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PORADNIK PODATKOWY DLA POWODZIAN 

 

Podatek VAT 
 
Czasowe zwolnienie z VAT materiałów budowlanych przekazywanych nieodpłatnie 
osobom poszkodowanym w powodziach w maju lub czerwcu 2010 roku.  
 
Okres obowiązywania zwolnienia 
9.06.2010 r. do 30.09.2010 r. (rozwiązanie ma charakter szczególny i będzie obowiązywać 
tylko w tym okresie). 
 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 100 poz. 638 z 9 
czerwca 2010 r.). 
 
Kto może skorzystać z darowizny? 
Zwolnienie z podatku VAT dotyczy darowizn dokonywanych na rzecz: 
- osób fizycznych 
- szkół i innych placówek prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, a także 
ośrodków opieki zdrowotnej, społecznej oraz oferujących zakwaterowanie dla uczniów i 
studentów. 
 
Wymagane dokumenty 
Darowizna materiałów budowlanych na rzecz wskazanej powyżej grupy podmiotów jest 
zwolniona z opodatkowania, jeżeli obdarowany przedstawi następujące dokumenty: 
 
 w przypadku osób fizycznych: 

- oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, w której powstała w wyniku powodzi szkoda a nieruchomość nie jest 
związana z prowadzoną działalnością gospodarczą (z wyjątkiem działalności 
rolniczej oraz o przeznaczeniu otrzymanych materiałów budowlanych do usuwania 
skutków powodzi (poniżej wzór oświadczenia), oraz  
- zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej potwierdzające 
poniesienie szkody w następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. 
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Wzór oświadczenia dla osoby fizycznej  
       

Data ______________________________ 
 
_________________________________________ 
Imię i nazwisko 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Adres zamieszkania 
__________________________________________ 
Numer PESEL 

 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej popisany, oświadczam, że mam prawo do dysponowania nieruchomością mieszkalną 
(domem/mieszkaniem1) położoną w ………………………………………………………2 na cele budowlane w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane. W nieruchomości tej, w następstwie powodzi w maju 2010 
r./w czerwcu 2010 r./w maju i czerwcu 2010 r3. powstała szkoda. Nieruchomość ta nie jest związana 
z wykonywaną przeze mnie działalnością gospodarczą w myśl przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług (nie dotyczy to ewentualnej działalności rolniczej). 
 
Ponadto oświadczam, że przeznaczę otrzymane materiały budowlane na likwidację tej szkody. 
 
 
 
___________________________________ 
Podpis  
 
Załącznik: 

1. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej, z którego wynika, że osoba w 
następstwie powodzi w maju lub w czerwcu 2010 r. poniosła szkodę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Wpisać miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i/lub mieszkania  
3 Niepotrzebne skreślić  
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 w przypadku uprawnionych instytucji:   

- oświadczenie o przeznaczeniu materiałów do likwidacji szkód powstałej w 
następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. w obiektach, w których instytucje 
te prowadzą swoją działalność (określoną w rozporządzeniu) – wzór oświadczenia 
poniżej,  
- zaświadczenie wydane przez samorząd o poniesieniu szkody w tych obiektach w 
następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. 
 

Wzór oświadczenia dla instytucji społecznych: podmiotów prowadzących działalność 
edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad 
dziećmi, młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym, jak również w zakresie zbiorowego 
zakwaterowania uczniów i studentów 
 
 
       Data ______________________________ 
 
 
 
_________________________________________ 
Nazwa instytucji społecznej 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
Adres  
 
__________________________________________ 
Numer NIP/REGON 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Ja niżej popisany (-a), działający w imieniu ………………………………………..4 oświadczam, że 
otrzymane materiały budowlane zostaną przeznaczone na likwidację szkody, powstałej w następstwie 
powodzi w maju 2010 r./w czerwcu 2010 r./w maju i czerwcu 2010 r5. , w obiekcie 
położonym/obiektach położonych6 w ……………………………………………7, w których 
prowadzona jest  działalność w zakresie  

                                                
4 Wpisać nazwę instytucji w imieniu której składane jest oświadczenie  
5 Niepotrzebne skreślić  
6 Niepotrzebne skreślić  
7 Wpisać miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i/lub mieszkania  
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________________________________________________________________________8 

(edukacyjnym, kulturalnym, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, 
młodzieżą oraz osobami w wieku podeszłym, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania 
uczniów i studentów - wybrać właściwą działalność). 

 
_________________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji  
 
 
Załącznik: 

1. Zaświadczenie wydane przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, że instytucja społeczna w 
następstwie powodzi w maju lub czerwcu 2010 r. poniosła w tym obiekcie/obiektach szkodę.  

 
UWAGA. Zastosowanie zwolnienia od podatku w przypadku osób dokonujących dostawy 
materiałów budowlanych oznacza brak możliwości odliczenia podatku związanego z 
nabyciem tych towarów. 
 

                                                
8 Wpisać właściwą z listy poniżej  


