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Wstęp 

 
Nie mogę rozpocząć prawdziwej historii, która staje się punktem zwrotnym dla wielu            

osób, które spotykam na swojej drodze, bez słowa wstępu. Dla Ciebie, dla mnie - w               

imię przekazania najcenniejszej wartości jaką mogę Ci dać: moja wiedza i           

doświadczenie, oparte nie tylko na mojej pracy, przebytych przeze mnie kursach,           

szkoleniach ale również znajdziesz tu wzbogacone treści o doświadczenie osób,          

które pracowały kiedyś w urzędzie skarbowym, a teraz prowadzą własne biuro           

rachunkowe, radców prawnych i prawników z którymi w swojej “karierze”          

prowadziłam w sumie wiele godzin rozmów - najczęściej online, ze względu na            

zapełniony grafik mojego dnia w ostatnich kilku latach.  

 

Dziękuję Ci, za zaufanie jakim mnie obdarzyłaś/eś inwestując w ten kurs, ze swojej             

strony obiecuję, że to będzie najlepsza inwestycja w Twój rozwój, wykorzystaj ją            

maksymalnie - podążaj za wskazówkami jakie przygotowałam dla Ciebie.  

 

Wiem, że nasz zawód wymaga ciągłej nauki, aktualizowania wiedzy, która na rynku            

jest bardzo, bardzo droga. Dlatego ja postanowiłam wyjść naprzeciw, początkowo          

startując z ogromnym bezpłatnym projektem na Facebooku Pakto.pl Ewelina Dulęba          

- tam często widzimy się na żywo na bardzo wartościowych szkoleniach. Zdaję sobie             

sprawę, że mimo wszystko to za mało, dlatego odpowiadając na liczne wiadomości i             

apele, które były dla mnie wspaniała nagrodą, stworzyłam ten PRAKTYCZNY KURS           

VAT - Kurs AKADEMIA TERNINGOWA VAT - poczuj prawdziwą PASJĘ ➽. Poznaj            

tajniki podatku od towarów i usług, naucz się rozwiązywać różne problemy, które            

pojawiają się lub będą się pojawaić, podczas pracy w naszym zawodzie.  

 

Cóż, żadną tajemnicą jest, że od zawsze byłam prymusem - ale pozytywnym,            

dzielącym się wiedzą, pracą domową :) takie mam podejście do życia, nauczyli mnie             

tego moja mama i wspaniali dziadkowie. Wiem, że życie nie jest bajką i wiele osób               

działa zupełnie odwrotnie, nie zmienimy świata, ale razem możemy stworzyć          
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wspaniałą społeczność, która będzie się wspierać wzajemnie: BEZ HEJTU, BEZ          

OCENIANIA ZA ZADANE PYTANIA, BEZ NAŚMIEWANIA. WSPARCIE ZA        

WSPARCIE.  

 

APEL!  

 

To jest Twój czas i Twoja energia, moją znajdziesz w kursie, jeśli potrzebujesz jej              

więcej zapraszam Cię z całego serca na mój FanPage, nie kryję się tam z moimi               

emocjami, chociaż społeczność, która stawiała tam ze mną pierwsze kroki postawiła           

mnie do “pionu” :) Piszę to z uśmiechem, ponieważ pamiętam, moją gestykulację,            

każda emocja była przekazana mimiką szczerą i gestem, dodatkowo chciałam          

wszystkim odpowiedzieć na bieżąco na każde pytanie, tym samy rozpraszałam          

niektórych. Dlatego okiełznałam co nie co moje emocje :) Sporo osób pisało do mnie,              

bądź sobą taka jesteś super - to było niesamowite, ale znaczna większość jednak             

oczekiwała, że się troszkę opanuję :) Niemniej jednak kocham swoją pracę,           

uwielbiam spotykać się ludźmi, wymieniać się doświadczeniem. Na co dzień          

dodatkowej energii dostarcza mi mój wspaniały mąż, który zawsze wspiera i też            

czasem ciągnie za sznurki stopując moją aktywność w pozytywnym sensie oraz moja            

córeczka Wiktoria - zawsze z uśmiechem, śpiewająca i bardzo aktywna.  

