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• Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

• Ustalenie wyniku finansowego we wspólnocie mieszkaniowej

• Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych przychodów             • Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych przychodów             

i poniesionych kosztów

• Wspólnota mieszkaniowa w świetle ustawy o podatku od towarów            

i usług



Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Sposób prowadzenia ewidencji księgowej

• art. 9 ust. 1 ustawy o pdop stanowi, że podatnicy są zobowiązani do 
prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami,             
w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy 
opodatkowania  i wysokości należnego podatku za rok podatkowy

• art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. • art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 
nr 121, poz. 591 ze zm.) stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z wyjątkiem 
spółek  osobowych

• rozporządzenie ministra finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. 
nr 137, poz. 1539 ze zm.) nie odnosi się wprost do wspólnot 
mieszkaniowych



Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Sposób prowadzenia ewidencji księgowej

• art. 29 ust. 1 u.w.l. stanowi, iż zarząd lub zarządca, któremu zarząd
nieruchomością wspólną powierzono, jest obowiązany prowadzić
dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę
mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu
nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych
kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomościkosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości
wspólnej

• art. 22 ust. 3 pkt 10 u.w.l. stanowi, iż zakres i sposób prowadzenia
ewidencji dokumentującej uzyskiwane przychody i ponoszone
koszty zależy wyłącznie od uchwały podjętej przez członków
wspólnoty mieszkaniowej



Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Sposób prowadzenia ewidencji księgowej

• Ustawa o własności lokali zwalnia wspólnoty mieszkaniowe
z prowadzenia ewidencji według zasad określonych w ustawie
o rachunkowości

• Nie oznacza to wprowadzenia zakazu stosowania przez wspólnotę
mieszkaniową zasad określonych w ustawie o rachunkowości lub
rozporządzeniu ministra finansów z 15 listopada 2001 r.



Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Plan kont wspólnoty mieszkaniowej

• Konto 13 „Rachunek bankowy”
• Konto 20 „Rozrachunki z właścicielami lokali”
• Konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”
• Konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”
• Konto 24 „Pozostałe rozrachunki”
• Konto 40 „Koszty”
• Konto 70 „Przychody”
• Konto 80 „Wynik finansowy i jego rozliczenie”



Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Dowody księgowe
(art. 20 ustawy o rachunkowości)

• Zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów

• Zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom

• Wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki



Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Dowody księgowe
(art. 20 ustawy o rachunkowości)

• Zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów

źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo

wymienionewymienione

• Korygujące poprzednie zapisy

• Zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego

obcego dowodu źródłowego

• Rozliczeniowe – ujmujące już dokonane zapisy według nowych

kryteriów klasyfikacyjnych



Ewidencja księgowa typowych zdarzeń gospodarczych

Dowody księgowe (art. 21 ustawy o rachunkowości)

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

• Określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego

• Określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospod.

• Opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w

jednostkach naturalnychjednostkach naturalnych

• Datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną

datą – także datę sporządzenia dowodu

• Podpisy wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której

przyjęto składniki aktywów

• Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w

księgach rachunkowych przez wskazanie miejsca i sposobu ujęcia



Wynik finansowy wspólnoty mieszkaniowej

Przychody wspólnoty mieszkaniowej

• Zaliczki wnoszone przez członków wspólnoty

• Przychody z najmu wspólnych części nieruchomości

• Przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku

bankowym

• Przychody ze sprzedaży składników majątkowych wspólnoty

• Opłaty za zamieszczenie reklam na budynku wspólnoty

• Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych



Wynik finansowy wspólnoty mieszkaniowej

Koszty wspólnoty mieszkaniowej

• Wydatki na remonty i bieżącą konserwację

• Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części 

dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i 

windęwindę

• Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są 

pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali

• Wydatki na utrzymanie porządku i czystości

• Wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy

• Koszty sądowe związane z dochodzeniem należności czynszowych od 

najemców



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

• Art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop stanowi, iż wolne od podatku są 
dochody spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, 
towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych 
jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie 
gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z 
utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z 
innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

„Gospodarka zasobami mieszkaniowymi”

• Ogólna interpretacja prawa podatkowego z 5 marca 2008 r. 
(DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82) – przez zasoby mieszkaniowe 
należy rozumieć:

- znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z - znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z 
przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie 
techniczne

- pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, 
związane z administrowaniem i zapewnianiem bezawaryjnego 
funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Wybrane interpretacje
• Dyrektor Izby Skarbowej w W-wie, 28.02.2011r., nr IPPB3/423-

886/10-3/MC – przychody uzyskane z czynszu najmu lokalu
mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu pochodzą z
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlegają zwolnieniu od
podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele związane zpodatku dochodowego w części przeznaczonej na cele związane z
utrzymaniem zasobów mieszkaniowych

