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Dostawa wody wraz z lokalem 
stanowisko NSA - dotyczy VAT
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W ostatnim czasie zmieniło się podejście orga-
nów podatkowych w zakresie stawki podatku 
właściwej na wodę w przypadku refakturowania 
mediów w lokalu użytkowym. Organy podatko-
we stoją na stanowisku, że takim przypadku 
mamy do czynienia ze świadczeniem komplek-
sowym opodatkowanym stawką podatku właści-
wą dla świadczenia głównego, czyli stawką 23%. 
W tym zakresie wypowiedział się NSA m.in.. 
w wyroku z dnia 31 maja 2011 r. sygn. I FSK 
740/10, w którym wskazano:
1. Opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez 
najemcę: za energię cieplną, dostawę wody, 
odbiór ścieków i wywóz nieczystości powinny 
być ujmowane do podstawy opodatkowania 
jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu na 
podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, chyba że 
z umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmują-
cym a najemcą wynika jednoznacznie, że opłaty 
te (wszystkie lub niektóre) na podstawie art. 30 
ust. 3 tej ustawy są regulowane przez najemcę 

na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od 
czynszu.
2. W sytuacji, gdy podstawa opodatkowania 
usługi najmu obejmuje powyższe opłaty, obo-
wiązek podatkowy (wystawie-nia faktury) z tego 
tytułu powstaje na pod-stawie art. 19 ust. 13 pkt 
4 ustawy o VAT tzn. z chwilą otrzymania całości 
lub części zapłaty czynszu, nie później jednak niż 
z upływem terminu płatności określonego 
w umowie lub fakturze. Nie wyklucza to jednak 
możliwości korygowania czynszowych rozliczeń 
okresowych w zależności od terminu płatności 
poszczególnych opłat eksploatacyjnych towa-
rzyszących usłudze najmu.
3. Obowiązek podatkowy (wystawiania faktury) 
z tytułu opłat eksploatacyjnych towarzyszących 
usłudze najmu, rozlicza-nych odrębnie od czyn-
szu najmu powstaje na podstawie art. 19 ust. 13 
pkt 1 usta-wy o VAT, tzn. z upływem terminu 
płatności określonego w umowie najmu właści-
wej dla rozliczeń z ich tytułu.

NSA jednoznacznie zatem przesądził, że to 
w istocie strony umowy decydują, czy w danym 
przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem 
kompleksowym. Jeżeli z umowy wynika odręb-
ność dwóch świadczeń, wówczas najem jest 
odrębnym zda-rzeniem gospodarczym od „refa-
kturowania” mediów. Niemniej jednak pogląd 
ten nie jest podzielany powszechnie przez orze-
cznictwo sądów administracyjnych. Przykłado-
wo można wskazać na prawomocny wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. III 
SA/Wa 667/10, w którym wskazano, że w przy-
padku refaktury mediów co do zasady nie mamy 
do czynienia ze świadczeniem kompleksowym 
(stanowisko takie zostało wyrażone m.in.. w wy-
roku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
11 stycznia 2011 r. sygn. I FSK 1454). Generalne 
stanowisko w tym zakresie nie jest możliwe do 
zaprezentowania, wobec tego - w ocenie autora 
- każdorazowo stan faktyczny powinien być 
odrębnie analizowany, bowiem istnieją zasad-
nicze argumenty za uznaniem, że w takim 
przypadku nie mamy do czynienia ze świadcze-
niem kompleksowym.
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Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe 
dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  Do jego obowiązków należy 
również obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed WSA oraz NSA). 
Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. 
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