
PISMO OKÓLNE NR 4 
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 5 stycznia 2009 r. 

w sprawie objęcia podatkiem VAT usług naukowo-badawczych i umownej (odpłatnej) 
działalności badawczej 

Informuje się, iż na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), usługi naukowo – badawcze podlegają 23%1 stawce podatku od 
towarów i usług (VAT).  

Zgodnie z art. 86 ust.1 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim 
towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. 

W związku z tym ZUT przy sprzedaży usług naukowo-badawczych może odliczać podatek VAT 
naliczony w fakturach „zakupowych”. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek 
naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym ZUT otrzymał fakturę lub dokument celny 
i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny. 

Celem umożliwienia realizacji powyższego uprawnienia wprowadza się następujące zasady 
postępowania: 
− podstawę obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowi faktura na zakup 

towaru lub usługi, wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

− faktura na odwrocie bezwzględnie musi zawierać klauzulę „podatek naliczony VAT do 
odliczenia, zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną”. Zapis ten potwierdza 
kierownik pracy (imienna pieczątka i podpis oraz data złożenia podpisu), który ponosi tym 
samym odpowiedzialność za skutki ewentualnego, niezgodnego ze stanem faktycznym 
zakwalifikowania dokumentu w zakresie odliczenia podatku naliczonego w fakturze, 

− ze względu na wagę problemu faktura przed złożeniem do Działu Finansowego musi być 
sprawdzona przez Dział Księgowości. 

Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r. i mają zastosowanie również przy 
sprzedaży usług w ramach umownej (odpłatnej) działalności badawczej. 

 
 

Rektor 
 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 

                                                           
1 Zmiana wprowadzona pismem okólnym nr 2 Rektora ZUT z dnia 11 maja 2011 r. 