Jednak! Nigdy się nie poddawaj - nawet jeśli wydaje Ci się, że łatwo pisać, jeszcze               

łatwiej mówić. Pamiętaj, że to jest tylko Twoje życie, wczoraj było wczoraj, nie             

cofniesz czasu, nie zmienisz tego co było, ale możesz zmienić dziś i Twoją             

przyszłość. Jeśli ktoś sprawia Ci przykrość, blokuje Twój rozwój nie pochylaj głowy            

ze smutku, wręcz przeciwnie przypomnij sobie kim jesteś i jakie masz prawa i kim              

jest osoba, która Cię ocenia. Jeżeli masz na tyle siły postaw temu opór, powiedz o               

swoich uczuciach i oczekiwaniach, jeśli nie - postaw barierę, granicę i postaraj się             

nie zwracać na to uwagi. Spotykam wiele osób, które właśnie są blokowane przez             

kogoś, boją się być sobą, boją się odezwać w obawie przed krytyką albo śmiechem.              

To jest straszne, każdy jest wyjątkowy, każdy zasługuje na wyrażanie siebie jak tylko             

chce o ile nie rani przy tym nikogo obok.  
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Zawsze mówię: Jeśli ktoś Cię zranił, obraził, zabolało Cię to odrzuć te myśli -              

przypomnij sobie o kimś kto Cię docenia, kto Cię szanuje, przywołaj we            

wspomnieniach miłe chwile, które wywołają uśmiech na Twojej twarzy - nie daj się             

sprowokować. Stres niszczy organizm, nerwy również - wiem coś o tym doskonale,            

później regeneracja organizmu trwa bardzo długo często z różnymi skutkami, dlatego           

nie pozwól by ktoś próbował Ci zaszkodzić. Czasem trzeba zacisnąć zęby, ale nie za              

długo bo jednak wizyta u dentysty też może być kosztowna ;)  

 

Inwestuj w siebie, dbaj o swoje zdrowie i kondycję psychiczną. Zapraszam Cię do             

mojego świata w którym po bardzo burzliwym czasie, wprowadziłam harmonię i w            

zawiłych sytuacjach przekładam z języka zawiłego na nasz polski :) Dużo rysuję, tak             

- ale nie, nie jestem uzdolniona artystycznie, wręcz przeciwnie, ja dużo rysuję            

schematów, które pokazują rozwiązanie - mówię o tym niejednokrotnie w kursie.           

Proszę tylko o zaangażowanie.  

 

Pamiętaj proszę, że: 

 
“Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w             
życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż                 
dla siebie” Brian Tracy 
 
 

 
Będę Cię inspirowała podczas całego kursu.  

 

Ewelina Dulęba 
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Moduł I Wprowadzenie  

 

“Cele są jak magnes, przyciągną rzeczy potrzebne do ich                 
zrealizowania” 

A. Robbins 
 
Zawsze, gdy rozpoczynam nowy projekt, rozpisuję sobie etapy jego wykonania i           

planowany czas realizacji - rozliczam się z tego co zaplanowałam a co wykonałam,             

spróbuj zrobić to samo, zobaczysz jak można zwiększyć efektywność swojej pracy.           

W momencie, gdy coś Ci się obsunie czasowo, poczujesz wyrzuty sumienia, że nie             

udało się dopiąć planu. Wtedy nie marnuj czasu na złość czy smutek, tylko zastanów              

się: dlaczego nie zrealizowałeś/aś planu?, co można było zrobić by plan był lepiej             

wykonany, jakie wyciągam z tego wnioski i co planuję na następny tydzień.  

