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Akty prawne
dyrektywa VAT

k.c.
o.p.

p.s.w.

rozporządzenie
wykonawcze

szósta dyrektywa

– dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006,
s. 1, z późn. zm.)
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja poU. z 2015 r. poz. 613
datkowa (tekst jedn.: Dz. 
z późn. zm.)
– ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572
z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów
działalności gospodarczej w przypadku niektórych
podatników (Dz. U. poz. 2193)
– szósta dyrektywa 77/388/EWG Rady z dnia 17 maja
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw
Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej:
ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz.
WE L 145 z 13.06.1977, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 23, z późn. zm.)
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– ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 371)
u.o.p.d.k.
– ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
u.p.d.o.f.
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 361 z późn. zm.)
u.p.o.l.
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849
z późn. zm.)
u.s.d.g.
– ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584
z późn. zm.)
u.s.g.
– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
ustawa nowelizująca – ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
z dnia 9 kwietnia
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605)
2015 r.
ustawa nowelizująca – ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o poz dnia 7 lutego 2014 r.
datku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 312)
ustawa o ZFŚS
– ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 111 z późn. zm.)
ustawa VAT
– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054
z późn. zm.)
ustawa VAT z 1993 r. – ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11,
poz. 50 z późn. zm.)
u.z.z.
– ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
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Inne
Dz. U.
JST
NSA
ONSAiWSA

–
–
–
–

TSUE, Trybunał
WNiP
WSA
ZFŚS

–
–
–
–

Dziennik Ustaw
jednostka/jednostki samorządu terytorialnego
Naczelny Sąd Administracyjny
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
i wojewódzkich sądów administracyjnych
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wartości niematerialne i prawne
Wojewódzki Sąd Administracyjny
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wstęp
Wstęp

Wstęp

Podatek VAT jest określany mianem podatku pośredniego czy też podatku konsumpcyjnego, którego ciężar w całości ponosi ostateczny
konsument. To jednak podatnicy, którzy uczestniczą w procesie produkcji oraz sprzedaży, są zobowiązani do odprowadzania do organów
podatkowych kwot należnego podatku VAT – tj. podatku, który pobrali od swoich klientów z tytułu dostawy towarów lub świadczenia
usług, po odliczeniu od niego kwot podatku VAT, który z kolei zapłacili swoim dostawcom, czyli podatku naliczonego.
Z powyższego wynika, że z perspektywy podatnika podatek VAT charakteryzuje się neutralnością na wszystkich etapach obrotu – niezależnie od tego, czy będzie to etap produkcji, czy też etap sprzedaży.
Jest to efekt konstrukcji systemu VAT jako takiego, który zakłada,
że jeśli nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania
działalności gospodarczej opodatkowanej VAT, to podatek VAT poniesiony z tytułu ich nabycia podlega odliczeniu. Stosownie bowiem
do zasady neutralności ciężar podatku VAT może ponieść zasadniczo
tylko taka osoba, która nabywa towary i usługi na cele indywidualnej
i ostatecznej konsumpcji, a nie na cele działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.
Sprawa jest oczywista w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc typowych konsumentów ostatecznych. To takie osoby ponoszą przede wszystkim ciężar podatku
VAT, nabywając towary i usługi, które konsumują. Za ostatecznych
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konsumentów należy jednak uznać także inne podmioty (np. osoby
prawne), które nie wykonują działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku VAT albo wykonują taki rodzaj czynności,
w stosunku do których prawo do odliczenia nie przysługuje. Również
te podmioty ponoszą ekonomiczny ciężar podatku z uwagi na brak
prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych przez
nich zakupów.
Zagadnienie komplikuje się jednak w przypadku takich podmiotów,
które w ramach swojej działalności wykonują zarówno działalność
gospodarczą, jak i działalność inną niż działalność gospodarcza, a nabywane przez nie towary i usługi są wykorzystywane do celów mieszanych, bez możliwości ich jednoznacznego przypisania wyłącznie
do jednego typu działalności.
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Czytelnikom właśnie
tego zagadnienia i próba wyjaśnienia kwestii wątpliwych w związku
z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r., wprowadzającej przepisy o „sposobie
określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do
celów działalności gospodarczej”, zwanym w ustawie VAT „sposobem
określenia proporcji”, a potocznie preproporcją albo prewspółczynnikiem.
Przepisy te dotyczą podatników, którzy nabyte towary i usługi wykorzystują do celów mieszanych, tj. jednocześnie do wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza – i nie jest możliwe przypisanie tych towarów
i usług w całości do działalności gospodarczej. Podatnik, o ile zechce
skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia naliczonego
podatku VAT w związku z wykorzystywaniem nabytych towarów
i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, będzie najpierw
zobowiązany do stosownego obliczenia kwoty podatku naliczonego
z uwzględnieniem prewspółczynnika. W istocie okazuje się jednak,
że przepisy o prewspółczynniku nie są oparte na prostych i jednoznacznych zasadach. Są one także w wielu miejscach nieprecyzyjne i niejednoznaczne. W rezultacie istnieje wiele zagadnień, które
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z całą pewnością będą obszarem sporów interpretacyjnych toczonych
nie tylko pomiędzy przedstawicielami doktryny, lecz także, a może
przede wszystkim, pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.
Z uwagi jednak na znaczny stopień skomplikowania i niejednoznaczności przepisów o preproporcji do rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych będzie mogła znaleźć zastosowanie zasada in dubio pro
tributario, a więc nakaz rozstrzygania na korzyść podatnika. Warto
pamiętać, że zasada ta w ograniczonym zakresie została wprowadzona do przepisów ordynacji podatkowej z dniem 1 stycznia 2016 r.
poprzez dodanie art. 2a1. Przepis ten nakazuje niedające się usunąć
wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzygać
na korzyść podatnika2.

