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I.

WSTĘP

Podatek od towarów i usług obok podatku dochodowego jest daniną publiczną, z którą
styczność ma każdy podmiot gospodarki narodowej, niezależnie czy jest on przedsiębiorcą
czy osobą fizyczną. Podatek ten nazywany jest również podatkiem VAT ( ang. Value Added
Tax) - podatkiem od wartości dodanej.
Jest on pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek
obrotowy), a jego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez
zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu.
Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług wprowadzony został ustawą z dnia
8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 11, poz. 50). Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie konieczność
dostosowania polskiego systemu podatkowego do rozwiązań stosowanych w UE wymusiła
na polskich władzach uregulowanie tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów
i usług. W ten sposób dnia 11 marca 2004 roku uchwalona przez sejm została nowa ustawa o
podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 wraz z późniejszymi
zmianami].

II.

PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM VAT I ZASADY
JEGO ROZLICZANIA

VAT – podatek od wartości dodanej (podatek od towarów i usług).
ROLNIK RYCZAŁTOWY – rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych
pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze (podatnik)
korzystając ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 7 Ust. 1 Pkt 7 ustawy (rolnik,
który nie ma obowiązku rozliczać się z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym).
ROLNIK
ROZLICZAJĄCY
SIĘ
NA
ZASADACH
OGÓLNYCH
(NIERYCZAŁTOWY) – rolnik, który zrezygnował z rozliczenia ryczałtowego lub rolnik
zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów
np. ustawy o rachunkowości.
WARTOŚĆ NETTO – wartość towarów i usług przed doliczeniem do ich ceny podatku
VAT.
WARTOŚĆ BRUTTO – wartość towarów i usług po doliczeniu do ich ceny podatku VAT.
VAT NALICZONY – podatek VAT zapłacony w cenach zakupionych towarów i usług
(podatnikowi przysługuje jego zwrot z Urzędu Skarbowego).
VAT NALEŻNY – podatek VAT doliczony do wartości sprzedawanych towarów i usług
Schemat
podatku
VAT:
(podatnikrozliczenia
jest zobowiązany
odprowadzić
go do Urzędu Skarbowego).
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Gospodarstwo rolne rozliczające VAT na zasadach ogólnych dokonuje w maju
sprzedaży towarów za 2.500 zł netto oraz zakupów za 4.000 zł netto (wszystko ze stawką
23% VAT). Jak będzie prezentowało się rozliczeniE i saldo podatku VAT przedstawiono w
lewej części schematu.
W czerwcu to samo gospodarstwo dokonuje sprzedaży towarów za 3.000 złotych netto
oraz zakupów za 1.000 złotych netto (wszystko ze stawką 23% VAT). Oto jak będzie
prezentowało się saldo podatku VAT.
Schemat nr 1

Maj

Czerwiec

VAT naliczony przy zakupach

VAT należny od sprzedaży

4 000,00 zł netto

3 000,00 zł netto

920,00 zł

690,00 zł

VAT należny

0

od sprzedaży
2 500,00 zł netto

575,00 zł

Ujemne

Dodatnie

VAT naliczony

saldo VAT

saldo VAT

przy zakupach

345,00 zł

460,00 zł

1 000,00 zł netto

230,00 zł

Zwrot VAT

Wpłata VAT

345,00 zł

460,00 zł
Urząd Skarbowy

Jak widzimy w pierwszym z analizowanych miesięcy gospodarstwo rolne miało
ujemne saldo VAT (345 zł). Kwota podatku VAT naliczonego przy zakupach przewyższała
kwotę VAT należną od sprzedaży. W efekcie gospodarstwu przysługuje zwrot podatku VAT.
Odwrotna sytuacja ma miejsce w drugim z analizowanych miesięcy. Gospodarstwo
rolne musi dokonać wpłaty 460 zł podatku VAT do Urzędu Skarbowego, ponieważ VAT
należny od sprzedaży przewyższał kwotę VAT naliczonego przy zakupach.

III.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W MYŚL USTAWY O PODATKU
OD TOWARÓW I USŁUG

Zgodnie z definicją zawartą w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. „działalność gospodarcza" na potrzeby tego podatku obejmuje
wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów
pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne
5

zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach
wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność
gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów
lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast
za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:
 z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych tj. przychodu ze stosunku służbowego, stosunku
pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło,
jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy,
lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym
pozostaje w stosunku pracy,
 z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 (przychody
z działalności wykonywanej osobiście); ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane
ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek
prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności
co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności
zlecającego.

IV.

POJĘCIE TOWARU I USŁUGI NA
O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

GRUNCIE

PRZEPISÓW

Zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o podatku od towarów i usług „towarami" są rzeczy
oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
„Usługi" natomiast, których świadczenie jest opodatkowane podatkiem od towarów
i usług, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji. Wyjątek stanowią tutaj jedynie
tzw. „usługi elektroniczne", przez które rozumie się usługi świadczone za pomocą Internetu
lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii
informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji
człowieka, oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii
informatycznej.
W myśl ustawy o podatku od towarów i usług produktami rolnymi są „towary
wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej
działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym,
leśnym i rybackim” oraz towary wymienione w załączniku nr 2 do w/w ustawy:
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WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OD KTÓRYCH DOSTAWY I ŚWIADCZENIA
PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW
I USŁUG
Poz.
1

