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Rodzaje podatków obrotowych

 powszechny podatek obrotowy,

 specjalny podatek obrotowy (obciążający wybrane dobra),

 podatek obrotowy od przenoszenia wartości majątkowych.

 jednofazowe – pobierane na jednym etapie obrotu (np. akcyza),

 selektywne – pobierane na wybranych etapach obrotu,

 wielofazowe – pobierane na wszystkich etapach obrotu (np. VAT). 



Podatki obrotowe

- obrót brutto 

W każdej fazie opodatkowaniu podlega cały obrót w danej fazie – w z
wiązku z tym czym więcej faz tym wyższy podatek.

Efekt? Kumulacja podatkowa (kaskada podatkowa/lawina podatkowa).

- obrót netto

Opodatkowanie wartości dodanej w kolejnej fazie. Podstawą opodatko
wania jest obrót realizowany w danej fazie, pomniejszony o obrót doko
nany w poprzedniej fazie.



Sposób fukcjonowania podatku 
wielofazowego

Opodatkowaniu podlega obrót netto w każdej fazie obrot
u, aż do nabycia przez konsumenta.

 

Ciężar ekonomiczny ponosi ostatni podmiot w łańcuchu 
– konsument. 



Cechy podatku od towarów i usł
ug funkcjonującego w Polsce

 uregulowany ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 podatek konsumpcyjny;

 podatek pośredni, wielofazowy;

 zharmonizowany z prawem UE (dyrektywa 2006/112/WE);

 oparty na zasadzie neutralności, jego ciężar ekonomiczny ponoszą konsum
enci;

 podlega potrąceniu i zwrotowi;

 po raz pierwszy pojawił się we Francji w 1954 r.

VAT a podatek od wartości dodanej



Zasady funkcjonowania podatku

 zasada proporcjonalności (podatek jest dokładnie proporcjonalny do 
ceny, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie 
produkcji i dystrybucji);

 zasada powszechności (co do zasady opodatkowanie obrotu każdym 
towarem i usługą);

 zasada neutralności (podatek jest neutralny dla przedsiębiorcy, wobe
c czego nie wpływa na konkurencyjność pomiędzy krajami UE);

 zasada opodatkowania konsumpcji (ciężar ekonomiczny obciąża ko
nsumenta a nie producenta).



Podatek należny i naliczony

 Podatek należny – podatek wynikający z zastosowania stawki 
podatkowej do obrotu zrealizowanego w danej fazie.

 Podatek naliczony – podatek zapłacony w poprzedniej fazie.

 Podatek do zapłaty w danej fazie – podlegająca zapłacie różni
ca pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym.



Podstawowa zasada konstrukcyj
na

Podatnik podatku od towarów i usług ma prawo pomniejsz
enia podatku należnego o podatek naliczony, jaki zapłacił 
wcześniej w cenie dóbr nabytych na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej! 

Bez tej zasady VAT miałby charakter podatku od obrotu brut
to.

Art. 86 ust. 1 u.p.t.u.

Wyroki TSUE z 21 czerwca 2012 r., w sprawach C-80/11 Mahageben o
raz C-142/11 David.



Faza I

Podatnik Drewno-Hurt Sp. z o.o. wycina w 3 listopada 2019 r. dr
zewo (dąb), a następnie 4 listopada sprzedaje w formie drewnian
ego kloca Tartakom Lubelskim Andrzej Sosna Sp. k. za cenę 123
0 zł (w tym 23% VAT).

Cena netto – 1000 zł

Podatek VAT należny – 230 zł

Podatek VAT do zapłaty przez Drewno-Hurt za listopad 2019 – 
230 zł (nie ma podatku naliczonego, ponieważ nie było poprzedn
iej fazy, wobec tego nie ma czego odliczyć)



Faza II

Tartaki Lubelskie Andrzej Sosna Sp. k. przerabiają kloce na deski a nas
tępnie sprzedają 12 listopada 2019 r. wyprodukowane deski dla Integra
l Europe S.A. za cenę 1476 zł (w tym 23% VAT)

Cena netto – 1200 zł

Podatek VAT należny (w II fazie, listopad 2019) – 276 zł

Podatek VAT naliczony (w I fazie, listopad 2019) – 230 zł

Podatek VAT do zapłaty za listopad 2019 r (w II fazie) przez Tartaki 
Lubelskie – 46 zł

Wartość dodana w II fazie wynosi 200 zł i tylko ona zostaje opodatko
wana.



