiR jest:

˃ jednostką budżetową,

˃ wykonuje działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu obiektów
sportowych ( wejście na basen, siłownię) oraz częściowo sprzedaż zwolnioną

˃ w ramach zajęć wych. fizycznego realizowanego przez jednostki oświaty Gminy
uczniowie korzystają z basenu nieodpłatnie

MOSiR poniósł w listopadzie 2016 r. wydatki z tytułu:
- Utrzymania obiektu: energia elektryczna, cieplna, woda, artykuły chemiczne

W jaki sposób MOSiR rozliczy kwoty podatku VAT naliczonego udokumentowanego
przez dostawców – podatników VAT – ww. wydatków?



Przykłady kalkulacji VAT naliczonego 
Data 
wpływu

Data
wystaw.

nr f-ry Przed. 
nabycia

Wartość 
netto

Wartość 
VAT

Prewskaźnik 
VAT – 50%

Struktura 
sprzedaży –
98%

2.11.2016 25.10.2016 1/10/2016 Energia 
ele.

1000 zł
w
ewid.490 zł

230 zł 230x50%=
115 zł

115 złx98%
= 112,70=
113 zł

3.11.2016 20.10.2016 7/rn./2016 Energia 
cieplna

500 zł
w
ewid.245 zł

115 zł 115x50%= 
57,50 zł

57,50x98%
=56,35 
zł=56 zł

3.11.2016 15.10.2016 Hg/jf2016 art.chem. 2750 zł
w
ewid.1
347,50 zł

632,5 zł 632,5x50% = 
316,25 zł

316,25x98%
= 309,93 zł=
310zł



Przykłady kalkulacji VAT naliczonego + KOREKTA roczna

˃ Okres rozliczenia VAT: listopad, grudzień 2016 r. lub styczeń 2017 r.
W rozliczeniu za 1 okres roku 2017 MOSiR przekaże do Gminy swoje rozliczenie cząstkowe VAT w oparciu
o wyliczony ostateczne proporcje: prewskaźnik VAT i strukturę sprzedaży, które wyniosły odpowiednio
55% prewskaźnik VAT i 98% struktura sprzedaży.

˃ Wstępny prewskaźnik VAT wynosił 50%, struktura sprzedaży 98%, zatem różnica dodatnia dotycząca
prewskaźnika VAT o 5% - kwota 48 zł w naszym przykładzie, powiększy kwotę podatku VAT
naliczonego w okresie za styczeń 2017 r. w deklaracji cząstkowej MOSiR.

wartość netto wartość 
VAT

wstępne 
proporcje 
(50%/98%)

proporcje 
ostateczne 
(55%/98%)

Korekta w I 
2017 r.

1000 230 113 124

500 115 56 62

2750 632,50 310 341

Suma 
VAT

479 527 48 zł



Przykład 2

W marcu 2016 r. Zakład budżetowy kupił laptopa za 3400 zł netto + 782 zł VAT. Zakład
wykonuje wszystkie typy działalności. Jednocześnie wstępny prewspółczynnik
obowiązujący w 2016 r. wyniósł 66%, zaś struktura 82%. Po zakończeniu 2016 r. okaże
się, że ostateczny prewspółczynnik dla tego roku wyniósł 71%, zaś ostateczna struktura
wyniosła 77%.

Wartość 5 zł winna znaleźć się w deklaracji cząstkowej Zakładu, która trafi do sumy
kwot podatku VAT naliczonego Gminy w zbiorczej deklaracji VAT.

Wartość 
netto

Wartość
VAT

Wartość VAT wg 
wstępnych 
proporcji 
(66%/82%)

Wartość VAT wg 
ostatecznych 
proporcji 
(71%/77%)

Korekta VAT w 
styczniu 2017 r.

3400 782 423 zł 
(tj. 782x66%x82%)

428 zł 
(tj.782x71%x77%)

5 zł 
(tj. 428-423)



Kalkulacja VAT naliczonego podlegającego 
korekcie 5-letniej

Przykład 1:

˃ Jednostka nabyła w styczniu 2015 r. samochód osobowy przeznaczony do
wykonywania czynności mieszanych (opodatkowanych, zwolnionych oraz
niepodlegających). Wartość netto samochodu wyniosła 100.000 zaś podatek VAT
23.000,00 zł.

˃ Jednostka na gruncie obowiązujących w ówczesnym stanie prawnym przepisów
miała prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% (ograniczenie z art.86a ust.
1 VAT) wartości VAT i w związku z wykorzystaniem pojazdu zarówno do czynności
opodatkowanych i zwolnionych obowiązek wyliczoną strukturę sprzedaży.

˃ Wstępna struktura sprzedaży na rok 2015 wyniosła 70%

˃ Ostateczna str. sprzedaży Jednostki za rok 2015 wyniosła 50%.

˃ Wstępny prewskaźnik VAT na rok 2016 wyniósł 98%



Przykład 1
Podatek naliczony od zakupu 
samochodu

23.000 zł

Kwota odliczona w roku zakupu wg 
art. 86a u.1- 50% i struktury VAT 70%

11.500 zł =
23.000x50%

Struktura VAT w chwili nabycia 8.050 zł =  
11.500x70%

lata korekty 2015 w 01/2016 2016 w 01/2017 2017 w 01/2018 2018 w 01/2019 2019 w 01/2020

Struktura sprzedaży 50% 55% 70% 75% 70%

prewskaźnik VAT 95% 98% 98% 98%

Przysługująca kwota odliczenia 
zgodnie z rzeczywistą

5.750 zł 6.325 zł 8.050 zł 8.453 zł 8.050 zł

proporcją sprzedaży (prewskaźnik VAT 
nie ma zastosowania wydatek z 
2015r.)