Symbol
PKWiU
2008
2

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
3

Towar (grupa towarów)
1

ex 01.1

2

ex 01.21

3

01.24

4

ex 01.25.1

5

ex 01.25.20.0

6
7

01.25.33.0
01.25.35.0

8

ex 01.25.90.0

9

ex 01.26

10

ex 01.28.12.0

11

ex 01.28.13.0

12

01.28.14.0

13

ex 01.28.19.0

14
15

01.28.20.0
01.29.20.0

16

ex 01.30.10.0

17

ex 01.4

18

ex 02

19

ex 03

Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:
1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu
włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),
2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),
3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0)
Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela
winnicy
Owoce ziarnkowe i pestkowe
Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU
01.25.11.0)
Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż
niełuszczone, niekruszone ani niemielone
Orzechy laskowe
Orzechy włoskie
Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba
świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych
Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)
Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju
Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej
papryki
Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe
– wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne
– wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylicaestragon,
kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieSzyszki chmielowe
Choinki świąteczne cięte
Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia,
z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią
Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych
ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),
2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej
pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),
3)spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),
4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie
z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej
nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)
Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem
drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0)
Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo
z wyłączeniem:
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20

ex 08.91.19.0

21

ex 10.11.12.0

22

ex 10.11.32.0

23

ex 10.11.39.0

24

ex 10.11.41.0

25

ex 10.11.60.0

26

ex 10.20.11.0

27
28

ex 10.20.13.0

29

ex 10.20.15.0

30

ex 10.39.30.0

31
32

10.91.20.0

33

ex 16.29.25.0

34

ex 20.15.80.0

ex 10.20.14.0

16.10.39.0

1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych
(PKWiU 03.00.21.0),
2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU
03.00.23.0),
3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików
i granulek ze skorupiaków,
4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych
(PKWiU 03.00.41.0),
5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU
03.00.43.0),
6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub
schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0),
7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub
schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0),
8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00)
Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów – wyłącznie ziemia
ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż
będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów
Mięso ze świń świeże lub schłodzone – wyłącznie tusze dzików przeznaczone
do spożycia
Mięso ze świń zamrożone – wyłącznie tusze dzików przeznaczone do
spożycia
Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone –
wyłącznie mięso z dziczyzny
Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej
strzyży – wyłącznie wełna szarpana
Odpady zwierzęce surowe, niejadalne – wyłącznie odpady pochodzące
z hodowli i gospodarki łowieckiej
Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże
lub schłodzone – wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub
schłodzone
Ryby zamrożone – wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne
Filety rybne zamrożone – wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych
Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione – wyłącznie
zamrożone mięso z ryb słodkowodnych
Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne – wyłącznie
liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych,
motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany
Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych
do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie – wyłącznie brykiety ze
słomy i siana
Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane –
wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU
08.91.19.0)i ziemia humus

USŁUGI

35

ex 01.6

36

ex 02.40.10

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,
z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni
i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)
Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów
wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU
ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami
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37

ex 03.00.7

38

77.31.10.0

V.

Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych
z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi

PODATNIK PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Podatnikami podatku od towarów i usług są - zgodnie z postanowieniami
wynikającymi z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - osoby
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,
wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej
działalności.
W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne
lub rybackie za podatnika czynnego uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne
(formularz VAT-R).

VI.

OBOWIĄZKI ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO
Z mocy ustawy rolnik jest podatnikiem zwolnionym i nie ma obowiązku rozliczać
się z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany
natomiast przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń przez okres 5 lat,
licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.
Rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. l pkt 3,
w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne, jest zwolniony
z obowiązku:
wystawiania faktur,
prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,

składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej.
Na podstawie art. 115 Ustawy o podatku od towarów i usług rolnikowi
ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który
rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania
niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota
zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę
produktów rolnych.
Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa powyżej wynosi 7%
kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę
zryczałtowanego zwrotu podatku.
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne
od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie
tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy – rolnikowi.
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VII.

WARUNKI PRZEJŚCIA
(REJESTRACJA)

Z

RYCZAŁTU

NA

ZASADY

OGÓLNE

Przejście na zasady ogólne opodatkowania VAT rolnika ryczałtowego, może nastąpić
wówczas, kiedy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
 rolnik ryczałtowy dokona zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym
na formularzu VAT-R (przykład wypełnionego formularza znajduje się na str. 29),
 rozpocznie prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów i usług
umożliwiających sporządzenie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 96 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
podmioty, o których mowa w art. 15 (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,
bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), są obowiązane przed dniem wykonania
pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług złożyć
naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.
Zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać najpóźniej dzień przed wykonaniem
pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów usług. W tym celu
należy wypełnić formularz VAT-R i uiścić opłatę rejestracyjną. W przypadku osób
fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne, rybackie lub działalność
rolniczą w innych niż te przypadkach, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane
wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług
i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Na tym samym
formularzu podatnik deklaruje, że będzie rozliczał podatek VAT co miesiąc bądź co kwartał.
Zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać w urzędzie skarbowym właściwym
ze względu na miejsce prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli działalność rolnicza
prowadzona jest na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie skarbowym
właściwym ze względu na siedzibę rolnika, a jeżeli rolnik nie ma siedziby - w urzędzie
skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rolnika.
Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie
jako „podatnika VAT czynnego".
Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest
obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc
od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia związanego z systemem ryczałtowego zwrotu
podatku VAT (zamiana statusu rolnika ryczałtowego na rolnika rozliczającego się
na zasadach ogólnych), może ponownie skorzystać ze zwolnienia w ramach ryczałtowego
zwrotu podatku VAT, ale dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia.
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VIII.