Jeśli patrzysz na swój plan i jesteś z siebie dumny/a napisz to koniecznie. Przy              

tej okazji proszę Cię o założenie swojego zeszytu do VAT - do tego             

wyjątkowego kursu, by móc patrzeć na swoje kolejne osiągnięcia.  

 

Zapraszam do I modułu w którym przedstawię Ci: 

- co to dokładnie jest VAT, z jakimi innymi nazwami jeszcze możesz się spotkać             

i dlaczego tak o nim głośno,  

- gdzie szukać informacji na temat różnych zawiłości związanych z tym          

tematem,  

- do jakich przepisów sięgać by zgłębiać wiedzę.  

 

Na końcu zostawiam Ci do rozwiązania test i zadania otwarte, po ich rozwiązaniu             

zapraszam Cię do sprawdzenia swojej wiedzy w rozwiązaniach. 
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Powodzenia! 

 

Ewelina Dulęba  

1.1.  Wprowadzenie - czyli jak i skąd czerpać wiedzę 

 
Zaczniemy od rozłożenia podatku VAT na czynniki pierwsze by poznać go           

doskonale i iść dalej. Nie jest to typowy kurs podatkowy, to coś znacznie więcej,              

ponieważ system jaki obrałam do przekazywania wiedzy ma za zadanie, w jak            

najbardziej przyjazny sposób dotrzeć do każdego kto z niego korzysta.  

VAT - podatek od towarów i usług, możesz spotkać się z wieloma nazwami             

tego podatku: VAT, PTU, z ang. value-added tax. To nic innego jak rodzaj             

pośredniego podatku, polska odmiana podatku od wartości dodanej, podatek         

pośredni. Można by powiedzieć (o ile nie mamy do czynienia z usługami, towarami             

zwolnionymi z opodatkowania VAT), że mamy z nim do czynienia na każdym etapie             

obrotu towarami lub usługami.  

 

O co chodzi z zasadą neutralności podatku VAT? 

 

Neutralność podatku VAT, zakłada, że jego ciężar ponosi ostateczny odbiorca, czyli           

konsument. Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to może          

odliczyć sobie podatek naliczony (podatek naliczony do zakupów) od podatku          

należnego (doliczanego do sprzedaży).  

 

Przykład. Przedsiębiorca X zajmuje się sprzedażą hurtową akcesoriów biurowych.         

W miesiącu maju zamówił towar handlowy na kwotę: 10 000,00 zł netto. Za całe              

zamówienie zapłacił 12 300,00 zł brutto. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT,           

rozliczającym VAT miesięcznie. Sprzedaż krajowa w miesiącu maju wyniosła 15          

000,00 zł netto VAT: 3450,00 zł. Zatem w deklaracji VAT-7 będzie mógł pomniejszyć             

podatek należny w wysokości 3 450, 00 zł o podatek naliczony z dokonanych             

zakupów: 2 300,00 zł. Jeżeli założymy, że w tym miesiącu nie dokonał żadnych             
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innych zakupów to w deklaracji VAT-7 wykaże 1 150,00 zł zł podatku do zapłaty              

(będziemy o tym mówić dokładnie w dalszej części kursu).  

 

Czy w praktyce mamy do czynienia tylko z takimi przypadkami? I czy to wszystko              

jest takie proste? 

 

Oczywiście nic nie jest na początku proste i nie zawsze będziemy mieli do czynienia              

z oczywistościami, ale da się nad tym zapanować. Krok po kroku przeprowadzę Cię             

przez różne przypadki i sposoby ich rozwiązywania.  

 

Cechy konstrukcyjne podatku VAT - mające wpływ na analizę treści ustawy o            

VAT :  

 

Powszechność - podatek od towarów i usług jest powszechnym ponieważ, co do            

zasady, obciąża obrót wszelkiego rodzaju towarami i usługami. Zasadę         

powszechności realizują definicje dostawy towarów oraz świadczenia usług, w         

których świetle nie istnieją świadczenia, które nie stanowią ani dostawy towarów, ani            

świadczenia usług. 

