
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

na 76. posiedzeniu Senatu
w dniu 12 maja 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ze wzglêdu na ró¿ne stanowiska organów podatkowych, ró¿ne interpretacje wojewódzkich s¹dów

administracyjnych, oraz w kontekœcie prawomocnego wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego
z dnia 10 marca 2011 r. (sygnatura akt I FSK 423/10), proszê o interpretacjê nastêpuj¹cego problemu
dotycz¹cego rozliczania podatku VAT za tak zwane media (to jest wodê, œcieki, œmieci, c.o., energiê elek-
tryczn¹ na klatce schodowej itp.).

Podatnik jest w 100% w³aœcicielem kamienic. Zamierza je wynajmowaæ osobom fizycznym jako loka-
le mieszkalne oraz podmiotom gospodarczym jako lokale u¿ytkowe. Ze wzglêdu na przewidywany obrót
stanie siê podatnikiem podatku od towarów i us³ug VAT.

Najemcy nie bêd¹ mieli zawartych umów z dostawcami mediów (poza energi¹ elektryczn¹ i gazem),
a na w³aœcicielu bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek poœredniczenia w rozliczeniach miêdzy dostawcami mediów
a najemcami lokali. W niektórych lokalach s¹ zainstalowane liczniki na wodê, a w innych – nie. Osoby
fizyczne wynajmuj¹ce lokale mieszkalne nie bêd¹ otrzymywaæ faktur VAT. P³atnoœci za najem i szacun-
kowe wp³ywy za media bêd¹ dokonywane do dziesi¹tego ka¿dego miesi¹ca z góry.

Kwestia VAT nale¿nego.
1. Czy media mog¹ byæ zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, tak jak op³ata za najem lokali

mieszkalnych?
2. Podatnik nie wystawia faktur VAT najemcom lokali mieszkalnych. Czy naliczenia VAT nale¿nego

mo¿na dokonaæ na podstawie zbiorczego zestawienia wp³ywów z mediów z danej kamienicy?
Kwestia VAT naliczonego.
1. Podatnik bêdzie prowadzi³ sprzeda¿ zwolnion¹ i opodatkowan¹. Czy VAT naliczony za media – przy

za³o¿eniu, ¿e wp³ywy za media od najemców lokali mieszkalnych bêd¹ zwolnione od podatku VAT, a od
najemców lokali u¿ytkowych opodatkowane – mo¿e rozliczyæ w strukturze?

2. Kamienice nie maj¹ jednakowego standardu. W niektórych jest centralne ogrzewanie, a w innych
go nie ma. Czy VAT naliczony zwi¹zany z eksploatacj¹ lub kosztami ogrzewania winien byæ naliczany
wed³ug struktury danej kamienicy, czy te¿ wed³ug struktury ogólnej podatnika?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak


