
 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 1 - 

 Kogo dotyczy obowiązek rejestracyjny do VAT? 

 Kluczową  kwestią  dla  każdego  początkującego  przedsiębiorcy  powinno  być 

 rozstrzygnięcie, czy dotyczy go obowiązek rejestracji do podatku VAT. 

 Zacznijmy zatem od podstaw -  kto to jest podatnik  VAT? 

 Zgodnie  z  art.  15  ust.  1  ustawy  z  dnia  11.03.2004  r.  o  podatku  od 

 towarów i usług (dalej: ustawy o VAT), podatnikami są: 

 -  osoby prawne, 

 -  jednostki  organizacyjne  niemające  osobowości  prawnej  (np.:  spółka 

 cywilna) oraz 

 -  osoby  fizyczne,  wykonujące  samodzielnie  działalność  gospodarczą, 

 bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. 

 Przy  analizie,  czy  w  danym  zdarzeniu  gospodarczym  mamy  do  czynienia 

 z  podatnikiem  VAT,  czy  też  nie,  kluczowa  jest  definicja  samodzielnej 

 działalności  gospodarczej.  Zgodnie  z  art.  15  ust.  2  ustawy  o  VAT 

 działalność  gospodarcza  obejmuje  wszelką  działalność  producentów, 

 handlowców  lub  usługodawców,  w  tym  podmiotów  pozyskujących  zasoby 

 naturalne  oraz  rolników,  a  także  działalność  osób  wykonujących  wolne 

 zawody.  Działalność  gospodarcza  obejmuje  w  szczególności  czynności 

 polegające  na  wykorzystywaniu  towarów  lub  wartości  niematerialnych 

 i prawnych  w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

 Do  samodzielnej  działalności  gospodarczej,  która  decyduje  o  staniu  się 

 podatnikiem, nie zalicza się czynności przynoszących przychody: 

 1)  ze  stosunku  służbowego,  stosunku  pracy,  pracy  nakładczej, 

 spółdzielczego  stosunku  pracy,  oraz  członkostwa  w  rolniczej 
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 spółdzielni  lub  innej  spółdzielni  zajmującej  się  produkcją  rolną  - 

 podatnikiem  VAT  nie  może  być  więc  osoba  fizyczna,  której 

 przychody  stanowią  wyłącznie  przychody  ze  stosunku  pracy 

 i stosunków pokrewnych (art. 15 ust. 3 pkt 1), 

 2)  z  tytułu  działalności  wykonywanej  osobiście  na  podstawie  art.  13 

 pkt  2–9  ustawy  o  pdof),  pod  warunkiem,  że  podmiot  wykonujący 

 osobiście  działalność  jest  związany  ze  zlecającym  wykonanie  tych 

 czynności  więzami  tworzącymi  stosunek  prawny  pomiędzy 

 zlecającym  wykonanie  czynności  i  wykonującym  zlecane  czynności 

 co  do  warunków  wykonywania  tych  czynności,  wynagrodzenia 

 i  odpowiedzialności  zlecającego  wykonanie  tych  czynności  wobec 

 osób trzecich (art. 15 ust. 3 pkt 3), 

 3)  punkt  2  ma  zastosowanie  również  do  usług  twórców  i  artystów 

 wykonawców  w  rozumieniu  przepisów  o  prawie  autorskim  i  prawach 

 pokrewnych,  wynagradzanych  w  formie  honorariów  za  przekazanie 

 lub  udzielenie  licencji  do  praw  autorskich  lub  praw  artystycznego 

 wykonania albo ich wykonanie (art. 15 ust. 3a) 

 W  przypadku  osób  fizycznych  prowadzących  wyłącznie 

 gospodarstwo  rolne,  leśne  lub  rybackie  za  podatnika  uważa  się 

 osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne (art. 15 ust. 4 ustawy o VAT). 

 Natomiast  w  przypadku  organów  władzy  publicznej  oraz  urzędów 

 obsługujących  te  organy  -  są  one  podatnikami  wyłącznie  w  zakresie 

 czynności  wykonywanych  na  podstawie  zawartych  umów 

 cywilnoprawnych.  Nie  uznaje  się  ich  za  podatników  w  zakresie 

 realizowanych  zadań  nałożonych  odrębnymi  przepisami  prawa,  dla 

 realizacji których zostały one powołane (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). 

 Jak  wskazuje  art.  16  ustawy  o  VAT,  podatnikami  są  również  podmioty, 

 które  dokonują  okazjonalnie  wewnątrzwspólnotowej  dostawy 
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 nowych  środków  transportu.  Mamy  tutaj  więc  wyjątek  -  podmiot  nie 

 wykonuje czynności w sposób ciągły, lecz tylko okazjonalnie. 

 Kolejne  podmioty,  uważane  za  podatników  VAT  wymienione  zostały  w  art. 