Jak przeczytać można w interpretacji indywidualnej      

2461-IBPP1.4512.69.2017.2.SS z dnia 21-03-2017 wydanej przez Dyrektora       

Krajowej Informacji Skarbowej: 

,,(...) Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą          

powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których      

przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że          

są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w           

ramach działalności gospodarczej (...)’’. 

 

Wielofazowość - oznacza, że podatek VAT jest, co do zasady, należny od każdej             

transakcji aż do etapu sprzedaży detalicznej włącznie. Dzięki przyznanemu         

podatnikom podatku od towarów i usług prawu do obniżania podatku należnego o            

kwoty podatku zapłaconego na poprzednim etapie obrotu poszczególni podatnicy         
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podatek VAT w istocie odprowadzają od przyrostu wartości towaru lub usługi w danej             

fazie obrotu (od wartości dodanej). 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I FSK 1090/15 z dnia 31.01.2017           

wskazuje, że: 
,, (...) Zasada jednokrotnego obciążenia podatkiem dotyczy jednokrotnego        

obciążenia tej samej transakcji. Podatek od towarów i usług jest podatkiem           

wielofazowym i jest pobierany na każdym etapie obrotu, niezależnie od liczby           

transakcji (art. 1 ust. 2 dyrektywy 112) (...)’’.  
 

Proporcjonalność - sprowadza się do tego, że wysokość podatku VAT jest zależna            

wyłącznie od ceny towaru lub usługi. Właściwe proporcje podatku wyznaczają stawki           

określone dla poszczególnych towarów i usług. Mają one charakter liniowy, gdyż           

zwiększeniu ceny towaru lub usługi nie towarzyszy podwyższenie stawki podatku          

(lecz jedynie zwiększenie kwoty podatku proporcjonalne do zwiększenia ceny towaru          

lub usługi). 

Istotę proporcjonalności podatku VAT wskazuje m.in. interpretacja       

indywidualna 0111-KDIB3-3.4012.68.2018.1.PK wydana przez Dyrektora Krajowej      

Informacji Skarbowej: 

,, (...) Każda bowiem transakcja podlega podatkowi od towarów i usług           

obliczonemu w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika         

jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub usługi z         

uwzględnieniem stawki, jaka ma zastosowanie do dostawy lub świadczenia         

takich towarów i usług (...)’’. 

 

Neutralność - neutralność podatku VAT jest osiągana przez przysługujące         

podatnikom prawo do obniżania kwot podatku należnego o poniesiony koszt podatku           

naliczonego. Dzięki istnieniu tego uprawnienia kwoty podatku są przenoszone na          

kolejnych uczestników obrotu, aż do nabycia towarów i usług przez konsumenta czyli            

podmiot, któremu prawo do obniżenia nie przysługuje. W konsekwencji konsument          

zostaje definitywnie obciążony kwotą VAT zawartą w cenie nabytego towaru lub           

usługi.  
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Zasada neutralności zgodnie z interpretacją IBPP1/4512-829/15/MS z dnia        

2016.01.11 wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: 

,,(...) Do fundamentalnych cech podatku od wartości dodanej, wynikających z          

postanowień artykułu 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006           

r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L             

Nr 347, s. 1, ze zm.), należy zaliczyć zasadę neutralności podatku dla            

podatników. Cechą podatku od wartości dodanej, wskazaną w art. 1 ust. 2 ww.             

Dyrektywy, jest faktyczne obciążenie ciężarem podatku od wartości dodanej         

jedynie konsumpcji towarów i usług. Z treści tego przepisu należy          

wnioskować, że podatek ten nie powinien obciążać podmiotów biorących         

udział w obrocie towarami i usługami, niebędących ich ostatecznymi         

odbiorcami. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 1,           

podatek powinien być naliczany na wszystkich stadiach obrotu, z etapem          

sprzedaży detalicznej włącznie (...)’’. 