Faza III

Integral Europe S.A. magazynuje deski i 25 listopada 2019 r. sprzedaje 
je dla Green Forest Poland Sp. z o.o. za cenę 1599 zł (w tym 23% VA
T).

Cena netto – 1300 zł

Podatek VAT należny (w III fazie) – 299 zł

Podatek VAT naliczony (w II fazie) – 276 zł

Podatek VAT do zapłaty za listopad 2019 r. (w III fazie) przez Integra
l Europe – 23 zł

Wartość dodana w III fazie wynosi 100 zł i tylko ona zostaje opodatk
owana.   



Faza IIIa

Co jeżeli sprzedaż nastąpiłaby np. w grud
niu 2019 r.? 

Integral Europe wykaże w deklaracji za listopad 2019 
r. kwotę 276 zł podatku do zwrotu. Jest to nadwyżka n
ależnego (0 zł) nad naliczonym z tytułu dokonanego z
akupu (276 zł).

Następnie, w deklaracji za grudzień 2019 r. Integral Eu
rope wykaże kwotę 299 zł do zapłaty. Jest to nadwyżk
a należnego z tytułu dokonanej sprzedaży (299 zł) nad 
naliczonym w danymi miesiącu (0 zł).



Faza IV
Green Forest Poland Sp. z o.o. wykonuje z zakupionych desek meble 
wysokiej klasy, a następnie 30 listopada 2019 r. sprzedaje konsumento
wi, Janowi Kosowi (osobie fizycznej nie będącej podatnikiem VAT), za 
cenę 2460 zł (w tym 23%)

Cena netto – 2000 zł

Podatek VAT należny (w IV fazie) – 460 zł

Podatek VAT naliczony (w III fazie) – 299 zł

Podatek VAT do zapłaty w listopadzie 2019 r. (w IV fazie) przez Gree
n Forest Poland – 161 zł

Wartość dodana w IV fazie wynosi 700 zł i tylko ona zostaje opodatk
owana. 



Ciężar ekonomiczny poniósł Jan Kos, ponieważ w zapłaconej cenie 
2460 zł znalazła się zarówno wartość netto produktu (2000 zł) jak i 
podatek VAT (460 zł). Kos nie jest podatnikiem VAT zatem nie m
a możliwości pomniejszenia podatku do zapłaty o podatek zapła
cony uprzednio przez Green Forest Poland.

Suma podatków zapłaconych przez przedsiębiorców na poszczególn
ych etapach jest równa kwocie podatku obciążającego wyrób finaln
y.

Każdy z przedsiębiorców zapłacił podatek tylko od kwoty o jaką zw
iększył wartość nabywanego towaru.



http://www.audio-bajki.com/modalna.pl/podatki/item/91-karuzela-podatkowa-kto-kradnie-nasze-pi
eniadze



Zakres przedmiotowy VAT

Art. 5 
1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatki
em", podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytoriu
m kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów na terytorium kraju;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytor
ium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od t
ego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określon
ych przepisami prawa.
3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o k
tórym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.



Obrót z zagranicą
Po wejściu Polski do UE pojęcia eksportu i importu pomiędzy państwami Uni
i, zostały zastąpione przez wewnątrzwspólnotową dostawę (eksport) lub wew
nątrzwspólnotowe nabycie (import).

WDT, analogicznie jak eksport, jest objęta stawką 0% (nabywca stosuje stawk
ę właściwą w swoim kraju). WNT wiąże się z obowiązkiem zapłaty VAT zgod
nie ze stawkami obowiązującymi na terytorium RP.

-> vat.pl



Wyłączenia stosowania ustawy

Art. 6
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa;
2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skuteczn
ej umowy.

Np. import narkotyków na terytorium UE.

Ale wyłącznie nie dotyczy np. importu i dostawy przemycanego 
alkoholu (sprawa C-455/98 Salumets i inni).



Zwolnienia z VAT
Art 43 ust. 1. Zwalnia się od podatku:
3) dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywa
ną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowe
go;
18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, pr
zywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi u
sługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicz
e;
27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpod
stawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
31) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez:
a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa 
do kościołów i innych związków wyznaniowych,
b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patr
iotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim
- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków 
w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowy
ch tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zyskó
w, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji;



Czy każdy musi być „vatowce
m”?