OBOWIĄZKI ROLNIKA – PODATNIKA VAT

Rolnik rozliczający podatek od towarów i usług na zasadach ogólnych w zakresie
prowadzonej działalności rolniczej jest zobowiązany do:
 opodatkowania dokonywanych przez siebie sprzedaży określonymi stawkami VAT,
 określenia na fakturze symbolu PKWiU sprzedawanego towaru,
 dokumentowania sprzedaży fakturami VAT,
 prowadzenia ewidencji kupna i sprzedaży,
 rozliczania podatku VAT w ramach deklaracji podatkowej,
 przechowywania oryginałów faktur VAT przez okres 5 lat, licząc od końca roku,
w którym wystawiono fakturę,
 umieszczania numeru identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach
wystawionych przez gospodarstwo.
Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności
podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności
naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego
podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego
następca prawny. W przypadku, gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie tymi zasadami, naczelnik urzędu skarbowego
wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika
VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych
czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych
udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego
pełnomocnikiem.
Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali
zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. l lub zgłosili, że będą wykonywać
wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako
podatnicy VAT zwolnieni.
Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest
zobowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc
od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu
skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik
VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba
trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.
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IX.

POWRÓT Z ZASAD OGÓLNYCH ROZLICZANIA VAT NA RYCZAŁT

Jak zaznaczono w poprzednim rozdziale rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia
związanego z systemem ryczałtowego zwrotu podatku VAT (zamiana statusu rolnika
ryczałtowego na rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych), może ponownie skorzystać
ze zwolnienia w ramach ryczałtowego zwrotu podatku VAT, ale dopiero po upływie 3 lat
od daty rezygnacji ze zwolnienia.
Aby powrócić do zwolnienia z podatku VAT (do ryczałtu) należy we właściwym
urzędzie skarbowym (tak jak opisano to w poprzednim rozdziale) dokonać aktualizacji
danych zgłoszenia rejestracyjnego (również na formularzu VAT-R). Naczelnik urzędu
skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie - jako „podatnika VAT
zwolnionego".
Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest
obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc
od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

X.

EWIDENCJA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą
w szczególności:
dokonanie sprzedaży,
datę dokonania sprzedaży,
cenę jednostkową bez podatku,
podstawę opodatkowania,
stawkę,
kwotę podatku,
kwotę należności,
dane dotyczące podatnika i nabywcy.
Podatnicy podatku od towarów i usług nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom
fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże, na żądanie tych osób,
podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Zasady tej nie stosuje się w przypadku
sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych
środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami.
Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji
podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT".
Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:
imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich
adresy;
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numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i
numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze
miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
nazwę towaru lub usługi;
jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku
(wartość sprzedaży netto);
stawki podatku;
sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem
na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających
opodatkowaniu;
kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty
dotyczące poszczególnych stawek podatku;
wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość
sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
lub zwolnionych od podatku, lub nie- podlegających opodatkowaniu;
kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani prowadzić
ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży
w dniu następnym.
Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione
od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie
art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone
w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość
podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego
oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi
przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.
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Przykładowa ewidencja (rejestr) zakupów dokonywanych przez rolnika rozliczającego
VAT na zasadach ogólnych
Nazwa
i adres
wystawcy
faktury

Lp

Numer
faktury

NIP
wystawcy
faktury

Data
wystawienia
faktury

Data
wpływu
faktury
VAT

Wartość
faktury
brutto

Wartość
faktury
netto

Kwota
podatku
naliczonego
podlegającego
odliczeniu

Wartość
zakupów,
od których
podatek VAT
nie podlega
odliczeniu

Wartość
zakupów
nieopodat
kowanych

Podsumowanie strony
Z przeniesienia
Razem

Przykładowa ewidencja (rejestr) sprzedaży dla rolnika rozliczającego VAT na zasadach
ogólnych

Lp.

Sprzedaż opodatkowana
stawka
stawka
stawka
Data
Numer
22/23%
7/8%
3/5%
Data
wystawi dokume Brutto
sprzedaży
enia
ntu
netto vat netto vat netto vat

stawk
a 0%

Sprzedaż
zwolniona

Sprzedaż
niepodlegająca
opodatkowaniu

Suma
VAT

Podsumowanie strony
Z przeniesienia
Razem

XI.

ROZLICZANIE KOREKTY PODATKU VAT

Korekta podatku VAT od inwestycji rozliczana jest w różnym okresie w zależności
od wartości dokonanej inwestycji i jej rodzaju:
a) środki trwałe o wartości netto do 15 tys. złotych - korekta rozliczana jest
jednorazowo w ciągu roku od zakupu, po 12 miesiącach od odliczenia VAT
od takiej inwestycji nie dokonuje się korekty.
b) środki trwałe - ruchome o wartości powyżej 15 tys. złotych netto - korekta jest
rozliczana w ciągu 5 lat od zakupu, po 1/5 uzyskanego zwrotu VAT rocznie.
c) środki trwałe – nieruchomości o wartości powyżej 15 tys. złotych netto - korektę
rozliczamy w ciągu 10 lat, licząc od następnego roku od oddania ich do użytku,
po 1/10 uzyskanego zwrotu VAT rocznie.
Tak więc to, czy, ile i kiedy trzeba będzie oddać, zależy od daty nabycia (lub oddania
do używania) wartości bądź rodzaju danego towaru czy usługi. Stosowne uregulowania w tym
zakresie znalazły się w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177,
poz. 1054).
14

