Załącznik nr 11
do Instrukcji
WYKAZ
usług świadczonych przez jednostki organizacyjne UMB
podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług*

Nazwa towaru lub usługi

Usługi świadczone przez uczelnie w zakresie kształcenia na
poziomie wyższym ( czesne, warunki, powtarzanie roku,
wpłaty za legitymacje , indeksy, dyplomy i inne w ramach
prowadzonej działalności statutowej)oraz dostawa towarów i
świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, art. kursy
dokształcające na poziomie wyższym , specjalizacyjne ,opłata
zaprze prowadzenie przewodu doktorskiego, nostryfikacje
dyplomów )
Usługi w zakresie kształcenia inne niż wymienione w art.43
ust.1 pkt 26 świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług
i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane
Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego , inne niż na poziomie wyższym , prowadzone
wg odrębnych przepisów lub przez podmioty posiadające
akredytację lub finansowane w całości ze środków
publicznych
Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków
publicznych
Usługi zakwaterowania w domach studenckich świadczone
wyłącznie na rzecz studentów i doktorantów UMB
Usługi zakwaterowania w domach studenckich świadczone na
rzecz studentów i doktorantów innych uczelni, z którymi UMB
podpisała umowy
Usługi zakwaterowania w domach studenckich pozostałych
osób
Usługi w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących
majątek własny, wyłącznie na cele mieszkaniowe
Usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń na cele
niemieszkalne oraz refakturowanie mediów
Najem powierzchni reklamowych i sponsoring
Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za
pośrednictwem sieci wodociągowej ***
Usługi związane z odprowadzaniem ścieków***

Stawka
podatku
VAT**
zw

zw

Symbol PKWiU
lub art.ustawy
Art.43 ust 1 pkt26

§13 ust 1 pkt 19
rozporządzenia

zw

Art. 43 ust1 pkt 29

zw

§13 ust 1 pkt20
rozporządzenia

zw
zw

8%
zw

Art.43 ust.1 pkt 30
lit. b
Art.43 ust.1 pkt 30
lit.c
55
Poz.163 Zał.nr 3
Art.43 ust.1 pkt 36

23 %
23 %
8%

36.00.30.0
Poz141 Zał.nr3.

8%

37.00.11.0
Poz.142 Zał.nr 3

Usługi w zakresie opieki medycznej , służące profilaktyce
,zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi

zw

§13 ust 1 pkt 24
rozporządzenia

usługami związane , wykonywane przez uczelnie medyczne
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i
farmacji
Usługi świadczone przez medyczne laboratoria diagnostyczne
Usługi w zakresie zdrowia ludzkiego –projekty badawcze ocena badań klinicznych
Usługi w zakresie badań składu i czystości substancji
Usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa
publicznego – wynajem chóru UMB na świadczenie usług
koncertowych
Bilety wstępu na dyskotekę Klub Herkulesy, Klub Co Nie Co
Usługi związane z działalnością obiektów sportowych – bilety
wstępu do obiektów sportowych
Bilety wstępu na imprezy sportowe
Usługi związane z działalnością obiektów- wynajem obiektów
sportowych na zajęcia sportowe, imprezy ,pokazy
Usługi związane z działalnością Muzeum – bilety wstępu
Usługi związane z działalnością Muzeum – zajęcia edukacyjne
Usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa
publicznego – biblioteka Uczelni – w zakresie działalności
Książki drukowane – oznaczone ISBN

23 %
23 %
23 %
23 %
zw

8%
8%
8%
23 %
8%
23 %
zw
5%

Art. 43 ust 1 pkt
33 lit.a
Zał.3 poz.183
93.11.10.0
Zał.3 poz.179
Zał.3 poz.185

Zał.3 poz.184
Art. 43 ust 1 pkt
33
58.11.1
Zał.10 poz. 32

Czasopisma specjalistyczne ****
Sprzedaż środków trwałych i majątku obrotowego używanego
Sprzedaż szczurów
Usługi w ramach działalności socjalnej-wypożyczanie sprzętu
rekreacyjnego i sportowego
Sprzedaż złomu******
Komisja Bioetyczna- nie podlega VAT

5%
Zw *****
lub 23 %
23 %
23 %

Zał. 10 poz.34

Art.43 ust 1 pkt 2

NP

*Powyższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich rodzajów usług świadczonych przez jednostki
organizacyjne UMB
** Stawki VAT obowiązują od 01.01.2011 do 31.12.2016 r
*** obniżoną stawkę podatku VAT (8%) stosuje się wyłącznie , gdy świadczona usługa jest usługą
podstawową; świadczenie tych usług na rzecz najemców rozliczanych jako usługa kompleksowa
należy opodatkować stawką podstawową 23% .
**** spełniające warunki określone w art.2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług
wprowadzonych ustawą z dnia 29.10.2010 (Dz.U. 238,poz.1578 art.19)
***** zwalnia się od podatku towary używane pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie
przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego.
****** na fakturze umieszcza się adnotację „obciążenie odwrotne”.