Art. 113

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u któr
ych wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podat
kowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty pod
atku.

Podatnicy mogą zrezygnować z powyższego zwolnienia pod warunkiem p
isemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego p
rzed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypa
dku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego działalnoś
ć - przed dniem wykonania pierwszej czynności.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę, 200 00
0 zł zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę 
kwotę.



Przykłady wyłączeń ze zwolnienia 
podmiotowego 

Art. 113. 
13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:
2) świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą 
i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządz
aniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie,
d) ściągania długów, w tym factoringu;
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.



Wady i zalety zwolnienia podmio
towego

Zwolnienie z VAT jest dla podatnika k
orzystne gdy dokonuje sprzedaży na rz
ecz:

 osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej,

 podmiotów prowadzących działaln
ość gospodarczą, ale zwolnionych 
z VAT ze względu na wartość sprze
daży,

 podmiotów wykonujących wyłączn
ie czynności zwolnione przedmioto
wo z VAT.

Zwolnienie z VAT jest dla podatnika nie
korzystne gdy:

 nabywcami towarów i usług oferowa
nych przez podatnika są czynni podat
nicy VAT,

 podatnik dokonuje sprzedaży towaró
w i usług opodatkowanych stawką ni
ższą niż podstawowa, w wyniku czeg
o jeżeli doszłoby do rezygnacji ze zw
olnienia wystąpiłaby u niego nadwyż
ka podatku naliczonego nad należny
m,

 podatnik dokonuje znacznych zakup
ów inwestycyjnych.



Dostawa towarów a świadczenie 
usług

 Dostawa towarów – przeniesienie prawa do rozporządzania to
warami jak właściciel.

 Świadczenie usług – każde świadczenie na rzecz osoby fizycz
nej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej os
obowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.



Dostawa towaru
Art. 7. 1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesi
enie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu ta
kiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowan
ie;

2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o po
dobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odrocz
onej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzian
ych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak r
ównież wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli kom
isant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

(...)

6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.



Świadczenie usług
Art. 8. 1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, 
w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w ja
kiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynnoś
ci lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działające
go w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

2. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym 
byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich 
domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 
oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospoda
rcza podatnika.



Co to sprzedaż?

Art. 2 pkt 22

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - roz
umie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świa
dczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz we
wnątrzwspólnotową dostawę towarów;



Moment powstania obowiązku p
odatkowego
Art. 19a 

1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towa
rów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 us
t. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje si
ę również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla któ
rej to części określono zapłatę.

Art. 19a wskazuje na kilka szczególnych momentów powstania obowią
zku podatkowego (np. przy dostawie energii elektrycznej czy świadcze
niu usług budowlanych - z chwilą wystawienia faktury, przy udzielaniu 
zaliczek na dostawę towaru lub usługę – z chwilą jej otrzymania, w od
niesieniu do otrzymanej kwoty).



31 grudnia 2018 r. Tomasz Machnowski zlikwidował dz
iałalność gospodarczą. W styczniu 2019 r. otrzymał fa
ktury za media: za dostawę wody i odprowadzanie ści
eków, za gaz oraz za energię elektryczną. Faktury dot
yczą świadczenia usług w trakcie trwania działalności i 
mają bezpośredni związek z przychodem za okres czy
nnej działalności. 

Wskaż, czy podatek zawarty we wskazanych fakturac
h będzie można odliczyć w deklaracji za miesiąc grudz
ień 2018 r. (przez korektę)?



Obowiązek w WDT i WNT

Art. 20

1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jed
nak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokona
no tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

5. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od war
tości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego p
o miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiote
m wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 
20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.



Mały podatnik

Jest nim podatnik podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczył
a w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowi
adającej równowartości 1 200 000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego fundusz
ami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą 
świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeże
li kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usłu
gi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatk
owym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 0
00 euro

[W 2020 r. będzie to odpowiednio 5 248 000 zł oraz 197.000 zł.]



Metoda kasowa u małego podatnika
Art. 21 
1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że ob
owiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw 
towarów i świadczenia usług powstaje:
1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania 
dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mo
wa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dni
a, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dok
onania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego 
niż wymieniony w pkt 1
- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego 
w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stos
ował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w częś
ci powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.



Miejsce świadczenia 
Miejsce świadczenia usług bądź dostawy towaru to miejsce (państwo) o

podatkowania. 

