ULGI BUDOWLANE - ZWROT PODATKU
Rozliczanie VZM-1 - wniosek o Zwrot VAT-u za materiały budowlane
Jeżeli jesteś właścicielem domu, mieszkania lub posiadasz umowę wynajmu i masz faktury na
materiały budowlane należy Ci się zwrot części podatku VAT za zakupione materiały.
Jeżeli po 1 maja 2004 Roku budowałeś lub remontowałeś swój dom lub mieszkanie, posiadasz
Faktury VAT na zakup materiałów budowlanych, możesz odzyskać 15% wydatkowanej kwoty netto.
Od dnia wstąpienia Polski czyli od 1 Maja 2004 Roku, wzrosła Stawka podatku VAT na większość materiałów budowlanych.
aby zrekompensować indywidualnym inwestorom ta podwyżkę, powstała ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych
wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym regulująca zasady zwrotu części wydatków poniesionych na zakup
materiałów budowlanych w związku z remontem budynku budowa lub mieszkalnego wg poniższych posiadasz zasad:

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i
udokumentowanych faktura wystawioną dla osoby w fizycznej w okresie:
•
•
•

od 1 stycznia 2008 do 31 Grudnia 2009 r. - składa się na nie nie później niż do 31 Grudnia 2016 r .;
od 1 stycznia 2010 do 31 Grudnia 2011 r. - składa się na nie nie później niż do 31 Grudnia 2017 r .;
od 1 stycznia 2012 do 31 Grudnia 2013 r. - składa się na nie nie później niż do 31 Grudnia 2018 r.

Wymagane Dokumenty zrobić sporządzenia wniosku oo Zwrot VAT-u za materiały budowlane:
•
•
•

Faktury dokumentujące poniesione wydatki na materiały budowlane
pozwolenie na budowę (jeśli inwestycja przejść wymagała)
dokument potwierdzający Tytuł prawny zrobić lokalu Lub budynku mieszkalnego (wagowo
przypadku remontu) NP. wypis z KW, Umowa najmu, Notarialna Umowa kupna

Nasze Biuro rachunkowe świadczy Kompleksowe usługi w zakresie Tym, jeśli chcesz ubiegać SIĘ O
Zwrot skontaktuj SIĘ z Nami.

Jesteś ciekaw ile to kosztuje ? Zadzwoń 34 361 00 06
Biuro rachunkowe Częstochowa
PROFIN Sp. z o.o. ul. Glogera 4/1, 42-217 Częstochowa
Telefon: 34 3610006, 602498641
OFERTA biura rachunkowego PROFIN z Częstochowy uproszczona księgowość | pełna księgowość | kadry i płace | rozliczenia PIT | ulgi budowlane |dodatkowe usługi księgoworachunkowe

