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Lekcja 42

Sprzedaż odzieży używanej a ryczałt
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Pełna analiza:

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej
działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z
zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej
osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób
fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu
art. 12 ust. 10a.

Przy czym - w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 - użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność
gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku
dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww.
ustawy.

Kiedy dokonać zgłoszenia?
Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik
składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, do 20.
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku
podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku
podatkowego (art. 9 ust. 1 ustawy).

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została natomiast przez ustawodawcę
ustalona w art. 12 analizowanej ustawy. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a, ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w
zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Z kolei - zgodnie z
art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ww. ustawy - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3%
przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
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Działalność usługowa w zakresie handlu
W świetle natomiast art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż,
w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich,
które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do
butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym
Ponadto, użyte w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie "sprzedaż uprzednio nabytych towarów w
stanie nieprzetworzonym" oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji czy
wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z
definicją słownikową "przetwarzać" to "przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną
postać, formę; przekształcać, przeobrażać" (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, towarami
handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Użyte
w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy sformułowanie "sprzedaż uprzednio nabytych towarów w
stanie nieprzetworzonym" oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy
wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z
definicją słownikową "przetwarzać" to "przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną
postać, formę; przekształcać, przeobrażać" (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, którego przedmiotem będzie
sprzedaż odzieży używanej w stanie nieprzetworzonym, to będzie on uprawniony do opodatkowania
swoich usług 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako działalność usługowa w
zakresie handlu.
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