
Tabela 2. Szacunkowe koszty kolektorów słonecznych (zestawów solarnych). 

Zestaw solarny 
dla: 

Szacunkowy koszt 
netto 

zamontowania 
instalacji solarnej 

(w zł.) 

Wartość 
dofinansowania w 
ramach projektu 
(85 % kosztów 

netto) 
(w zł.) 

Koszt uczestnika 
projektu w 

przypadku montażu 
instalacji na dachu 
lub na/przy ścianie 

budynku 
mieszkalnego o 

powierzchni do 300  
m² 

(8 % stawka 
podatku VAT) 

(w zł.) 

Koszt uczestnika 
projektu łącznie z 

podatkiem VAT od 
udziału w projekcie -  

do zapłaty 
(montaż na dachu lub 

na/przy ścianie 
budynku 

mieszkalnego o 
powierzchni do 300  

m²) 
(w zł.) 

Koszt uczestnika projektu 
w przypadku montażu 
instalacji na budynku 

gospodarczym lub gruncie 
(23 % stawka podatku 

VAT) 
(w zł.) 

Koszt uczestnika 
projektu łącznie z 

podatkiem VAT od 
udziału w projekcie - 

do zapłaty 
(montaż na budynku 

gospodarczym lub 
gruncie) 
(w zł.) 

3 – 4 osób 7.700,00 6.545,00 1.771,00 2.178,00 2.926,00 3.599,00 
5 – 6 osób 8.700,00 7.395,00 2.001,00 2.461,00 3.306,00 4.066,00 
7 – 8 osób 10.100,00 8.585,00 2.323,00 2.857,00 3.838,00 4.721,00 

9 – 10 osób 11.600,00 9.860,00 2.668,00 3.282,00 4.408,00 5.422,00 

Stawka podatku VAT wynosi 8 % dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonym w ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług , do której zalicza się: 

1/ budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m², 
2/ lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m². 

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej w/w limity, stawkę podatku 8 % stosuje się tylko do części podstawy 
opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w 
całkowitej powierzchni użytkowej. Pozostała część podlega stawce podatku 23 %. 
Podstawa prawna: ustawa o podatku od towarów i usług - art. 41 pkt. 2, pkt.12, 12a,b,c. 

UWAGA !!! 

TABELA PRZEDSTAWIA SZACUNKOWY KOSZT MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH PRZY DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW RPO 
WL NA LATA 2014-2020 W WYSOKOŚCI 85% 
POWYŻSZE KOSZTY MOGĄ ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU ZMIANY WYSOKOŚCI OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA. 