,,(...) Neutralność podatku od wartości dodanej dla podatnika wyraża się m.in.           

dążeniem do poszukiwania, wdrażania i ochrony rozwiązań legislacyjnych        

zapewniających stan prawny, w którym wartość podatku zapłaconego przez         

podatnika w cenie zakupywanych przez niego towarów i usług         

wykorzystywanych do celów działalności opodatkowanej nie będzie stanowić        

dla podatnika ostatecznego kosztu. Podatnik musi mieć zapewnioną        

możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego ze swoją działalnością        

opodatkowaną. Wszelkie korzystne dla podatnika konsekwencje wynikające z        

koncepcji neutralności podatku są traktowane w doktrynie wspólnego systemu         

VAT jako fundamentalne prawo podatnika, nie zaś jako jego przywilej (...)’’. 
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1.2. Regulacje prawne jakie musisz znać by móc        

swobodnie poruszać się w tematyce VAT 
 

Aktami prawnymi o szczególnym charakterze są dyrektywy. Zgodnie z art. 288           

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dyrektywa wiąże każde państwo         

członkowskie, do którego jest kierowana. W odniesieniu do rezultatu, który ma           

zostać osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru środków i          

formy. Ustawa o podatku VAT stanowi część wspólnego systemu podatku od           

wartości dodanej, którego ramy wyznacza dyrektywa 2006/112 (Dyrektywa        

2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku           

od wartości dodanej). 

Pomimo, że dyrektywy są kierowane do państw członkowskich, a więc, co do            

zasady, nie mają bezpośredniego zastosowania wobec innych podmiotów        

dopuszcza się niekiedy powoływanie bezpośrednio na przepisy w nich zawarte. 

Zgodnie z wyrokiem z 14 lipca 1994 r. w sprawie C-91/92 aby możliwe było              

powołanie się przez jednostkę bezpośrednio na obowiązek nałożony na państwo          

członkowskie w drodze dyrektywy muszą być spełnione łącznie trzy warunki: 

1. Przepisy dyrektywy są precyzyjne i bezwarunkowe, 

2. Z norm dyrektywy wynikają prawa jednostki wobec państwa, 

3. Implementacja dyrektywy jest nieprawidłowa, a upłynął termin       

przewidziany do jej implementacji. 

Zatem w zakresie wskazanym powyżej, podatnicy podatku od towarów i usług mogą            

bezpośrednio powoływać się na przepisy tej dyrektywy (prawo to nie przysługuje           

natomiast organom podatkowym). 

W przeciwieństwie do dyrektyw, bezpośrednio w państwach członkowskich        

stosowane są przepisy unijnych rozporządzeń. Jeżeli zatem dyrektywa 2006/112         

nie jest, co do zasady, w Polsce (ani w innych państwach członkowskich)            

bezpośrednio stosowana, bezpośrednio stosowane jest wydane na jej podstawie         

rozporządzenie 282/2011(Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 
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z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy         

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej). 

 

Przykład dla zaawansowanych znajduje się w interpretacji numer        

0114-KDIP4-2.4012.175.2020.2.WH - do pobrania w naszym module.  
 

Zagadnienia związane z VAT regulują także rozporządzenia wykonawcze.  

 

Pełną listę aktualnych rozporządzeń znajdziesz na stronie rządowej:  

https://www.podatki.gov.pl/vat/akty-prawne/ustawa-o-vat/lista-aktow-wykonawczych-

do-ustawy-o-vat/?page=1 

 

Bardzo istotne w zdobywaniu i usystematyzowaniu wiedzy, zwłaszcza dla osób          

początkujących w dziedzinie księgowości, ale nie tylko, są także interpretacje          

podatkowe oraz wyroki sądów. 

 
 

Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego Ewelina Dulęba  
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