11.500x50% 11.500x55% 11.500x70% 11.500x75% 11.500x70%

Korekta 1/5 różnicy kwoty 
przysługującej

(5.750-8.050)/5 (6325-8.050-/5 (8.050-8.050)/5 ( 8.453-8.050)/5 ( 8.050- 8.050)/5

do odliczenia i kwoty faktycznie 
odliczonej

= (-) 460 zł = (-) 345 zł = 0 zł = 115 zł = 0 zł



Przykład 1a

˃ Jednostka nabyła w styczniu 2015 r. samochód osobowy przeznaczony do
wykonywania czynności mieszanych (opodatkowanych, zwolnionych oraz
niepodlegających). Wartość netto samochodu wyniosła 100.000 zaś podatek VAT
23.000,00 zł.

˃ Jednostka na gruncie obowiązujących w ówczesnym stanie prawnym przepisów
miała prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% (ograniczenie z art.86a ust.
1 VAT) wartości VAT i w związku z wykorzystaniem pojazdu zarówno do czynności
opodatkowanych i zwolnionych obowiązek do zastosowania wyliczoną wstępnie
struktury sprzedaży 70%.

˃ Ostateczna struktura sprzedaży wyniosła 75%. Wstępny prewskaźnik wyniósł 50%.

˃ W kwietniu 2016 r. Jednostka zbyła samochód.



Przykład 1a
Podatek naliczony od zakupu pojazdu 23.000 zł

Kwota odliczona w roku zakupu wg 
ograniczenia z art.86a ust. 1 VAT i wstępnej 
proporcji 70%

8.050 zł = 

23.000x
50%x70%

Lata korekty
okres korekty I 2015 – XII 2019

2015 w 
01/2016

2016 w 
01/2017

2017 w 
01/2018

2018 w 
01/2019

2019 w 
01/2020

Struktura sprzedaży ostateczna 75% 75%

Prewskaźnik VAT prognoza 50%

Przysługująca kwota odliczenia zgodna z 
rzeczywistymi proporcjami

8.625 zł =
23.000
x50%x75%

Korekta 1/5 różnicy kwoty przysługującej (8.625-8.050)/5

do odliczenia i kwoty faktycznie odliczonej = (+) 575 zł

Sprzedaż kwietniu 2016 45/60 14.375 (kwota nieodliczonego VAT) x 45/60 = 10.781 zł
KNVAT = 23.000-(8.625) = 14.375 zł

Korekta VAT (+) 10.781 zł



Przykład 2

˃ Podatnik rozliczający VAT miesięcznie zakupił w październiku 2013 r. maszynę - VAT
naliczony wyniósł 34.500 zł. Podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego
o część podatku naliczonego od dokonanego zakupu. Udział sprzedaży
opodatkowanej w sprzedaży ogółem w roku poprzedzającym zakup wynosił 75%,
zatem podatnik w miesiącu zakupu maszyny odliczył podatek naliczony w wysokości:

34.500 zł × 75% = 25.875 zł.

˃ Zakup zaksięgowany został jako inwestycja rozpoczęta. Maszyna została oddana do
użytkowania dopiero w lutym 2014 r. W związku z powyższym pierwsza korekta
została dokonana dopiero po zakończeniu roku 2014, a więc w deklaracji VAT-7 za
styczeń 2015 r. i dotyczyła jednej piątej kwoty podatku naliczonego.



Przykład 2

˃ Ponieważ w 2014 r. udział sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem wyniósł
50%, za ten rok podatnik od zakupionej maszyny mógł odliczyć: 34.500 zł × 50%
= 17.250 zł

˃ W rozliczeniu za styczeń 2015 r. podatnik musiał skorygować in minus podatek 
naliczony odliczony od zakupu przedmiotowej maszyny o kwotę: 
(17.250 zł - 25.875 zł) : 5 = (-) 1.725 zł:



Przykład 2
Podatek naliczony od zakupu 
maszynę

34.500 zł

Kwota odliczona w roku zakupu 
wg wstępnej proporcji 75%

25.875 zł

Lata korekty 2014 w 
01/2015

2015 w 
01/2016

2016 w 
01/2017

2017 w 
01/2018

2018 w 
01/2019

Struktura sprzedaży 50% 65% 70% 75% 70%

Przysługująca kwota odliczenia 
zgodnie z rzeczywistą

17.250 zł 22.425 zł 24.150 zł 25.875 zł 24.150 zł

proporcją sprzedaży
34.500x50% 34.500x65% 34.500x70% 34.500x75% 34.500x70%

Korekta 1/5 różnicy kwoty 
przysługującej

(17.250-
25.875)/5

(22.425-
25.875)/5

(24.150-
25.875)/5

(25.875-
25.875)/5

(24.150-
25.875)/5

do odliczenia i kwoty faktycznie 
odliczonej

= (-) 1.725 zł = (-) 690 zł = (-) 345 zł = 0 zł = (-) 345 zł



Dziękuję za uwagę