1
Artykuł 2a został dodany do przepisów ordynacji podatkowej ustawą z dnia
5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1197).
2
Stosowanie zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika w kontekście art. 2a o.p. zostało wyjaśnione przez
Ministra Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 r., PK4.8022.44.2015,
LEX nr 291496.
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Niniejsza publikacja została pomyślana w ten sposób, aby
kwestie związane ze stosowaniem przepisów o prewspółczynniku zostały przedstawione Czytelnikom w kontekście systemu VAT,
ze szczególnym uwzględnieniem innych mechanizmów przewidzianych dla towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatników
do celów mieszanych, tj. jednocześnie do celów wykonywanej przez
nich działalności gospodarczej oraz celów niemających charakteru
gospodarczego, a także w kontekście dorobku orzeczniczego TSUE.
Preproporcja nie będzie bowiem miała uniwersalnego zastosowania
we wszystkich sytuacjach, w których nabyte towary i usługi są wykorzystywane jednocześnie do celów działalności gospodarczej oraz
do celów innych niż działalność gospodarcza. Z jednej strony, nie
można zatem stosować tych przepisów w oderwaniu od innych mechanizmów przewidzianych przez ustawę VAT dla towarów i usług
wykorzystywanych do celów mieszanych. Z drugiej strony, nie można zapominać, że celem wprowadzenia przepisów o preproporcji jest
określenie kwot naliczonego podatku VAT, co do których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. W efekcie stosowanie przepisów
o prewspółczynniku powinno następować z poszanowaniem zasady
neutralności podatku VAT.
Dlatego też komentarz dotyczący stricte prewspółczynnika został poprzedzony przedstawieniem podstawowych zasad dotyczących prawa
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podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikających z przepisów ustawy VAT, dyrektywy VAT oraz orzecznictwa Trybunału w zakresie m.in. nabywanych towarów i usług z przeznaczeniem ich do
celów mieszanych.
Z perspektywy stosowania przepisów o prewspółczynniku oraz stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe w trakcie prac nad
nowelizacją ustawy VAT ciekawym zagadnieniem wydaje się także
rys historyczny dotyczący, w szczególności, odliczenia VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych w stanie prawnym obowiązującym do końca kwietnia 2004 r. i stanowiska prezentowanego
przez sądy administracyjne w tym względzie.
Część publikacji dotycząca prewspółczynnika jako takiego została podzielona na dwa zasadnicze obszary tematyczne. W rozdziale 4. „Nowelizacja ustawy VAT obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.” został
przedstawiony komentarz dotyczący nowych przepisów, z praktycznymi przykładami i odniesieniami do sytuacji, w których prewspółczynnik nie powinien być stosowany. Rozdział 5. „Znaczenie pre
współczynnika dla wybranych podmiotów” dotyczy zaś podmiotów,
dla których przepisy o preproporcji mogą mieć największe znaczenie.
W niniejszym komentarzu przedstawiono jednak tylko wybrane podmioty i należy pamiętać o tym, że nie jest to katalog zamknięty.
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Prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowi integralną część
systemu VAT i zasadniczo nie podlega ograniczeniu. Jest ono wykonywane w sposób bezpośredni w stosunku do całego podatku
obciążającego czynności powodujące naliczenie podatku. Każde zaś
ograniczenie prawa do odliczenia z uwagi na fakt, że ma ono wpływ
na wysokość obciążenia podatkowego, powinno być stosowane jako
odstępstwo od zasady ogólnej, jaką jest odliczenie podatku przez podatnika, który wykonuje działalność gospodarczą uprawniającą do
odliczenia – tj. co do zasady opodatkowaną podatkiem VAT.
Prawo do odliczenia podatku wymaga jednak, aby transakcje powodujące naliczenie podatku pozostawały w bezpośrednim i ścisłym
związku z transakcjami uprawniającymi do odliczenia – zasadniczo opodatkowanymi VAT. Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów lub usług wymaga,
żeby wydatki poczynione celem ich zakupu stanowiły, co do zasady,
element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym,
rodzących prawo do odliczenia. W tym względzie dla zaistnienia
prawa do odliczenia powinien zatem wystąpić bezpośredni związek
pomiędzy nabytymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi VAT. Prawo do odliczenia jest jednak także przyznane

