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Transkrypcja wideo: Co warto wiedzieć o sprzedaży mieszanej? Q&A 

https://www.youtube.com/watch?v=HwfkIYITVqA  

 

 

Anna Pisu - inFakt.pl:  

 Cześć! W dzisiejszym odcinku księgowego Q&A doradca podatkowy inFaktu odpowie na 

najważniejsze pytania dotyczące sprzedaży mieszanej.  

 Hej Magda. 

Magdalena Sławińska-Rzemek - doradca podatkowy: 

 Cześć. 

A: Spotykam się ostatnio coraz częściej z pojęciem takim jak sprzedaż mieszana. Mogłabyś 

troszkę więcej opowiedzieć na ten temat? 

M: Ze sprzedażą mieszaną mamy do czynienia wtedy, kiedy przedsiębiorca wykonuje w swojej 

działalności gospodarczej czynności opodatkowane VAT-em i czynności zwolnione z podatku 

VAT przedmiotowo. Czyli np. mamy informatyka, którego usługi elektroniczne są 

opodatkowane VAT-em, a do tego informatyk ten wynajmuje swoje mieszkanie na cele 

mieszkaniowe w ramach tej działalności, no i to są czynności zwolnione przedmiotowo z VAT-u. 

Nie wiem, mamy lekarza, który np. prowadzi kwiaciarnię i też: usługi medyczne - zwolnione z 

VAT-u, prowadzenie kwiaciarni - opodatkowane VAT-em. 

A: Ok. Tu mówisz o tym, że opodatkowane VAT-em, tu mówisz o tym, że zwolnione z VAT-u. To jak 

z tym VAT-em sobie wówczas poradzić? 

M: Wtedy trzeba podejść... Do odliczenia podatku VAT trzeba podejść w ten sposób, że patrzymy 

czy zakupy nasze są związane z którymi czynnościami. Czyli np.: czy kupowaliśmy jakiś sprzęt 

do gabinetu lekarskiego? Jeżeli tak, to wiadomo, że od tego sprzętu tego VAT nie odliczymy. 

Jeżeli kupujemy np. wyposażenie do tej kwiaciarni, kwiaciarnia, czyli tutaj czynności 

opodatkowane VAT-em, wiadomo, że od wszystkiego co tam kupujemy VAT odliczymy. Więc 

tutaj już mamy jakby... w przypadku jednych czynności odliczamy VAT, w przypadku drugich 

nie. Ale mamy jeszcze taką grupę po środku, czyli będą to zakupy, które wykorzystywane są 

zarówno do czynności opodatkowanych, jak i do czynności zwolnionych z VAT-u. Czyli tutaj np. 

możemy zaliczyć sobie, nie wiem, zakup samochodu, zakup komputera, pewnie usługi 

księgowe, telefon... wszystkie takie rzeczy, gdzie będziemy je wykorzystywać i do czynności 
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opodatkowanych, i do czynności zwolnionych. Tu nam się pojawia problem z rozliczeniem VAT-

u, no bo widać, że możemy je rozliczyć tylko w części. 

A: No właśnie. 

M: No więc wtedy musimy sobie obliczyć tzw. wskaźnik proporcji.  

A: Czyli my obliczamy wskaźnik proporcji. 

M: Tak. 

A: No to jak go wyliczyć? 

M: Już mamy tutaj taką ściągawkę. Czyli tak, wskaźnik VAT, czyli wskaźnik proporcji to jest 

wielkość sprzedaży opodatkowanej do całej sprzedaży wykonywanej przez przedsiębiorcę. 

Czyli np. jeżeli ta sprzedaż nasza opodatkowana wynosi 30 tyś zł, czyli np., nie wiem, ta 

kwiaciarnia to jest 30 tyś zł, plus cała sprzedaż, czyli 20 tyś zł załóżmy to będzie sprzedaż 

zwolniona plus 30 tyś zł sprzedaż opodatkowana i to mnożymy razy 100% i wychodzi nam tutaj 

wskaźnik 60%. To jest nasz taki prognozowany wskaźnik VAT. Czyli wg tego wskaźnika możemy 

odliczać VAT od zakupów związanych z oboma typami działalności, czyli ze sprzedażą 

zwolnioną i ze sprzedażą opodatkowaną. 

A: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to to jest tak naprawdę nasz cały obrót, tak? Czy jak to wygląda? 