Faktyczne miejsce wykonania czynności nie zawsze jest miejscem jej ś
wiadczenia, a także nie zawsze do opodatkowania sprzedaży jest zobo
wiązany dokonujący sprzedaży. Znaczenie ma również rodzaj transakcj
i. W inny sposób określa się bowiem miejsce świadczenia dla dostawy t
owarów a inaczej dla świadczenia usług.

VAT jest podatkiem o charakterze terytorialnym i w konsekwencji opod
atkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które został
y uznane za świadczone w nim.

Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane 
świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towar
ów i usług w Polsce.

Szczegółowe zasady ustalania miejsca świadczenia zawiera dział V u.
p.t.u.



Miejsce dostawy towarów
Art. 22 

1. Miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

1)  towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostaw
y, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się 
w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;

2)  towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem l
ub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na 
jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaj
e się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowa
nie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;

3)  towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary 
znajdują się w momencie dostawy;

4)  dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie 
części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Unii Europejskiej - mie
jsce rozpoczęcia transportu pasażerów;

itd...



Miejsce WNT towarów

Art. 25. 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uz
naje się za dokonane na terytorium państwa członkow
skiego, na którym towary znajdują się w momencie za
kończenia ich wysyłki lub transportu.



Miejsce świadczenia - import
Art. 26a. 1. Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkow
skiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na 
terytorium Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadze
nia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur:

1) uszlachetniania czynnego,

2) odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych p
rzywozowych,

3) składowania celnego,

4) tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towar
ów jedną z procedur celnych,

5) wolnego obszaru celnego

– miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowski
ego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.



Miejsce świadczenia - sprzedaż wysyłkow
a

Art. 23. 

1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostaw
ę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członk
owskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych t
owarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostaw
ę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli cał
kowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanyc
h lub transportowanych do tego samego państwa członkowskieg
o w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejsz
ona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od 
kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej prz
ez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub tran
sportowanych towarów.

Sprzedaż wysyłkowa to nie WDT!



Miejsce świadczenia (do)

Art. 24. 1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytoriu
m kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na teryto
rium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 
dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium 
kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby a
kcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego 
państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona 
o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w 
roku podatkowym kwoty 160 000 zł.



Limity sprzedaży wysyłkowej w w
ybranych państwach UE

 Niemcy 100’000 EUR

 Szwecja 320’000 SEK = 36'232 EUR

 Słowacja 35’000 EUR

 Francja 100’000 EUR

 Estonia 35’151 EUR

 Czechy 1’140’00 CZK = 46'570 EUR

 Wielka Brytania 70’000 GBP = 81'843 EUR



Miejsce świadczenia usług
Art. 28b

1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz 
podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada 
siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, a
rt. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia dzi
ałalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego s
iedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stał
e miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

3. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działal
ności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 
o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym po
siada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele o
sobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólnikó
w, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członkó
w organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do okre
ślenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c.



Miejsce świadczenia usług - zasa
dy szczególne
 usługi pośrednictwa - miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa tran

sakcja;

 usługi związane z nieruchomościami - miejsce położenia nieruchomości;

 usługi transportu pasażerów i towarów - miejsce, gdzie odbywa się transpor
t, z uwzględnieniem pokonanych odległości;

 usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, eduk
acyjne, rozrywkowe lub podobne na rzecz podatnika - miejsce, w którym te i
mprezy faktycznie się odbywają;

 usługi pomocnicze do usług transportowych oraz usługi na ruchomym mająt
ku rzeczowym - miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane;

 usługi restauracyjne i cateringowe - miejsce, w którym usługi są faktycznie 
wykonywane;

 usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu - miejsce, w którym 
te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.



Przykład
1. Polska spółka transportowa świadczy na zlecenie spółki francuskiej usługi pr
zewozu leków z Polski do Niemiec.

Miejsce opodatkowania?

Co jeżeli usługa transportowa byłaby świadczona na zlecenie innego podmiotu 
polskiego?

2. Polska spółka wykonuje roboty budowlane na terenie Belgii na rzecz spółki h
olenderskiej. Żeby zaoszczędzić, podmiot polski kupuje surowce w Polsce a na
stępnie przewozi je do Belgii.

Miejsce opodatkowania?

Czy polska spółka będzie mogła odliczyć VAT zapłacony przy zakupie materiałó
w budowlanych?

