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Stosownie do poz. 4 załącznika nr 4 do usta-
wy o podatku od towarów i usług, w brzmie-
niu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r., 
zwolnione od podatku były usługi w zakresie 
wynajmowania lub dzierżawienia nierucho-
mości o charakterze mieszkalnym na własny 
rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali 
w budynkach mieszkalnych na cele inne niż 
mieszkaniowe (PKWiU ex 70.20.11).

Istotnym jest, czy najem lokali mieszkalnych 
w budynku mieszkalnym podmiotowi gospo-
darczemu, który nie wykorzystuje go w ce-
lach mieszkaniowych, lecz w celach prowa-
dzenia działalności gospodarczej, w ramach 
której wynajmuje ten lokal na realizację 
celów mieszkaniowych, stanowi wynajem 
lokali w budynkach mieszkalnych na cele 
mieszkaniowe, czy inne niż mieszkaniowe. 
Należy uznać, że w przypadku takim nie 
mamy do czynienia z wynajmem lokali 
mieszkalnych na cele mieszkaniowe, lecz 
inne niż mieszkaniowe.

Wynajem lokalu na rzecz podmiotu gospo-
darczego (osoby prawnej) nie jest dokony-
wany na cele mieszkaniowe, lecz na cele 
prowadzonej przez ten podmiot działalności 
gospodarczej. Wynajem ten nie służy zaspo-
kajaniu potrzeb mieszkaniowych, np. pra-
cowników najmującego podmiotu, lecz pro-
wadzeniu działalności gospodarczej z wyko-
rzystaniem najmowanego lokalu. Fakt, że taki 

lokal przez najemcę ma być wynajmowany 
w ramach jego działalności na cele mieszka-
niowe, a usługa ta będzie objęta zwolnie-
niem podatkowym na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do 
ustawy o podatku od towarów i usług, 
w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 
2010 r., nie powoduje, że taki sam cel realizu-
je świadczona usługa, gdyż usługi te należy 
oceniać w sposób niezależny od siebie.

Usługi świadczone przez podatnika mają za-
tem charakter wynajmu lokalu o charakterze 
mieszkalnym na cele działalności gospodar-
czej innego podmiotu gospodarczego, w na-
stępstwie czego podlegają opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług według staw-
ki podstawowej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku 
z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku 
od towarów i usług, w brzmieniu obowiązu-
jącym do 31 grudnia 2010 r., nie korzysta ze 
zwolnienia od podatku usługa najmu na 
rzecz podmiotu gospodarczego, który nie 
będąc konsumentem zaspokajającym - 
w oparciu o tę usługę - własne potrzeby 
mieszkaniowe, prowadzi wykorzystując naj-
mowany lokal własną działalność gospodar-
czą w formie wynajmu na cele mieszkaniowe.
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- Korekty deklaracji
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