Przykład nr 1:
Załóżmy, że rolnik który zrezygnował ze zwolnienia w podatku VAT (zarejestrował się jako
podatnik VAT – 05.2013 r.) z początkiem maja 2016 r. zamierza powrócić do zwolnienia
w podatku VAT (po trzech latach). Na dzień powrotu do zwolnienia posiada on następujące
towary i usługi, od których odliczył VAT przy ich nabyciu:
a) zmodernizowana w maju 2013 r. chlewnia o wartości netto 100 000 zł (podatek
VAT 23 000 zł);
b) zakupiony w maju 2013 r. ciągnik rolniczy o wartości netto 160 000 zł (podatek
VAT 36 800 zł);
c) zakupiony w marcu 2016 r. rozsiewacz nawozów o wartości netto 9 600 zł
(podatek VAT 2 208 zł);
d) materiał siewny o wartości 3 000 zł (podatek VAT 90 zł);
e) nawozy o wartości 8 000 zł (podatek VAT 560 zł).
Na bieżąco rolnik będzie musiał skorygować odliczony wcześniej VAT od materiału
siewnego i nawozów (560 zł + 90 zł = 650 zł). Od zakupionego w marcu 2016 r. rozsiewacza
nawozów (tutaj bowiem nie upłynął rok od jego zakupu) korekta wyniesie 2 208 zł i winna
być ona wykazana w deklaracji VAT-7 za maj 2016 r., czyli za okres, w którym wystąpiła
zmiana ich przeznaczenia.
Rolnik dokonał w marcu 2016 roku zakupu rozsiewacza nawozów o wartości 9 600 zł
netto. Podatek VAT naliczony i odzyskany od tych inwestycji wynosi 2 208 zł.
W tabeli przedstawiono przykład korekty, jeżeli rolnik powróci na ryczałt w maju
2016 roku. Przy powrocie na ryczałt w 2016 roku nastąpi konieczność jednorazowego zwrotu
VAT od zakupionego w 2016 roku rozsiewacza nawozów. Trzeba będzie zwrócić 2208 zł.
Wynika to z faktu, że od momentu odliczenia VAT nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy.
Rozliczanie korekty VAT od środków trwałych o wartości do 15 tys. złotych netto.
Rok

Status

2016
2016

Zasady ogólne
Ryczałt

Inwestycja netto
(zł)

VAT naliczony
od inwestycji
(zł)

Korekta VAT
do zwrotu
(zł)

9600

2208

0
2208

-

-

Ponadto w maju 2013 r. rolnik dokonał inwestycji polegającej na zakupie ciągnika
rolniczego za 160 000 zł netto. W tym przypadku koniec 5-letniego okresu korekty nastąpi
w 2018 roku. Wcześniejsze przejście z zasad ogólnych na ryczałt (w maju 2016 roku)
spowoduje również konieczność zwrotu części odzyskanej kwoty VAT.
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Rozliczenie VAT od inwestycji w ruchome środki trwałe o wartości powyżej 15 tys.
złotych
Rok
2013
2014
2015
2016

Inwestycja
netto
(zł)

VAT
naliczony
(zł)

160000

36800

Powrót do ryczałtu po 3
latach
Zasady ogólne
Zasady ogólne
Zasady ogólne
Ryczałt

Korekta VAT do
zwrotu
(zł)
14720

W przypadku ciągnika kwota rocznej korekty wynosić będzie: 36 800 zł x 2/5 = 14 720 zł.
Jeśli chodzi natomiast o inwestycję w chlewnie, okres rozliczenia korekty VAT
wynosi 10 lat. W tabeli poniżej przedstawiono przykład rozliczenia korekty VAT dotyczącej
modernizacji chlewni oddanej w 2013 r. na kwotę 100 000 zł netto.
Rozliczenie VAT od inwestycji w nieruchomości o wartości powyżej 15 tys. złotych
Rok
2013
2014
2015
2016

Inwestycja netto
(zł)

VAT naliczony
(zł)

100000

23000

Status rolnika
Zasady ogólne
Zasady ogólne
Zasady ogólne
Ryczałt

Korekta do
zwrotu
(zł)

16100

W tej sytuacji rolnik będzie musiał także dokonywać korekty rocznej w zakresie
odliczonego wcześniej podatku VAT dotyczącego chlewni. W przypadku chlewni kwota
rocznej korekty wynosić będzie: 23 000 zł x 7/10 = 16 100 zł.
Pierwszej takiej korekty rolnik dokona za styczeń 2012 roku. W przypadku obory
okres korekty zakończy się w grudniu 2023 r. (ostatnia korekta zostanie wykazana w
deklaracji za styczeń 2020 r.) zaś w przypadku ciągnika okres korekty zakończy się w 2018 r.
Im wcześniejszy nastąpi powrót z zasad ogólnych na ryczałt, tym kwota do zwrotu
będzie wyższa. Dlatego lepiej poczekać, aż zobowiązania z tytułu VAT wygasną.
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XII.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 STYCZNIA 2013 r.
ORAZ 1 STYCZNIA 2014 R

Z dniem 1 stycznia 2013 roku w życie weszło sporo zmian dotyczących podatku
od towarów i usług. W znacznej większości dotyczą one dostosowania przepisów do zmian
w dyrektywie Unii Europejskiej w sprawie podatku VAT (kwestia fakturowania),
uwzględnienia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz polskich sądów
administracyjnych.
Jedną ze zmian, która dotyczy każdego zarejestrowanego podatnika VAT, niezależnie
od tego czy jest on przedsiębiorcą, czy rolnikiem jest obowiązujący nowy wzór deklaracji
VAT-7 – wersja 14. Nowe wzory stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres
rozliczeniowy roku 2013 (zmiany dotyczą tylko opisu niektórych pól). Jednak do końca 2013
roku mogą być nadal stosowane dotychczasowe wzory deklaracji VAT-7. Wzór formularza
deklaracji VAT-7(14) znajdą Państwo w dalszej części naszej broszury.
Ponadto likwidacji uległ wymóg umieszczania na fakturze niektórych danych, takich
jak np.:
numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw,
określenia „Faktura VAT-MP” (dotyczących małych przedsiębiorców) orz określenia
Faktura VAT-marża”
Kolejne zmiany w ustawie dotyczącej VAT zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014
roku. Najważniejsze z nich to:
a) Art. 106i
Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano
całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty
od nabywcy.

Dostawa towaru
1 luty 2014

Wystawienie faktury
15 marca 2014
2014

02 stycznia

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż na 30 dni przed:
- dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
- przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, otrzymaniem całości
lub części zapłaty.
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b) faktura elektroniczna – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej
wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.
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XIII.