 17  ustawy  o  VAT  -  są  nimi  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne 

 niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: 

 -  na  których  ciąży  obowiązek  uiszczenia  cła,  również 

 w  przypadku,  gdy  na  podstawie  przepisów  celnych  importowany 

 towar  jest  zwolniony  od  cła  albo  cło  na  towar  zostało  zawieszone, 

 w  części  lub  w  całości,  albo  zastosowano  preferencyjną,  obniżoną 

 lub zerową stawkę celną, 

 -  uprawnione  do  korzystania  z  procedury  uszlachetniania 

 czynnego  lub  procedury  odprawy  czasowej,  w  tym  również 

 osoby,  na  które  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  zostały 

 przeniesione  prawa  i  obowiązki  osoby  uprawnionej  do  korzystania 

 z procedury, 

 -  dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 -  nabywające  usługi  i  towary,  po  spełnieniu  warunków  określonych 

 we wskazanym przepisie (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5), 

 -  obowiązane  do  zapłaty  podatku  na  podstawie  art.  42  ust.  8  lub  ust. 

 10  -  dotyczy  sytuacji  gdy  nabywca  nowego  środka  transportu 

 w  ramach  wewnątrzwspólnotowej  dostawy  nowych  środków 

 transportu wywozi pojazd bez użycia środka przewozowego. 

 Skoro  już  wiemy,  że  zasadniczo  o  byciu  podatnikiem  VAT  przesądza  fakt 

 prowadzenia  działalności  gospodarczej,  przejdźmy  do  odpowiedzi,  czy 

 każdy  przedsiębiorca  rozpoczynający  działalność  musi 

 zarejestrować się jako podatnik VAT czynny? 

 Oczywiście,  że  nie.  Ustawodawca  przewidział  dla  podatników  dwa  rodzaje 

 zwolnień: 
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 -  zwolnienia podmiotowe  - art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, 

 -  zwolnienia przedmiotowe  - art. 43 ustawy o VAT. 

 Analizą zwolnień zajmiemy się w kolejnych tygodniówkach. 

 Dziś przeanalizujemy  jak przebiega rejestracja do  VAT. 

 Zgłoszenia  dokonuje  się  na  formularzu  VAT-R.  Co  istotne,  powinno  to 

 nastąpić  najpóźniej  w  dniu  poprzedzającym  dzień  rozpoczęcia  sprzedaży 

 towarów  lub  świadczenia  usług  objętych  VAT.  W  przypadku  przedsiębiorcy, 

 który  dotychczas  korzystał  ze  zwolnienia,  formularz  VAT-R  powinien 

 zostać  złożony  do  końca  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc,  od  którego 

 chciałby  stać  się  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT.  Jeśli  jednak  zmiana 

 ta  jest  obowiązkowa,  tzn  podatnik  utracił  prawo  do  zwolnienia,  zgłoszenia 

 dokonać  należy  przed  dniem,  w  którym  nastąpiła  utrata  prawa  do 

 zwolnienia. 

 Formularz  VAT-R  złożyć  należy  do  urzędu  skarbowego  właściwego 

 w  sprawach  podatku  VAT,  czyli  właściwego  ze  względu  na  miejsce 

 zamieszkania  podatnika  lub  w  przypadku  osób  prawnych,  właściwego  dla 

 siedziby  podmiotu.  Można  to  zrobić  osobiście,  wysłać  formularz  pocztą  lub 

 złożyć  go  elektronicznie.  Do  formularza  dołączyć  należy  tytuł  prawny  do 

 lokalu.  Niektóre  urzędy  wymagają  również  dodatkowego  oświadczenia  w 

 zakresie podatku od towarów i usług. 

 Po  weryfikacji  zgłoszenia  urząd  skarbowy  dokonuje  rejestracji  jako 

 “podatnik VAT czynny” lub “podatnik VAT zwolniony”. 

 Może  się  jednak  zdarzyć,  że  urząd  skarbowy  nie  dokona  rejestracji 

 do  VAT.  Zgodnie  bowiem  z  art.  96  ust.  4a  ustawy  o  VAT,  naczelnik  urzędu 

 skarbowego  nie  dokona  jednak  rejestracji  podmiotu  jako  podatnik  VAT  bez 

 konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli: 
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 1)  dane  podane  w  zgłoszeniu  rejestracyjnym  są  niezgodne  z  prawdą 

 lub 

 2)  podmiot ten nie istnieje, lub 

 3)  mimo  podjętych  udokumentowanych  prób  nie  ma  możliwości 

 skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

 4)  podmiot  albo  jego  pełnomocnik  nie  stawia  się  na  wezwania 

 naczelnika urzędu skarbowego, lub 

 5)  z  posiadanych  informacji  wynika,  że  podatnik  może  prowadzić 

 działania  z  zamiarem  wykorzystania  działalności  banków 

 w  rozumieniu  art.  119zg  pkt  1  Ordynacji  podatkowej  lub 

 spółdzielczych  kas  oszczędnościowo-kredytowych  do  celów 

 mających  związek  z  wyłudzeniami  skarbowymi  w  rozumieniu  art. 

 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub 

 6)  wobec  tego  podmiotu  sąd  orzekł,  na  podstawie  odrębnych 

 przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Formularz  VAT-R  (16)  stanowi  załącznik  do  tygodniówki.  Wraz  z  kolejnymi 

 artykułami  dotyczącymi  zwolnień  z  VAT  pojawi  się  również  przykład  jego 

 wypełnienia. 
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