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ZWROT OSOBOM FIZYCZNYM NIEKTÓRYCH WYDATKÓW 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM (VZM-1) 

 
CO NALEŻY ZROBIĆ: 
 

Złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym – VZM-1 
wraz z załącznikami: VZM1/A, VZM1/B lub VZM1/C (wykaz faktur).  
Łącznie z wnioskiem należy złożyć kopie: 
- pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,  
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie 

wymagał pozwolenia na budowę, 
- faktur dokumentujących poniesione wydatki. 
Wniosek powinien zawierać następujące informacje: 
- imię i nazwisko, nr NIP albo nr PESEL, adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej, w przypadku 

małżeństwa – obojga małżonków, 
- wskazanie właściwego organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek, 
- rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 2 n/w ustawy o zwrocie osobom fizycznym 

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, 
- rok rozpoczęcia inwestycji, 
- wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami, 
- kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy do wysokości przysługującego limitu, 
- oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagały pozwolenia 

na budowę, 
- wskazanie sposobu wypłaty: kasa, za pośrednictwem banku, czy też za pośrednictwem poczty, 
- podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, w przypadku gdy osoba ta pozostaje w związku 

małżeńskim, obojga małżonków, bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z 
małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków. 

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać:  
- ze strony Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl / Ministerstwo Finansów / Informatory / Zwrot 

wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. 
- w siedzibie Urzędu Skarbowego na Sali Obsługi Podatnika (Kancelaria): ul. Energetyczna 5, 

05-500 Piaseczno. 
Tryb składania dokumentów:  
- w siedzibie Urzędu Skarbowego na Sali Obsługi Podatnika (Kancelaria): ul. Energetyczna 5, 

05-500 Piaseczno. 
- przesłać pocztą na adres urzędu:  

Urząd Skarbowy w Piasecznie 
ul. Energetyczna 5 
05-500 Piaseczno. 

 
KOGO DOTYCZY ZWROT: 
 
Uprawnionymi do złożenia wniosku VZM-1 są podmioty, które poniosły wydatki na zakup materiałów 
budowlanych w związku z inwestycją polegającą na: 
- budowie budynku mieszkalnego, 
- nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) 

budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, 
- remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. 
Osoby uprawnione do ubiegania się o zwrot: 
- osoby, które poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT. 
- osoby, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych na które po dniu 30.04.2004 r. 

wzrosła stawka VAT z 7 % na 22 % (23 %), 
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- nie są podatnikami podatku VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu 
wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, 

- posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) albo 
tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu mieszkalnego), 

- posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia. 
 
W przypadku małżonków, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację, 
wniosek może być złożony wspólnie albo odrębnie przez każdego z małżonków. Bez względu na 
sposób złożenia wniosku musi on być podpisany przez oboje małżonków. Małżonkowie 
składający dwa odrębne wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani zawiadomić 
urząd właściwy dla małżonka o złożeniu przez siebie wniosku. 
Ww. wniosek może być składany nie częściej niż raz w roku. 
 
ZWROT VAT: 
 
Organ Podatkowy dokonuje zwrotu kwoty wskazanej we wniosku: 
- w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą, 

uważa się dzień wpływu wniosku do Urzędu). 
- jeżeli kwota zwrotu zostanie określona decyzją wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, 

zwrot następuje w terminie 25 dni od dnia doręczenia w/w decyzji. 
W przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych, kwota zwrotu podlega 
wypłaceniu zgodnie z wyborem dokonanym we wniosku tj: 
- w kasie Urzędu (ul. Energetyczna 5, Piaseczno), 
- za pośrednictwem poczty 
- za pośrednictwem banku. 
 
Kwota do zwrotu wynosi: 
1. dla wydatków nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT 

według stawki: 
- 22% - 68,18% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów 
- 23% - 65,22% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów, 

2. dla wydatków odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych w latach 2004 – 2005: 
- 55,23% kwoty VAT zapłaconego w cenie materiałów 

 
UWAGA! 
Zwrot jest limitowany! Wysokość limitu uzależniona jest od rodzaju inwestycji (wymagająca 
pozwolenia na budowę lub nie wymagająca) oraz od ceny 1m

2
 powierzchni użytkowej budynku 

mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów 
oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Informacje na ten temat można uzyskać na 
stronie: www.stat.gov.pl / Komunikaty i ogłoszenia. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY:  
 
Od wydanej decyzji, podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji, do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. 
Urzędu Skarbowego. Odwołanie od decyzji winno spełniać warunki określone w art. 222 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 613) tj. powinno zawierać zarzuty 
wobec decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać 
dowody uzasadniające żądanie. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
 
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez 

młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1304) 
- wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku 

od towarów i usług w wysokości 7 % - załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. (Dz. Urz. MtiB Nr 1, poz. 1) 

- wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku 
od towarów i usług w wysokości 7 % - załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 
08.09.2010 r. (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35). 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 613) 


