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 Opodatkowanie podatkiem VAT środków trwałych, dla 

których upłynął okres korekty w przypadku likwidacji 

działalności gospodarczej  

Podatnik likwidujący działalność gospodarczą musi pamiętać o sporządzeniu na dzień likwidacji spisu z 

natury na potrzeby podatku VAT. W spisie tym należy wykazać, a następnie wycenić i opodatkować 

środki trwałe, przy nabyciu bądź wytworzeniu których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia 

podatku VAT naliczonego.  

Obowiązek sporządzenia spisu z 

natury 

Podatnicy często nie mają pewności, czy do 

spisu z natury sporządzanego na dzień likwidacji 

powinny zostać ujęte środki trwałe, do których 

odnoszą się przepisy wprowadzające obowiązek 

dokonania korekty kwoty podatku naliczonego z 

uwzględnieniem proporcji, w przypadku 

wykorzystywania danego środka trwałego 

zarówno do celów prowadzonej działalności 

gospodarczej, jak i do celów prywatnych. 

Wątpliwości te dotyczą przypadków, w których 

okres dokonania korekty upłynął przed dniem 

likwidacji działalności. Przypominamy, że dla 

nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania 

gruntów okres korekty wynosi 10 lat, a dla 

innych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 5 lat liczonych od 

roku, w którym zostały oddane do użytkowania. 

Pytanie prejudycjalne 

W ostatnich miesiącach Naczelny Sąd 

Administracyjny zwrócił się z pytaniem 

prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, czy podatnik likwidujący 

działalność gospodarczą, powinien zamieścić w 

spisie z natury, a co za tym idzie opodatkować,  

środki trwałe, dla których okres dokonania 

korekty upłynął przed dniem likwidacji 

działalności (sprawa C-229/15). Sprawa 

dotyczyła podatnika, który wybudował 

nieruchomość wykorzystywaną zarówno do 

celów prywatnych, jak i do prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej. Zdaniem 

podatnika wybudowana nieruchomość nie 

powinna zostać ujęta w spisie z natury, bowiem 

okres dokonania korekty upłynął przed dniem 

likwidacji działalności. Ujęcie w spisie 

wybudowanej nieruchomości narusza bowiem 

zasadę neutralności VAT i może doprowadzić 

do podwójnego opodatkowania podatkiem VAT 

tego samego zdarzenia gospodarczego. 

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE 

Jak wynika z opinii Rzecznika Generalnego 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

opublikowanej w przedmiotowej sprawie, istnieją 

pewne cechy wspólne pomiędzy regulacjami 

dotyczącymi korekty odliczeń a przepisami 

dotyczącymi opodatkowania wykorzystania 

towarów na cele prywatne. Chociaż oba 

systemy wywierają ten sam skutek gospodarczy 

- ich celem jest opodatkowanie podatkiem VAT 

środków trwałych, wobec których podatnik 

zastosował odliczenie podatku, mimo iż 

wykorzystuje je do celów prywatnych, to 

zarówno ich przesłanki, jak i skutki nie są 

identyczne, a systemy te funkcjonują niezależnie 

od siebie.  

Zdaniem Rzecznika Generalnego, w 

przypadkach gdy okres dokonania korekty kwoty 

podatku naliczonego dla danego środka 

trwałego upłynął przed dniem likwidacji 

działalności gospodarczej, a podatnikowi 

przysługiwało prawo do odliczenia podatku 

naliczonego przy nabyciu bądź wytworzeniu 

tego środka trwałego, to w dniu likwidacji 

działalności gospodarczej powinno dojść do 

opodatkowania VAT tego składnika majątku.   

Takie podejście, zdaniem Rzecznika 

Generalnego, nie prowadzi do podwójnego 

opodatkowania podatkiem VAT tego samego 
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zdarzenia gospodarczego. Tym samym zostaje 

zachowana zasada neutralności podatku VAT. 

Obecnie oczekujemy na ostateczne orzeczenie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

powyższej sprawie. Jednakże, jeżeli orzeczenie 

będzie zgodne z omawianą opinią Rzecznika 

Generalnego, będzie ono miało niekorzystne 

skutki dla podatników.  

W przypadku, gdyby byli Państwo 

zainteresowani określeniem konsekwencji 

podatkowych związanych z opodatkowaniem 

podatkiem VAT środków trwałych w momencie 

likwidacji działalności gospodarczej, bądź mieli 

potrzebę uzyskania szerszych informacji 

dotyczących powyżej kwestii, 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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Kontakt  

Krystian Kwiatkowski 

Tax Consultant 

E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com 

Tel: +48 223 132 950 

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.pl 
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