Co, jeżeli usługa byłaby świadczona na rzecz nieprzedsiębiorcy?

3. Polska spółka świadczy usługi doradcze na rzecz spółki niemieckiej.

Miejsce opodatkowania?



Art. 28c 

1. Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami j
est miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarcz
ej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28
g ust. 2 i art. 28h-28n.

Art. 28i

1. Miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w 
którym usługi są faktycznie wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywa
ne na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części tr
ansportu pasażerów wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świa
dczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów.



Podmioty VAT

Art. 15

1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne ni
emające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj
ące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w 
ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
1a. Podatnikiem, o którym mowa w ust. 1, jest także jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w okre
sie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

1) zarządu sukcesyjnego albo

2) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny 
nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia.



Działalność opodatkowana VAT

Art. 15

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność produ
centów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów po
zyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność 
osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obe
jmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywani
u towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób cią
gły dla celów zarobkowych.



Podstawa opodatkowania cz. I

Art. 29a 

1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30
c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stano
wi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca 
otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usług
obiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, s
ubwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mający
mi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług 
świadczonych przez podatnika.



Podstawa opodatkowania cz. II

2. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podst
awą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobny
ch, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w mome
ncie dostawy tych towarów.

5. W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, pod
stawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony prz
ez podatnika.

6. Podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyj
ątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transport
u i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługoda
wcę od nabywcy lub usługobiorcy.



http://blogbuchaltera.blogspot.com/2015/01/podstawa-opodatkowania-na
bycia.html 



Kazus

Spółka Polfarb zajmuje się produkcją farb i emulsji. Produkty są pakow
ane do wiader i wiaderek, które następnie ustawia się na drewniane pal
ety, ułatwiające transport i przechowywanie większych partii towaru. F
arby są opodatkowane z zastosowaniem stawki 8%, zaś palety stawką 2
3%.

Pytania:

Czy kwota sprzedaży palet, dokonywana wraz ze sprzedażą znajdującej 
się na nich partii towaru, powinna być doliczona do podstawy obliczeni
a podatku VAT od zbywanego towaru?

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży palet?



Rejestracja dla potrzeb VAT

Art. 96 
1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wyko
nania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu 
skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od 
podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynno
ści zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydan
ych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.
4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT 
czynnego", a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "p
odatnika VAT zwolnionego", i na wniosek podatnika potwierdza to zarejes
trowanie.



Deklaracje podatkowe

Art. 99

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, 
są obowiązani składać w urzędzie skarb
owym deklaracje podatkowe za okresy 
miesięczne w terminie do 25. dnia mies
iąca następującego po każdym kolejny
m miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, 
art. 130c i art. 133.

2. Mali podatnicy, którzy wybrali meto
dę kasową, składają w urzędzie skarbo
wym deklaracje podatkowe za okresy k
wartalne w terminie do 25. dnia miesiąc
a następującego po każdym kolejnym k
wartale.

Zapłata podatku

Art. 103 

1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w ar
t. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnik
a urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacan
ia podatku za okresy miesięczne w terminie d
o 25. dnia miesiąca następującego po miesiąc
u, w którym powstał obowiązek podatkowy, n
a rachunek urzędu skarbowego (...).

2. Podatnicy [„mali podatnicy”], są obowiąza
ni, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowe
go, do obliczania i wpłacania podatku za okre
sy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po kwartale, w którym powstał 
obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu sk
arbowego (…).





Zwrot VAT

Art. 87

1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa 
w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty 
podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę 
kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różni
cy na rachunek bankowy.

Termin podstawowy - 60 dni

Zwrot przyśpieszony - 25 dni

Termin wydłużony  - 3 miesiące (na wniosek organów ścigania) lub 180 dni 
(w przypadku braku sprzedaży w okresie rozliczeniowym).



http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1076871,szybszy-zwrot-vat-pozos
tanie-tylko-w-budowlance.html



Faktury
Art. 106b 

1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106
a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wart
ości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędą
cej podatnikiem;

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju n
a rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany 
w pkt 1;

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o k
tórych mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspól
notowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje 
zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. 

Art. 106i

1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.



Paragony
Art. 111

1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalno
ści gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzed
aży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

1b. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w doku
mentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmi
ot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane słu
żące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik 
jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczeln
ik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala za okres do moment
u rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, do
datkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku 
naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za te
n sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo sk
arbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.