• Dyrektor Izby Skarbowej w W-wie, 9.06.2010r., nr IPPB3/423-
285/10-2/EŻ – przychód uzyskany z przeniesienia prawa własności
do strychu zaadaptowanego na lokal mieszkalny jest przychodem
uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlegają
zwolnieniu od podatku dochodowego w części przeznaczonej na
cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Wybrane interpretacje
• Dyrektor Izby Skarbowej w W-wie, 7.01.2011r., nr IPPB3/423-

738/10-4/MC:
- dochody uzyskane przez wspólnotę od ubezpieczyciela jako

odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomości
spowodowane warunkami atmosferycznymispowodowane warunkami atmosferycznymi

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym
rachunku bankowym wspólnoty, a także odsetki płacone przez
właścicieli indywidualnych za nieterminowe wpłaty należności

stanowią dochody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
które podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego w części, w
jakiej przeznaczony są na cele związane z utrzymaniem tych
zasobów



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Wybrane interpretacje
• Dyrektor Izby Skarbowej w W-wie, 7.01.2011r., nr IPPB3/423-

738/10-4/MC:
- dochody uzyskane z lokat terminowych nie korzystają ze zwolnienia

przedmiotowego określonego w art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop
nawet jeśli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniemnawet jeśli zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem
zasobów mieszkaniowych

• Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 23.08.2010r., nr ITPB3/423-
302b/10/PS – dochody z tytułu odsetek od środków finansowych
zgromadzonych na lokatach terminowych rachunku funduszu
remontowego zaliczane są do kategorii przychodów finansowych i
nie mogą zostać uznane za dochody z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Wyroki Sądów Administracyjnych

• WSA w Szczecinie, 28.04.2010r., I SA/Sz 886/09
• WSA we Wrocławiu, 9.09.2009r., I SA/Wr 1154/09
• WSA we Wrocławiu, 22.03.2011r., I SA/ Wr 208/11

Stanowią, iż przez „gospodarkę zasobami mieszkaniowymi” należy
rozumieć racjonalne podejmowanie działań mających na celu
utrzymanie i rozwój tych zasobów. Uzyskiwane dochody z lokaty
terminowej nie stanowią odrębnej działalności finansowej, a jedynie
są formą efektywnego zarządzania finansami (czyli kwotami
uzyskanymi z opłat z tytułu gospodarowania zasobami
mieszkaniowymi)



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Wyroki Sądów Administracyjnych

• WSA w Krakowie, 4.05.2010r., I SA/Kr 1534/09
Sąd uznał, iż art. 17 ust. 1 pkt 44 u.o.d.o.p. nie stanowi podstawy do

zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów
wspólnoty mieszkaniowej pochodzących z odsetek od środkówwspólnoty mieszkaniowej pochodzących z odsetek od środków
pieniężnych ulokowanych na rachunku bankowym, ponieważ
dochód ten jest dochodem z kapitału, a nie z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi. Nie ma przy tym znaczenia, czy odsetki te
pochodzą z oprocentowania środków gromadzonych na bieżącym,
rozliczeniowym rachunku bankowym, czy też stanowią
wynagrodzenie z tytułu ulokowania środków na terminowej lokacie.
W jednym i drugim przypadku źródłem dochodu jest kapitał
pieniężny, a nie gospodarka zasobami mieszkaniowymi.



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Wyroki Sądów Administracyjnych

• WSA w Gdańsku, 10.11.2010r., I SA/Gd 671/10

Sąd uznał, iż zaliczki wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej przez
właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie są członkami
wspólnoty mieszkaniowej, na poczet wydatków ponoszonych przez
wspólnotę (np., za ciepłą wodę, ogrzewanie, korzystanie z
śmietnika, placu zabaw) – nie korzystają ze zwolnienia.



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych

• Izba Skarbowa w Bydgoszczy, 29.04.2011r., nr ITPB3/423-66/11/MK
– dochód z wpłat lokali użytkowych podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych

• Izba Skarbowa w W-wie, 11.02.2011r., nr IPPB3/423-743/10-4/MC –• Izba Skarbowa w W-wie, 11.02.2011r., nr IPPB3/423-743/10-4/MC –
zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych nie stanowią
przychodów z gospodarki mieszkaniowej

• NSA wyrok z 2.02.2011r., II FSK 1651/09, Sąd stwierdził, iż na
gruncie ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw
lokatorów pod pojęciem „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć
lokale służące potrzebom mieszkaniowym. Lokale użytkowe nie
mieszczą się w pojęciu „zasobów mieszkaniowych”



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych

• WSA we Wrocławiu z 3.10.2008r., nr I SA/Wr 223/08
• WSA w Krakowie z 19.02.2010r., nr I SA/Kr 1807/09
• WSA w Krakowie z 15.04.2009r., nr I SA/Kr 1596/08

Sądy zwróciły uwagę na źródło pochodzenia dochodu z tytułu
zaliczek wnoszonych przez członków wspólnoty – właścicieli lokali
użytkowych – otóż nie jest nim lokal, użytkowanie lokalu czy też
gospodarka tym lokalem, ale obowiązek partycypowania w kosztach
utrzymania i zarządu nieruchomością wspólną – co wynika z
przepisów ustawy o własności lokali.



