
Biuro Rachunkowe ATUT Tadeusz Biskupski 

ul. Kościuszki 40c, 37-530 Sieniawa 
NIP: 794-100-14-49 

www.biurorachunkoweatut.pl 

biuro@biurorachunkoweatut.pl 

 

 Biuro w Sieniawie Biuro w Jarosławiu Biuro w Przeworsku 

 ul. Parkowa 7 ul. prof. A. Grucy 4 ul. Piłsudskiego 1 
 37-530 Sieniawa 37-500 Jarosław 37-200 Przeworsk 

 tel./fax. (16) 622 79 84 tel. (16) 621 00 05 tel./fax. (16) 648 18 72 

 tel.kom.  603 859 445 fax. (16) 621 03 22 tel.kom. 609 777 387 
  tel. kom. 605 886 667 

 

Sieniawa, dnia 24 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

Komunikat nr 3/2016 

dla Klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie stosowania odpowiedniej stawki VAT przy dostawie mediów. 
 

                      W czasie obowiązywania ustawy o VAT kilkakrotnie zmieniało się podejście 

organów podatkowych i sądów w kwestii przerzucania na najemców kosztów dodatkowych 

związanych z najmem. Dotyczy to w szczególności kosztów mediów, ale również podatku od 

nieruchomości i kosztów ubezpieczenia. Obecnie, po wydaniu wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14, jak również 

orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 lipca 2015 r. (I FSK 944/15) również 

linia interpretacyjna  organów podatkowych w tym zakresie uległa zmianie. Wobec 

powyższego informuję P.T. Klientów mojego biura o zasadach stosowania stawki VAT dla 

mediów (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci) związanych z najmem 

nieruchomości, wynikających z treści wyroków, orzeczeń oraz interpretacji podatkowych. 

 

Rodzaj mediów Zasada  stosowania stawki VAT 

Woda, ścieki, energia 

elektryczna, gaz 

Odrębnie od czynszu wg stawek VAT obowiązujących dla 

dostawy wykazanych mediów, jeżeli najemca płaci według 

faktycznego zużycia wyliczonego w oparciu o indywidualny 

licznik 

Razem z czynszem wg stawki VAT obowiązującej dla najmu, 

jeżeli najemca ponosi stałą zryczałtowaną opłatę, niezależnie od 

zużycia 

Wywóz śmieci Razem z czynszem wg stawki VAT obowiązującej dla najmu – 

nie powinien być odrębnie fakturowany 

Podatek od nieruchomości Razem z czynszem wg stawki VAT obowiązującej dla najmu – 

nie powinien być odrębnie fakturowany 

Koszty ubezpieczenia Razem z czynszem wg stawki VAT obowiązującej dla najmu  

Odrębnie (stawka zwolniona) jeżeli najemca będzie miał wpływ 

na wyznaczenie podmiotu będącego ubezpieczycielem. 

 

Równocześnie nadmieniam, że najem na cele użytkowe jest opodatkowany stawką VAT w 

wysokości 23 proc., najem na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT, natomiast dla najmu 

krótkoterminowego możemy zastosować stawkę 8 proc. Również media dostarczane do 

lokalu opodatkowane są różnymi stawkami. Energia elektryczna objęta jest 23-proc. stawką 

VAT, a dostawa wody i odprowadzanie ścieków stawką 8 proc. 

 