Zwolnienie z obowiązku ewidenc
ji  sprzedaży

§ 3

1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, ni
e dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych niepro
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekro
czył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatn
ików rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lu
b świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności g
ospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekro
czył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku 
podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy 
zastosowaniu kas rejestrujących z 28 grudnia 2018 r.





Mechaniz
m podzielo
nej płatno
ści

Art. 108a 1. Podatnicy, którzy otrzymali f
akturę z wykazaną kwotą podatku, przy d
okonywaniu płatności kwoty należności 
wynikającej z tej faktury mogą zastosow
ać mechanizm podzielonej płatności.

1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte 
towary lub usługi wymienione w załączni
ku nr 15 do ustawy, udokumentowane fak
turą, w której kwota należności ogółem st
anowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 
2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców [15 tys. zł – T.W.], poda
tnicy są obowiązani zastosować mechani
zm podzielonej płatności.



Płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w tak
i sposób, że zapłata odpowiadająca wartości kwoty netto je
st płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy.

Reszta trafia na specjalny „rachunek VAT” podatnika. 

Środki na rachunku VAT mogą być wykorzystane tylko w og
raniczonym zakresie (np. do zapłaty zobowiązań podatkow
ych) lub po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarboweg
o.



https://www.pkobp.pl/korporacje-i-samorzady/bankowosc-transakcyjna/podzielona-plat
nosc/sposob-na-podzielona-platnosc/

https://www.pkobp.pl/korporacje-i-samorzady/bankowosc-transakcyjna/podzielona-platnosc/sposob-na-podzielona-platnosc/
https://www.pkobp.pl/korporacje-i-samorzady/bankowosc-transakcyjna/podzielona-platnosc/sposob-na-podzielona-platnosc/


Odwrotne obciążenie w VAT

Odwrotne obciążenie (reverse charge) polegało na przesunięciu obowiązku ro
zliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę.
Zasada dotyczyła towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o po
datku od towarów i usług (mała elektronika – powyżej 20 000 zł w jednolitej 
gospodarczo transakcji), w sytuacji gdy nabywca jest zarejestrowany podatnik 
VAT czynny a dostawca nie jest zwolniony podmiotowo z VAT.
W przypadku mechanizmu odwrotnego obciążenia kwota podatku należnego s
tanowiła równocześnie kwotę podatku naliczonego i prawo do odliczenia tego 
podatku przysługuje nabywcy na zasadach ogólnych
Z uwagi na swoją nieskuteczność mechanizm odwrotnego obciążenia został z
astąpiony od 1 listopada 2019 r. mechanizmem oddzielonej płatności (split pa
yment).



Stawki w VAT

Stawka podstawowa – 23%

Stawka obniżona – 8%, 5%, 0%

Do 2011 r. - 22%, 7%, 5% i 0%.

Np. lody mleczne - 5%, sorbety - 23%,

ubranka dziecięce - 23%, trumny - 8%,

produkty garmażeryjne mrożone - 5%, chłodzone - 8%



Kazus – świadczenie złożone

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza sprzedawać pak
iety produktów spożywczych dla pracowników biurowych - zestawy przekąse
k, które w formie specjalnego zestawu w systemie subskrypcji (np. co tydzie
ń) dostarczane będą do biur klientów. Aby skompletować i dostarczyć zestaw 
Wnioskodawca musi korzystać z produktów objętych różnymi stawkami VAT 
(np. 5%, 8%, 23%) oraz ponieść koszt dostawy (stawka 23%). Działalność nie 
będzie miała charakteru gastronomicznego. Klient wybiera pakiet przekąsek 
(np. baton, chipsy, chrupki, czekolada w różnych ilościach i gramaturach) za p
ośrednictwem strony internetowej, a Wnioskodawca realizuje dostawę. Rola 
Wnioskodawcy polega na przyjęciu towaru, zapakowaniu go i wysłaniu beż ż
adnej ingerencji.

Wnioskodawca chciałby wyszczególnić jedynie cenę całego zestawu ze 
stawką podatku w wysokości 23%. Czy może tak zrobić?



Świadczenie złożone ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych 
czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dziel
i je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze - tzn. takie, 
które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są n
iezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). 
Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich 
charakteru, ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadc
zenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie 
opodatkowane świadczenia.