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Zaliczki na podatek dochodowy

• art. 25 ust. 1 ustawy pdop stanowi, iż podatnicy są obowiązani
wpłacać na rachunek bankowy zaliczki miesięczne w wysokości
różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych zapoczątku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za
poprzednie miesiące

• Art. 25 ust. 1 ustawy o pdop stanowi, iż podatnicy rozpoczynający
działalność, w pierwszym roku podatkowym, oraz mali podatnicy,
mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku
podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały.



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Zaliczki na podatek dochodowy

• art. 25 ust. 6 stanowi, iż podatnicy mogą wpłacać zaliczki
miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w
wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o
którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającymktórym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym
dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali
podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości
1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku
poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w
tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe
wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

Zaliczki na podatek dochodowy

• Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek podatku

- Są zobowiązani złożyć w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca
roku podatkowego zawiadomienie w formie pisemnej do właściwegoroku podatkowego zawiadomienie w formie pisemnej do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody

• Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłaty zaliczek

- Są zobowiązani zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu
skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku
podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę.



Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętych 
przychodów i kosztów

CIT – 8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie okre ślenia wzorów deklaracji, zeznania, o świadczenia w sprawie okre ślenia wzorów deklaracji, zeznania, o świadczenia 
oraz informacji podatkowych

obowi ązujących w zakresie podatku dochodowego od osób 
prawnych



Wspólnota mieszkaniowa w świetle ustawy o podatku od 
towarów i usług

• Interpretacja z 23.12.2003r., PP1-811/912/03/JW.,

MF stwierdził, iż zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty
mieszkaniowej stanowią jedynie partycypację w kosztach wspólnoty.mieszkaniowej stanowią jedynie partycypację w kosztach wspólnoty.
Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży, w
rozumieniu ustawy o VAT, na rzecz samych siebie (również jeżeli
dotyczy to wyodrębnionych lokali a nie części wspólnej), poprzez
zapłatę zaliczek (kwot) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem
własnych lokali, np. z tytułu opłat za ciepłą wodę lub ogrzewanie



Wspólnota mieszkaniowa w świetle ustawy o podatku od 
towarów i usług

• Interpretacja z 21.06.2011r., PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571,
MF stwierdził, iż wspólnota mieszkaniowa realizując wspólny interes
właścicieli występuje w odmiennych rolach w przypadku nabycia
towarów i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz w
przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania
poszczególnych lokali właścicieli. W pierwszym przypadku
uiszczane przez członków wspólnoty należności tytułem pokrycia
kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami
ustawy o VAT. W drugim przypadku, wspólnota zakupując towary i
usługi, które są przyporządkowane poszczególnym lokalom,
dokonuje ich odsprzedaży – mają zastosowanie przepisy ustawy o
VAT. W sytuacji, gdy wspólnota nie korzysta ze zwolnienia –
wystawia fakturę VAT.



Wspólnota mieszkaniowa w świetle ustawy o podatku od 
towarów i usług

Roz. MF z dnia 20.09.011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i
usług (Dz.U z 22.09.2011r. Nr 198, poz. 1174), wprowadzone
zostało zwolnienie:

- Dla czynności związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych
wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, za które
pobierane są opłaty, wykonywanych przez wspólnotę mieszkaniową
na rzecz właścicieli tych lokali, tworzących w określonej
nieruchomości tę wspólnotę



Wspólnota mieszkaniowa w świetle ustawy o podatku od 
towarów i usług

- Dla czynności wykonywanych przez wspólnotę mieszkaniową lub
właścicieli lokali mieszkalnych tworzących w określonej
nieruchomości wspólnotę mieszkaniową, na rzecz osób
używających na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo
własności lokale należące do właścicieli tworzących tę wspólnotę
mieszkaniową, za które pobierane są opłaty niezależne od
właściciela w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów (…) lub
opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli lokale te są
wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe.
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Art. 113 ustawy o VAT – zwalnia się od podatku podatników, u których
wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się
kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się ponadto:
- odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług

zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie
przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji.
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Art. 109 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnicy zwolnieni od podatku
na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić ewidencję
sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem
sprzedaży w dniu następnym.

W przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności
zwolnione od podatku przedmiotowo ustawa o VAT nie nakłada
obowiązku prowadzenia ewidencji dla celów tego podatku
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Ewidencja sprzedaży powinna zawierać:

• liczbę porządkową
• datę obrotu
• dowód sprzedaży• dowód sprzedaży
• rodzaj czynności opodatkowanej
• wartość sprzedaży
• wartość sprzedaży narastająco

Ustawodawca przewidział sankcje za brak uproszczonej ewidencji
sprzedaży bądź za nierzetelne jej prowadzenie.