M: Tak. To jest nasz obrót związany ze sprzedażą opodatkowaną, czyli to, a tu mamy sprzedaż 

całą, czyli mamy to co jest na górze, czyli opodatkowane plus zwolnione. 

A: Rozumiem. Powiedz proszę, czy istnieje taka sytuacja, że jak wyliczymy sobie ten wskaźnik 

proporcji, to że zostanie on jakoś, nie wiem, przez kogoś zakwestionowany? Jak to wygląda? 

M: Zanim zaczniemy wykonywać czynności związane z tzw. sprzedażą mieszaną, powinniśmy 

wysłać do naczelnika urzędu skarbowego pismo, w którym oczywiście podamy nasze dane 

identyfikacyjne, w którym wskażemy, że chcemy rozpocząć prowadzenie właśnie czynności 

związanych ze sprzedażą mieszaną i powinniśmy właśnie tam podać nasz prognozowany 

wskaźnik VAT, obliczony właśnie w taki sposób, jak tutaj sobie właśnie rozmawiałyśmy. I trzeba 

uzasadnić dlaczego tak zakładamy, że będzie taki wskaźnik VAT-u. Od naczelnika urzędu 

skarbowego, najpewniej dostaniemy, albo wezwanie, żeby stawić się w urzędzie i podpisać 

protokół ustalenia tego wskaźnika VAT, bądź też dostaniemy już od razu listownie taki 

protokół, który powinniśmy podpisać i odesłać do urzędu skarbowego. Oczywiście naczelnik 

urzędu skarbowego może się nie zgodzić z tym, co my zakładamy. Może stwierdzić, że wg niego 

ten prognozowany wskaźnik będzie inny. Jeżeli tak stwierdzi, to wtedy w tym protokole będzie 

też wskazane. I my wtedy powinniśmy stosować przez cały rok ten wskaźnik, który nam narzuci 
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naczelnik urzędu skarbowego.  

A: Wiesz co, mówisz ważne słowo: prognozowany. Powiedz proszę, kiedy najlepiej go obliczyć. 

Czy jest coś takiego? Kiedy najlepiej wysłać takie pismo do naczelnika urzędu? 

M: To jest zawsze przed rozpoczęciem sprzedaży takiej mieszanej. Czyli my właściwie dokonujemy 

takich przypuszczalnych obliczeń: ile wyniesie u nas sprzedaż opodatkowana, ile sprzedaż 

zwolniona i na tej podstawie obliczamy sobie ten wskaźnik przed rozpoczęciem sprzedaży 

mieszanej. Oczywiście, jeżeli tam wcześniej wykonywaliśmy czynności opodatkowane bądź 

czynności zwolnione, no to wiadomo, że możemy patrzeć na lata poprzednie i określać mniej 

więcej jak ta nasza sprzedaż wcześniej wyglądała i to przekładać na ten rok obecny. No i 

ustalić sobie, jak mniej więcej zakładamy, że będą wyglądały te czynności jakby pozostałe, 

których jeszcze nie robiliśmy. 

A: Powiedz proszę, czyli tak naprawdę w każdym roku możemy obliczać taki wskaźnik. 

M: Jakby prognozowany wskaźnik ustala się na samym początku, dlatego że po zakończeniu roku 

będzie tzw. rzeczywisty wskaźnik i tam później dokonujemy rzeczywistej korekty VAT-u już w 

oparciu o ten rzeczywisty wskaźnik i ten rzeczywisty wskaźnik np. teraz z roku załóżmy 2017, 

tak jak nam się skończy rok 2017, będzie wskaźnikiem prognozowanym na rok 2018. I po 

zakończeniu roku 2018 dokonamy korekty VAT-u w oparciu o rzeczywisty wskaźnik, który już 

nam wyjdzie, będzie widać, jaka rzeczywista była sprzedaż opodatkowana, mieszana i nam 

wyjdzie rzeczywisty temat obliczenia VAT-u. 

A: Czyli takie pismo składamy co roku? 

M: Pismo składamy raz na początku. Później już, co roku, nie mamy obowiązku wysyłania takiego 

pisma. 

A: Aha, ok. Wspomniałaś o tej ważnej rzeczy, bo właśnie chciałam o to ciebie dopytać. Jeżeli 

zaprognozujemy jakąś kwotę, no ale wiadomo, że może się różnie ułożyć nasz rok 

w działalności gospodarczej, rozumiem, że wówczas rozwiązaniem jest ten rzeczywisty 

wskaźnik na koniec roku. 