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze świadczeniem zł
ożonym, lecz zespołem odrębnych świadczeń (dostaw gotowych, zap
akowanych przez producenta towarów), podlegających opodatkowaniu 
podatkiem VAT na zasadach właściwych dla każdego świadczenia odrę
bnie.

Interpretacja indywidualna z 4 listopada 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.613.2019.2.IK - Dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej



Stawka 0% a zwolnienie

Ustawa o VAT przewiduje istnienie dwóch rozwiązań, podobnyc
h ekonomicznie, acz całkowicie odmiennych pod względem pra
wnym. Są to stawka 0% oraz zwolnienie podatkowe.

Podatnik zwolniony nie ma prawa do pomniejszenia podatku nal
eżnego o naliczony.

Stawka 0% powoduje, że nie występuje obowiązek naliczenia po
datku przez dokonującego dostawę towarów lub świadczącego us
ługę.

0% dotyczy m.in. eksportu czy wewnątrzwspólnotowej dostawy t
owarów.





Tax Free

Art. 126

1. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii 
Europejskiej, zwane dalej ,,podróżnymi'', mają prawo do otrzymania zwrotu p
odatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w st
anie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Eu
ropejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ar
t. 127 i 128.

Art. 129

1. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, spr
zedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że (...).





Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Art. 112b 

1. W razie stwierdzenia, że podatnik:
1)  w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a)  kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b)  kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty 
należnej,

c)  kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy roz
liczeniowe wyższą od kwoty należnej,

d)  kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy p
odatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamias
t wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowe
go,

2)  nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowe
go

- naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa odpowiedn
io wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowi
ązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowią
zania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu poda
tku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następ
ne okresy rozliczeniowe.



Wyłączenie dodatkowego zobowiązani
a

Dodatkowego zobowiążania nie stosuje się:
1)  jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego 
lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej podatnik:
a)  złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo
b)  złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku
- oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklara
cji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
2)  w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zaniż
enie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwro
tu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne 
okresy rozliczeniowe, wiąże się z:
a)  popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,
b)  nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres ro
zliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach 
rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli n
astąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowe
go lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej;
3)  w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fiz
ycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo 
za przestępstwo skarbowe.



Dodatkowe zobowiązanie w przy
padku tzw. pustych faktur
W przypadku:

- transakcji udokumentowanej fakturą, która nie odzwierciedla rz
eczywistych zdarzeń gospodarczych;

- transakcji z podmiotem nieistniejącym;

- transakcji obarczonej wadą pozorności czynności prawnej w ro
zumieniu prawa cywilnego;

- transakcji udokumentowanej fakturą, która zawiera kwoty niezg
odne z rzeczywistością.

ma zastosowanie sankcja w wysokości 100% zobowiązania, bez 
względu na fakt złożenia deklaracji lub korekty deklaracji VAT po 
kontroli lub w trakcie kontroli celno-skarbowej.



Nadużycie prawa w VAT

Art. 5

5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie c
zynności, o których mowa w ust. 1 [odpł. dost. tow. 
i św. usług, WDT, WNT, import, eksport], w ramach 
transakcji, która pomimo spełnienia warunków for
malnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia
ła zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatk
owych, których przyznanie byłoby sprzeczne z cel
em, któremu służą te przepisy.



Konsekwencje nadużycia

Art. 5

4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dok
onane czynności, o których mowa w ust. 1, wywoł
ują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miały
by miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, 
która istniałaby w braku czynności stanowiący
ch nadużycie prawa.



Działania mogące potencjalnie stano
wić przykłady nadużycia prawa

 Czynności kompleksowe (połączenie towarów lub usług o r
óżnych stawkach).

 Bardzo wysokie rabaty (opusty).

 Sprzedaż „za złotówkę”. 

 Usługi niematerialne.

 Pośrednictwo, w tym transakcje łańcuchowe.

 Barter. 



Wyłudzenia VAT

Z uwagi na swoją konstrukcję, VAT jest narzędziem masowych p
rzestępstw gospodarczych, polegających na wyłudzaniu jego zwr
otu (tzw. przestępstwa karuzelowe).

Straty budżetu państwa z tego tytułu mogły sięgnąć w ostatnich l
atach ok. 250 mld zł.

Szerzej:
https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/nik-o-prze
ciwdzialaniu-wyludzaniu-vat.html 

https://www.facebook.com/kpf.umcs/posts/257716254581679
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