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Odliczenie VAT od towarów / usług nie wykorzystywanych 

wyłącznie do działalności gospodarczej  

 

Podatnicy nabywający towary i usługi nie 

wykorzystywane wyłącznie do działalności 

gospodarczej są uprawnieni do odliczenia 

jedynie części podatku VAT wynikającego z 

ich nabycia. Kwotę, o którą można obniżyć 

należny VAT oblicza się za pomocą 

proporcji. 

Do tej pory sposoby określania proporcji nie 

były uregulowane na poziomie ustawowym, 

a postępowanie w tym zakresie wynikało z 

orzecznictwa NSA. 

Zmieni się to jednak z dniem 1 stycznia 

2016 r. Zgodnie z nowymi regulacjami 

sposób określenia proporcji, czyli zakresu 

wykorzystania nabywanych towarów / usług 

do celów działalności gospodarczej, 

powinien najbardziej odpowiadać specyfice 

wykonywanej działalności i dokonywanych 

nabyć. Ten warunek zostanie spełniony, 

gdy wybrany sposób: 

 zapewnia dokonanie obniżenia VAT 

wyłącznie w odniesieniu do części 

kwoty podatku naliczonego 

proporcjonalnie przypadającej na 

czynności opodatkowane, oraz 

 

 obiektywnie odzwierciedla część 

wydatków przypadającą 

odpowiednio na działalność 

gospodarczą oraz na inne cele, gdy 

przypisanie tych wydatków w całości 

do działalności gospodarczej nie jest 

możliwe. 

Przy wyborze sposobu określenia proporcji 

można wykorzystać takie dane jak: 

 średnioroczna liczba osób 

wykonujących wyłącznie prace 

związane z działalnością 

gospodarczą; 

 średnioroczna liczbą godzin 

roboczych przeznaczonych na prace 

związane z działalnością 

gospodarczą; 

 roczny obrót z działalności 

gospodarczej; 

 średnioroczna powierzchnia 

wykorzystywana do działalności 

gospodarczej. 

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani 

szczegółami dotyczącymi omawianego 

zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt. 

  

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, 

interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 
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O autorze 
 

Maciej jest absolwentem Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doradca 

podatkowy nr 11346. Doświadczenie zdobywał w spółce doradztwa podatkowego należącej do 

tzw. Wielkiej Czwórki oraz w jednej z wiodących spółek audytorskich. Prelegent na szkoleniach 

z zakresu podatków. Specjalizuje się w zagadnieniach Podatku od Towarów i Usług, 

ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych i przekształceń 

przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  

Maciej Górski 

Tax Manager 

E-Mail: maciej.gorski@accace.com 

Tel: +48 533 303 424 

O Accace  
 

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w 

Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.com 


