
Akademia Mistrza VAT I Ewelina Dulęba

Moduł 11. Dodatkowe
materiały.

11.1. Faktury za paliwo a numer rejestracyjny pojazdu.

11.2. Wystawienie Fa do paragonu – kiedy i na jakich zasadach możliwe.

11.3. Otrzymanie zaliczki a powstanie obowiązku podatkowego

11.4. Jak wystawić fakturę przez podatnika zwolnionego z VAT?

11.5. Jak wystawić fakturę w procedurze VAT marża?

11.6. Faktura z oznaczeniem “mechanizm podzielonej płatności”

11.7. Błędny NIP na paragonie – czy można dokonać korekty?

11.8. Kiedy dopuszczalne jest anulowanie faktury VAT?

11.9. Weryfikacja podatnika na tzw. “białej liście”.
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11.4. Jak wystawić fakturę przez podatnika zwolnionego z VAT?

Wariant 1 Podatnik zwolniony z VAT podmiotowo (z uwagi na

wartość sprzedaży nieprzekraczającą 200 000,00 zł)

Kim jest podatnik zwolniony z VAT ?

Ten temat już omawialiśmy szczegółowo w jednym z poprzednich

modułów. Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku

sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie

przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży, o której mowa wyżej (art. 113 ust. 1), nie wlicza

się również:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej

sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu

podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega

opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług,

zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów

wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

© Copyright by Ewelina Dulęba 2021
Kopiowanie lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione.

www.ewelinaduleba.pl

2



Akademia Mistrza VAT I Ewelina Dulęba

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku

dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz

wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wskazuje art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku

sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie

roku działalność gospodarczą, jeżeli przewidywana przez niego

wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej

działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000,00 zł.

Z podmiotowego zwolnienia z VAT nie mogą skorzystać podatnicy:

1) dokonujący dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu

przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych

przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do

środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w

art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem
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jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do

chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

- pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU ex 45.4);

2) świadczący 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 sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji

gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Czy podatnik zwolniony z VAT musi wystawiać faktury?

Podatnik dokumentujący czynności zwolnione podlega pod przepisy

ustawy o podatku od towarów i usług (dotyczących faktur), ma zatem

obowiązek wystawienia - na żądanie nabywcy - faktury na podstawie

art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy (art. 106b ust. 3. Na żądanie nabywcy towaru

lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia

faktury nie wynika z ust. 1, z wyjątkiem:
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a) czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4,

b) czynności, o których mowa w art. 106a pkt 3 i 4,

1a) otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem czynności, o których

mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, z

wyjątkiem:

a) przypadku, gdy zapłata dotyczy czynności, o których mowa w art. 19a ust. 1b

i ust. 5 pkt 4 oraz art. 106a pkt 3 i 4,

b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i

art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc

od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź

otrzymano całość lub część zapłaty), zawierającej dane zgodne z § 3 pkt 1-3

ww. cytowanego rozporządzenia (rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązują również wtedy,

gdy podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić

taką fakturę. Przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego

dokumentu nazwą faktura, dokument ten musi jednak zawierać dane

wymagane dla faktury, wtedy też będzie uznawany za fakturę w

rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Jakie dane powinna zawierać faktura wystawiona przez podatnika

zwolnionego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług

oraz ich adresy,

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
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e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych

usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem.

Wariant 2 Podatnik zwolniony z VAT przedmiotowo (art. 43 ust. 1

ustawy o VAT)

Podatnik nie jest zobowiązany do wystawiania faktury w odniesieniu

do sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednak tak jak przy podatniku zwolniony z VAT podmiotowo, ma

obowiązek wystawić fakturę na żądanie nabywcy, o ile to żądanie

wystąpiło w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym

dokonano sprzedaży bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W

przypadku zgłoszenia takiego żądania podatnik musi wystawić fakturę.

Elementy faktury wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT,

będą uzależnione od podstawy prawnej zwolnienia. Zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie

wystawiania faktur, § 3. Faktura dokumentująca:

1) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na

podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na

podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług

oraz ich adresy,
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d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych

usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem,

h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy,

przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w

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

347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej,

zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

2) świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1

pkt 7, 37-41 ustawy powinna zawierać:

a) dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b,

b) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

c) nazwę usługi,

d) kwotę, której dotyczy dokument;

3) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na

podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których

mowa w pkt 1 lit. a-g;

4) przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość,

wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników

uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób:

kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami

pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,

promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
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c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby

podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem;

5) świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za

które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych

stawką podatku w wysokości 0%, wystawiana za okresy miesięczne przez

Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do

Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, powinna zawierać:

a) dane, o których mowa w pkt 4,

b) określenie nabywcy usług,

c) informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Przykład. Lekarz dentysta jest zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1

pkt 19 ustawy o VAT. Na żądanie swoich klientów (pacjentów) wystawia

faktury, czy powinien na tych fakturach umieszczać podstawę prawną

zwolnienia?

Tak, podatnik w wystawianej fakturze powinien uwzględnić dane

wymienione w § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, w

tym podstawę prawną zastosowanego zwolnienia, w tym przypadku: art.

43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
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