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
I INTERPRETACJE PRAWNE

PYTANIA,

ODPOWIEDZI

Interpretacje przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług
(VAT) rozstrzygane przez sądy administracyjne i organy podatkowe w interpretacjach
indywidualnych i ogólnych, wybrane zostały na podstawie najczęściej zadawanych pytań
na różnego rodzaju forach internetowych, spotkaniach, szkoleniach itp.
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Gospodarstwo rolne na ryczałcie, a firma na VAT
Czy w momencie, w którym rolnik zarejestruje się jako płatnik podatku VAT z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której będzie świadczył usługi rolnicze
polegające m.in. na koszeniu zbóż, traw, siewu, oprysku i rozsiewu nawozów oraz orki.
Czy nadal będzie mógł korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego, sprzedając produkty rolne,
które wyprodukował w zakresie własnej uprawy i hodowli w ramach prowadzonego
gospodarstwa rolnego?
INTERPRETACJA:
Rolnik ryczałtowy nie może łączyć dwóch statusów - podatnika VAT zwolnionego
jako rolnik ryczałtowy w zakresie sprzedaży produktów rolnych i zarazem podatnika VAT
czynnego - w zakresie działalności gospodarczej, w ramach której świadczyć będzie
ww. usługi rolnicze. Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. l ustawy o podatku
od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,
bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na podstawie art. 15 ust. 2 tej ustawy
w zakres działalności gospodarczej wchodzą wszelkiego typu działalności producentów,
handlowców bądź usługodawców, w tym także podmioty pozyskujące zasoby naturalne
oraz rolnicy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające
na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły
dla celów zarobkowych.
Organ podatkowy uznał, że w związku z definicją działalności gospodarczej,
która została zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy, należy wyciągnąć następujący wniosek:
prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec tego na podstawie
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług rolnik posiada status podatnika
prowadzącego działalność gospodarczą, tj. działalność rolniczą.
Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w ramach której
rolnik staje się podatnikiem VAT czynnym, również w zakresie prowadzonego gospodarstwa
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rolnego i dokonywanej z tego tytułu sprzedaży własnych płodów rolnych, rolnik traci status
rolnika ryczałtowego i również staje się podatnikiem VAT czynnym.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr z dnia 21.07.2011 r. TPTPP1/443-128/112/ALN
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Gospodarstwo rolne na ryczałcie, a firma na VAT
Rolnik wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Grunty rolne wykorzystywane
w prowadzonej działalności rolniczej częściowo należą do majątku odrębnego żony,
ponieważ otrzymała je przed zawarciem związku małżeńskiego, a częściowo należą
do majątku wspólnego. Wielkość gruntów należących do majątku odrębnego żony wynosi
około 12 ha i na tych gruntach znajdują się budynki gospodarcze wykorzystywane
w prowadzonej działalności rolniczej. Natomiast do majątku objętego wspólnością majątkową
należy około 10 ha ziemi. Rolnik uzyskuje wraz z żoną przychody głównie ze sprzedaży
mleka i zwierząt hodowlanych. Rolnik jest ryczałtowcem. Sprzedaż mleka i zwierząt
hodowlanych dokumentowana jest fakturami VAT-RR wystawianymi na żonę rolnika.
Wnioski o dopłaty obszarowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składa
wyłącznie żona rolnika. Od 1 kwietnia 2011 r. rolnik zgłosił we właściwym urzędzie gminy
rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rolniczych oraz wybrał
formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Faktycznym
przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej będzie wywóz obornika. W tym celu
zakupił w kwietniu 2011 r. ciągnik rolniczy oraz rozrzutnik obornika. Zakup tych maszyn
zostanie dofinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Czy po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 3 (złożeniu zgłoszenia
rejestracyjnego) może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3
ustawy o VAT i być podatnikiem podatku od towarów i usług i rozliczać ten podatek tylko
z tytułu świadczenia ww. usług rolniczych?
INTERPRETACJA:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku od towarów i usług zawiera
pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie
gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie
działalność rolniczą w innych ramach, niż gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie. Wówczas
bowiem za podatnika jest uważana osoba, która składa zgłoszenie rejestracyjne. Przyjęta
zasada ma uprościć rozliczenia podatkowe – gdyż wymienione gospodarstwa to w istocie
działalności, w przypadku których częstokroć nie można wyodrębnić osoby prowadzącej
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gospodarstwo. W takim przypadku, podatnikiem jest ta osoba fizyczna, która (jak gdyby
w imieniu gospodarstwa) zarejestruje się jako podatnik.
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają jednocześnie zasadę,
że do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uprawniona jest tylko i wyłącznie jedna osoba
fizyczna spośród tych, które prowadzą wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie.
Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego ma takie znaczenie, że faktury dotyczące tego
gospodarstwa (przy nabyciu towarów i usług) będą wystawiane na tę właśnie osobę, która
dokonała zgłoszenia rejestracyjnego. Jednocześnie ta sama osoba występować będzie w roli
zbywcy (dostawcy) przy sprzedaży (dostawie) produktów rolnych i w związku ze
świadczeniem usług rolniczych.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż całokształt czynności
podejmowanych przez Pana, zarówno w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego
(jako rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia od podatku), jak i z tytułu wywozu
obornika, stanowi prowadzenie działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2. Tym
samym, dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny, dokonuje Pan jej dla wszystkich
czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
występując jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.
Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może bowiem łączyć dwóch statusów - podatnika
VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji,
prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego –
w pozostałym zakresie działalności rolniczej, tj. świadczenia usług rolniczych.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30.06.2011 r. nr ITPP1/443510/11/BK
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Elektrownie wiatrowe a VAT
Czy dzierżawiony grunt, na którym wzniesione będą elektrownie wiatrowe podlega
opodatkowaniu VAT?
INTERPRETACJA:
Usługa dzierżawy ziemi pod wiatraki nie korzysta ze zwolnienia z podatku
od towarów i usług ponieważ budowa elektrowni wiatrowych wykracza poza działalność
rolniczą. Jedyne zwolnienie, jakie mogło mieć zastosowanie w tej sprawie, dotyczyło
dzierżawy na cele rolne. Jednak w tym wypadku nie wchodziło ono w grę. Budowa
elektrowni wiatrowych wykracza bowiem poza cele rolnicze.
Prawomocny wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.11.2011 r. (I FSK
216/11).
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PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Korekta odliczonego podatku naliczonego w sytuacji, gdy po trzech latach od rezygnacji
ze zwolnienia rolnik będący podatnikiem podatku VAT ponownie stanie się rolnikiem
ryczałtowym.
Czy po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia, gdy na podstawie art. 43 ust. 5
Wnioskodawca ponownie zostanie rolnikiem ryczałtowym, będzie musiał na podstawie art.
90 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ust. 1 i 2 zwrócić (po dokonaniu korekt) do urzędu skarbowego część
podatku VAT wypłaconego mu jako nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
od zakupionych środków trwałych i środków obrotowych związanych wyłącznie ze sprzedażą
opodatkowaną.
INTERPRETACJA:
W myśl art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie
przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw
wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie
przekracza 15000 zł korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych
lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat,
licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości
i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy
ich nabyciu lub wytworzeniu. w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane
do użytkowania.
Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej
za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje
się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej
za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy).
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.12.2009 r. nr ILPP2/4431346/09-2/MN
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Zwrot VAT a sprzedaż niezamortyzowanego majątku
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Od 01.08.2003 r. Wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo sadownicze jako czynny
podatnik VAT. Zainteresowana dokonuje sprzedaży owoców wystawiając faktury VAT,
zakupów dokonuje również na fakturę VAT. Są to zakupy do bieżącej produkcji jak również
środki trwałe. Największe zakupy środków trwałych miały miejsce w okresie 2005-2009.
Dotyczyły modernizacji gospodarstwa, zakupu sprzętów i pojazdów. Do końca bieżącego
roku Wnioskodawczyni zamierza przekazać gospodarstwo synowi, który kończy studia
ogrodnicze na SGGW i będzie prowadził produkcję ogrodniczą. Podatniczka zostawia sobie
niewielką ilość areału sadowniczego. Nie będzie już inwestować. Zainteresowana chciałaby
zrezygnować z VAT-u i powrócić do zwolnienia zawartego w art. 43 pkt 1 ust. 3. Syn będzie
podatnikiem VAT. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze środkami trwałymi
o wartości początkowej wyższej niż 15000 zł (system nawodnienia sadu, samochód
dostawczy Fiat Ducato, ciągnik rolniczy New Holland, elementy nieodłączne chłodni
z kontrolowaną atmosferą, samochód osobowy VW), które Wnioskodawczyni nabyła
i użytkowała w różnych okresach czasu (2006r.-2009r.). Środki te Zainteresowana
wykorzystywała do wykonywania czynności opodatkowanych, w stosunku do których
odliczyła podatek naliczony przy ich nabyciu. W czerwcu 2011r. Wnioskodawczyni zamierza
zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT i powrócić do zwolnienia
przedmiotowego, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wątpliwości
Wnioskodawczyni sprowadzają się do tego, czy będzie musiała zwrócić część podatku VAT
od zakupu środków trwałych pozostałych w posiadaniu Zainteresowanej (jeszcze
niezamortyzowanych), nie przekazanych synowi, jeżeli zrezygnuje z VAT.
Zatem w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 91 ust. 7 ustawy o VAT
z związku z przepisem art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, przy czym okres korekty w odniesieniu
do poszczególnych środków trwałych będzie różny.
INTERPRETACJA (fragment):
W przypadku ciągnika rolniczego New Holland użytkowanego przez
Wnioskodawczynię od 2008r. zmiana przeznaczenia wystąpi w okresie korekty podatku
naliczonego. W związku z powyższym w oparciu o art. 91 ust. 7 w związku z art. 91 ust. 2
ustawy o VAT Zainteresowana będzie zobowiązana do zwrotu 2/5 kwoty podatku
naliczonego, którą odliczyła przy nabyciu przedmiotowego ciągnika.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30.03.2011 r. nr IPPP2/443938/10-4/MM
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Wspólne użytkowanie maszyn
W dniu 14 stycznia 2011 r. złożył Pan wniosek o przyznanie pomocy w ramach
działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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na lata 2007-2013. Złożony wniosek dotyczy wspólnego zakupu nowych maszyn i urządzeń