M: Tak. 

A: On nam jakby koryguje. 

M: Tak. I wtedy dokonujemy korekty od środków trwałych, i wtedy sobie patrzymy jak wyglądał 

rzeczywiście ten wskaźnik VAT-u. Tamten wskaźnik będzie miał troszeczkę wpływ też na 

podatek dochodowy jakby, bo jeżeli nam się okaże, że więcej VAT-u moglibyśmy odliczyć, a 

odliczyliśmy mniej, no to wtedy trzeba będzie wykazać w kolejnym roku przychód. Jeżeli 
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mogliśmy odliczyć VAT-u mniej, to wtedy będziemy mogli sobie wykazać tam w kosztach i to 

wykazujemy w miesiącu złożenia deklaracji VAT za styczeń bądź za I kwartał, czyli 

odpowiednio w lutym wrzucamy w koszty bądź przychody ewentualnie w kwietniu, jeżeli 

rozliczamy się kwartalnie.  

A: Wiesz co, chciałam się ciebie dopytać, czy tę proporcję, ten wskaźnik proporcji my musimy 

stosować do wszystkich odliczeń podatku VAT. Jak to wygląda? 

M: Nie. Tak jak mówiłam wcześniej, tylko do tych, które związane są zarówno z czynnościami 

opodatkowanymi jak i zwolnionymi. Jeżeli coś jest, jakieś zakupy są związane wyłącznie z 

czynnościami zwolnionymi, to wtedy nie odliczamy w ogóle VAT-u, jeżeli zakupy związane są 

wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, odliczamy VAT w całości, natomiast w przypadku 

zakupów związanych z czynnościami i zwolnionym, i opodatkowanymi, wtedy odliczamy VAT 

wg tej proporcji. 

A: Powiedz proszę, bo wspomniałaś o tym, że ustalamy ten wskaźnik proporcji na początku. A czy 

jest coś takiego... Jak często go ustalamy? Że np. musimy go jeszcze raz ustalić w przypadku 

jakiejś dużej zmiany w naszej działalności. Jest coś takiego? 

M: Nie. Tu po zakończeniu roku jest korekta tego wskaźnika i mamy wtedy wskaźnik rzeczywisty. 

A: Powiedz proszę, o czym jeszcze warto pamiętać, jeżeli chodzi włąśnie o sprzedaż mieszaną. 

M: O czym jeszcze warto pamiętać? Są jeszcze takie dwie zasady odnośnie tego wskaźnika. Jeżeli 

wychodzi nam, że wskaźnik wychodzi nam w wysokości 98% i kwota VAT-u, która nie 

podlegałaby odliczeniu, to jest mniej niż 500 zł, to wtedy możemy przyjąć, że ten wskaźnik to 

jest 100%. Natomiast jeżeli ten wskaźnik nam wychodzi poniżej 2%, to możemy przyjąć, że ten 

wskaźnik to po prostu 0%. 

A: Magda, sporo tutaj jest elementów, które należy wziąć pod uwagę. Powiedz proszę takie 

najważniejsze rzeczy związane ze sprzedażą mieszaną. Jakbyś mogła podsumować. 

M: Przede wszystkim, jeżeli prowadzimy czynności opodatkowane i chcemy robić coś co jest 

zwolnione z VAT-u, to musimy sobie uświadomić, że będzie tu sprzedaż mieszana. Czyli przed 

rozpoczęciem takiej sprzedaży powinniśmy wysłać pismo do urzędu skarbowego 

i poinformować o tym, że planujemy rozpocząć sprzedaż mieszaną, podać taki prognozowany 

wskaźnik VAT-u, odliczać VAT od tych zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną zgodnie z 

tym prognozowanym wskaźnikiem. Po zakończeniu roku powinniśmy dokonać korekty podatku 

VAT i wykazać odpowiednią kwotę w podatku dochodowym w roku następnym.  

A: Bardzo ci dziękuję. 
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 Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania związane ze sprzedażą mieszaną bądź obliczaniem 

wskaźnika proporcji, zachęcamy, postaramy się pomóc. A przy okazji, jeżeli bylibyście 

zainteresowani, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce. 
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