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W interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycz-
nia 2013 r. Dyrektora Izby skarbowej w Łodzi 
(IPTPP2/443-851/12-4/PR) określił zakres za-
stosowania proporcji z art. 90 ustawy w celu 
odliczenia podatku naliczonego.

Rozstrzygnięcie dotyczyło następującego 
stanu faktycznego: Spółdzielnia Mieszkanio-
wa oprócz działalności statutowej, której ce-
lem jest zaspakajanie potrzeb mieszkanio-
wych i innych potrzeb członków i ich rodzin, 
prowadziła działalność społeczno - oświato-
wą i kulturalną, za pośrednictwem klubu kul-
tury. Klub uzyskuje przychody z zajęć - od 
wszystkich zajęć prowadzonych w klubie po-
bierane są opłaty. W zajęciach uczestniczą 
dzieci i młodzież z miasta i okolicznych miej-
scowości. Ponadto, uzyskuje przychody z wy-
najmu pomieszczeń klubu oraz wpłat od 
sponsorów. Do wszystkich wpłat na rzecz klu-
bu stosowana jest stawka podatku od towa-
rów i usług 23%. Kalkulacja tych opłat jest 
sporządzana bez nastawienia się m. in na 
osiąganie zysków, lecz na bieżące pokrycie 
kosztów odpłatnych zajęć (m.in. zakupu ma-
teriałów potrzebnych do zajęć pracowni pla-
stycznej, modelarni, tanecznej oraz utrzyma-
niem pomieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia) oraz zachowanie poprawnych stan-
dardów świadczonej usługi dla dzieci i mło-
dzieży. Klub co miesiąc wykazuje stratę. 

Strata jest pokrywana z opłat wnoszonych 
przez członków spółdzielni, zgodnie z art. 4 
ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Opłata ta, jako odrębny element kosz-
tów utrzymania nieruchomości, korzysta ze 
zwolnienia od podatku od towarów i usług, 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o po-
datku od towarów i usług. Opłaty te pokry-
wają koszty wynagrodzenia pracowników 
klubu. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zare-
jestrowanym czynnym podatnikiem podat-
ku od towarów i usług, zaś Klub Kultury nie 
jest odrębną jednostką gospodarczą od Spół-
dzielni. Zakupy dotyczące Klubu są/będą wy-
korzystywane do czynności opodatkowanych 
podatkiem od towarów i usług, czynności 
zwolnionych z opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług oraz czynności niepodlega-
jących opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług. Spółdzielnia, w przypadku wyko-
rzystywania zakupów towarów i usług doko-
nywanych na potrzeby Klubu zarówno do 
czynności opodatkowanych, zwolnionych 
bądź niepodlegających opodatkowaniu ma 
możliwość odrębnego przyporządkowania 
kwot podatku naliczonego związanych 
z czynnościami opodatkowanymi podatkiem 
od towarów i usług, zwolnionymi z opodat-
kowania bądź niepodlegającymi opodatko-
waniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanem faktycznym 
pojawiło się pytanie. W sytuacji gdy Spółdzie-
lnia prowadząc działalność społeczno - 
oświatową i kulturalną na rzecz członków i in-

nych osób, za pośrednictwem klubu pobiera 
z tego tytułu opłaty, do odliczenia podatku 
VAT od zakupów dotyczących Klubu jest zo-
bowiązana stosować strukturę ustaloną dla 
obrotów Spółdzielni, zgodnie z art. 90 ustawy 
o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Spółdzielni, w przypadku dostaw 
w klubie, związanych z zakupami określony-
mi dla celów działalności opodatkowanej po-
datkiem od towarów i usług, odliczy podatek 
bezpośrednio na podstawie art. 86 ust. 1 us-
tawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 
od towarów i usług. W przypadku, gdyby wy-
stąpiła potrzeba zakupów, gdzie nie będzie 
możliwe dokonanie podziału na czynności, 
w związku z którymi przysługuje prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego oraz 
czynności, w związku z którymi podatnikowi 
nie przysługuje takie prawo - Spółdzielnia za-
stosuje postanowienia art. 90 ww. ustawy, 
wykorzystując ustaloną proporcję dla Spół-
dzielni.

Zgodnie z konstrukcją przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług, obowiązkiem 
podatnika w pierwszej kolejności jest przypi-
sanie konkretnych wydatków do określonego 
rodzaju sprzedaży, z którym wydatki te są 
związane, natomiast zasada proporcjonalne-
go odliczania podatku ma zastosowanie do 
tych kategorii zakupów, których nie da się 
jednoznacznie przypisać do konkretnego ro-
dzaju sprzedaży.

Organ uznał stanowisko Spółdzielni za po-
prawne.
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