do produkcji rolniczej. Zakres prac wykonywanych przez osoby wspólnie wnioskujące jest
zawarty w Umowie Wspólnego Użytkowania Maszyn dołączonej do wniosku o pomoc.
Warunkiem zwrotu przez ARiMR części poniesionych kosztów przez każdą z osób wspólnie
wnioskujących jest przedstawienie faktury zakupu. Faktura ta powinna zawierać imiona
i nazwiska, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej wszystkich współnabywców.
W przypadku, gdy nabyty sprzęt wymaga jego zarejestrowania, również rejestracja musi być
dokonana na wszystkich współnabywców. Maszyny i urządzenia te będą stanowić przedmiot
współwłasności w części ułamkowej, tzn. w części odpowiadającej zakresowi prac
wykonywanych przez każdą z osób z użyciem wspólnie zakupionych maszyn i urządzeń.
Maszyny i urządzenia te będą wykorzystywane przy produkcji rolnej. Wszyscy
współposiadacze maszyny są rolnikami - podatnikami podatku od towarów i usług
na zasadach ogólnych.
Czy może Wnioskodawca otrzymać zwrot części podatku od towarów i usług
od nabytych wspólnie towarów?
INTERPRETACJA:
Z treści przywołanych przepisów nie wynika zakaz wystawiania faktur na więcej niż
jeden podmiot. Zatem nabywcą towaru czy usługi może być więcej niż jedna osoba, zaś dane
zwarte w fakturze VAT muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji
gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy.
Wobec powyższego, w przypadku transakcji - jak ma to miejsce w niniejszej sprawie w której po stronie nabywcy występuje kilku współwłaścicieli, będących odrębnymi
podatnikami VAT, faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży na ich rzecz, może być
wystawiona na wszystkich współwłaścicieli jako osobnych nabywców, z których każdy
identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16.05.2011 r. nr ITPP1/443275/11/JJ
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Sprzedaż na targowisku, a kasa fiskalna
Czy rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży swoich towarów na rzecz innych
rolników ryczałtowych czy też osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
winien ją ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?
INTERPRETACJA:
Skoro sprzedaż artykułów rolnych pochodzących z prowadzonego gospodarstwa
rolnego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 i nie powstaje wobec
takiego rolnika obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć (zgodnie z art. 117 ustawy),
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nie będzie on także zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy pomocy kasy
fiskalnej.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15.01.2010 r. nr ITPP1/4431043/09/AJ
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Zakup maszyn, części jako rolnik RR, a możliwość odliczenia VAT
Czy rolnik, który przeszedł na zasady ogólne VAT, może odliczyć VAT od zakupu
części zamiennych do maszyn rolniczych, które zakupił jeszcze jako rolnik RR i nie
przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT z maszyn rolniczych? Maszyny powyższe rolnik
wykorzystuje do swojej działalności opodatkowanej.
ODPOWIEDŹ EKSPERTA:
Można odliczać VAT od części do maszyn, które teraz służą czynnościom
opodatkowanym. Jest także możliwość odliczenia części VAT od maszyn zakupionych przed
przejściem na VAT. Jeśli nie minął jeszcze tzw. pięcioletni okres korekty VAT, mamy fakturę
VAT na te maszyny i jeśli ich wartość jest powyżej 15 000 zł netto. Np. kupiliśmy maszynę
w 2010, a na VAT przeszliśmy w 2013r. to możemy odzyskać 2/5 wykazanego na fakturze
VAT.
O szczegóły najlepiej zapytać księgową, bo to trochę skomplikowane przepisy. Jest
także możliwość odzyskania VAT dla rzeczy poniżej 15000 zł, jeśli zakupiło się je w ciągu
ostatnich 12 miesięcy przed przejściem na VAT.
PROBLEM DO ROZSTRZYGNIĘCIA:
Dokument księgowy przesłany mailem
Czy faktura wysłana e-mailem może stanowić podstawę odliczenia VAT?
INTERPRETACJA:
Można odliczyć podatek naliczony na podstawie faktur VAT otrzymanych e-mailem
po ich wydrukowaniu w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane
do wykonywania czynności opodatkowanych i nie zaistnieją okoliczności skutkujące brakiem
prawa do odliczenia. Brak jest materialno - prawnych przeszkód, aby podatnik drukował,
a następnie archiwizował w wersji tradycyjnej (papierowej) faktury przesłane w formie
elektronicznej. Za takie należy bowiem uznać faktury przesłane za pośrednictwem poczty
elektronicznej w formacie PDF. W takim przypadku - w celach dowodowych - wskazane
byłoby (choć nie obligują do tego przepisy dotyczące przechowywania faktur przesłanych
w formie elektronicznej), aby dodatkowo zarchiwizować także wiadomość elektroniczną
(e-mail), a nie wyłącznie załącznik do niej. Otrzymywanie faktur w formacie PDF
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stanowiących załącznik do e-maila (również po ich wydrukowaniu) jest równoważne
w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej, o ile zostanie
zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści tego rodzaju faktur, o których
mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania
faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Powyższą konkluzję wspiera zapis § 6
rozporządzenia, według którego faktury przesłane drogą elektroniczną są przechowywane w
podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób. Potwierdzeniem powyższego jest
również fakt, że krajowy ustawodawca nie skorzystał z opcji zawartej w art. 247 ust. 2
Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej, tj. ustanowienia wymogu przechowywania faktur w oryginalnej postaci, w
jakiej zostały przesłane lub udostępnione.
Interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z 1 marca 2013 r.,
ITPP3/443-282/12/MD
Uwaga: Informacje publikowane w broszurach nie mają formalnie statusu interpretacji
ogólnych, a więc ich treść nie jest wiążąca dla organów podatkowych. Nie zapewnia to więc
ochrony podatnikom, którzy informacje te zastosują w rozliczeniach z fiskusem.

XIV.

INTERPRETACJE INDYWIDUALNE – INFORMACJE PRAKTYCZNE

Każdy podatnik w przypadku wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów prawa
podatkowego w jego indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie
podatkowe lub kontrola podatkowa, może wystąpić o uzyskanie interpretacji indywidualnej
w trybie przewidzianym przepisami. W związku z tym, w celu uzyskania interpretacji
przepisów prawa podatkowego, zainteresowany podmiot powinien złożyć wniosek z
dokładnym opisem stanu faktycznego do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej.
Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
lub wysłać je pocztą:
- województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i
zachodniopomorskie:
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń
- województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej
26

ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała
- województwa: mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania
i siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
- województwa: lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski
- województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
ul. Dekana 6, 64-100 Leszno
Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł od każdego stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

XV.

SYMULACJA KIEDY RYCZAŁT, A KIEDY VAT NA ZASADACH
OGÓLNYCH

Przykładowa ewidencja kupna i sprzedaży oraz rozliczenie z urzędem skarbowym (wzory
dokumentów i zasady ich wypełnienia)
Gospodarstwo rolne - powierzchnia 50 ha.
Struktura zasiewów: rzepak 25 ha, pszenica 25 ha
W związku z prowadzoną działalnością rolniczą dokonano w gospodarstwie zakupów
środków obrotowych oraz znacznych inwestycji w majątek trwały.
Na podstawie przeprowadzonych analiz rolnik zdecydował się z dniem 1 maja 2013 roku
zarejestrować jako podatnik VAT i wystąpić o zwrot naliczonego podatku od dokonanych
zakupów.
W analizowanym okresie gospodarstwo sprzedało także produkty rolnicze – pszenicę i
rzepak.
Transakcje handlowe przeprowadzone w danym okresie zaprezentowano w tabeli 1.
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Tabela 1 Transakcje handlowe przeprowadzone przez gospodarstwo rolne w 2013 rok
Wartość zakupionych środków produkcji i usług
Wyszczególnienie

Numer
dokumentu

stawka
Kwota
VAT
podatku
netto
naliczony
VAT
(zł)
(zł)
(%)

Kwota
brutto
(zł)

Wyszczególnienie

Wartość sprzedaży produktów rolniczych
stawka
Kwota
Kwota
Numer
podatku
VAT
netto
brutto
dokumentu
VAT należny(zł)
(zł)
(zł)
(%)

Działalność bieżąca
materiał siewny
nawozy
środki ochrony roślin
usługi rolnicze

144/2013
33/2013
777/2013
05/2013

12750
55000
35000
25000

5%
8%
8%
8%

637,5
4400
2800
2000

13387,5
59400
37800
27000

paliwo

3400/2013,
222/04/2013,
3540/2013

13414

23%

3085

16499

141164

Razem:

pszenica
rzepak

2/2013
4/2013

12922,72 154086,7

106250
135000

241250

3%
3%

3187,5
4050

109437,5
139050

7237,5

248487,5

Działalność inwestycyjna
Rozsiewacz nawozów
dwutarczowy N - 072
(nowy)
Ciągnik rolniczy
TENDT 309 Ci
(używany)
Modernizacja chlewni
Razem:

1/2013

9600

23%

2208

11808

2/2013

160000

23%

36800

196800

3/2013

100000

23%

23000

123000

62008

331608

269600

saldo podatku
działalność
bieżąca
saldo podatku
działalność
inwestycyjna
Razem

5685
62008
67693
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Rejestracja podatku VAT w dniu 1 maja 2013
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30

31

W przypadku decyzji o powrocie na zryczałtowaną formę rozliczenia podatku – rolnik
ryczałtowy, podatnik powinien na formularzu VAT – R dokonać aktualizacji danych
w części A oraz zaznaczyć w części C1 pozycję 32 tzn. podatnik będzie korzystał (korzysta)
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy oraz podać datę od której podatnik
będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia
Formularz VAT 7 przyspieszony zwrot podatku
Jeśli podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku w terminie skróconym - 25 dni, w deklaracji
powinien wypełnić pole 52 oraz zaznaczyć pozycje “Tak” w polu 62 ( przykład wypełnienia
formularza VAT 7 przedstawiono poniżej). W tym przypadku należy także:
1. złożyć wniosek VAT-ZT - wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku ( wzór wniosku
w załączniku publikacji) bądź,
2. złożyć samodzielnie przygotowane pismo - wniosek o przyspieszenie zwrotu
podatku.

32

33

34

Zwrot VAT w terminie 60 dni
W polu 53 należy wpisać kwotę, która ma zostać zwrócona. Nie musi to być cała suma
nadwyżki.
W tym przypadku nie jest wymagane złożenie wniosku o zwrot podatku, a rozliczenie podatku
nastąpi na podstawie danych zamieszczonych w części E formularza VAT 7.
Tak sporządzona deklaracja uprawnia do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku w terminie
60 dni.

Pamiętaj:
W przypadku, gdy przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym nie dokonał sprzedaży
towarów, obowiązujący termin zwrotu wynosi 180 dni. W takim wypadku zamiast pola
należy kwotę zwrotu wpisać w pole 54.
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VAT7
Deklaracje składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, zobowiązani do składania
deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.
VAT7K
Deklaracje składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający
podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, nie mający obowiązku
płacenia zaliczek na podatek za okresy miesięczne.
VAT7D
Deklaracje składają podatnicy inni niż mali, rozliczający podatek za okresy kwartalne,
zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy oraz podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego przekroczą
kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy.
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT (czyli; np. rezygnacja z rozliczenia VAT na zasadach
ogólnych i powrót do rozliczenia w formie rolnika ryczałtowego – art. 115-118, Ustawa
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) możliwa jest u podatników:
których wartość sprzedaży opodatkowanej osiągniętej w poprzednim roku
podatkowym nie przekroczyła limitu 150.000 zł (prowadzących działalność
gospodarczą przez cały poprzedni rok),
rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności
opodatkowanych, z tytułu których przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy
limitu ustalanego proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.
Rezygnacja odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego
o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, przy czym dla podatników:
z pierwszej grupy – musi ono nastąpić przed początkiem miesiąca, w którym
rezygnują ze zwolnienia, a
dla drugiej – przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej
opodatkowaniu.
Ustawa nie określa wzoru zawiadomienia, wskazuje jedynie na formę pisemną. Oznacza to,
że takie zawiadomienie może mieć formę oświadczenia podatnika z jego własnoręcznym
podpisem, przy czym musi być w nim wyraźne wskazany zamiar rezygnacji ze zwolnienia
podmiotowego. Zwykle jednak zawiadomienie takie jest składane w formie odpowiednio
wypełnionego formularza VAT-R – dostarczanego do urzędu osobiście lub listem poleconym.
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