
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 17 - 

 Opodatkowanie VAT w przypadku stosowania bonów 

 Do  bonów  zaliczyć  można:  bony  towarowe,  vouchery  czy  też  karty 

 podarunkowe  przekazywane  przez  przedsiębiorców  klientom,  w  celu 

 realizacji  założeń  biznesowych.  Jest  to  zatem  temat,  z  którym  większość 

 księgowych ma do czynienia. 

 Zanim  przejdziemy  do  ustalania  kwestii  ich  opodatkowania,  zacznijmy  od 

 podstawowych  pojęć,  zawartych  w  art.  2  pkt  41-45  ustawy  o  podatku  od 

 towarów i usług. 

 Bon  to  instrument,  z  którym  wiąże  się  obowiązek  jego  przyjęcia  jako 

 wynagrodzenia  lub  części  wynagrodzenia  za  dostawę  towarów  lub 

 świadczenie  usług,  w  przypadku  którego  towary,  które  mają  zostać 

 dostarczone,  lub  usługi,  które  mają  zostać  wykonane,  lub  tożsamość 

 potencjalnych  dostawców  lub  usługodawców  są  wskazane  w  samym 

 instrumencie  lub  określone  w  powiązanej  dokumentacji,  w  tym 

 w warunkach wykorzystania tego instrumentu. 

 Bony dzielimy na: 

 1)  bony  jednego  przeznaczenia  (SPV)  -  bony,  w  przypadku  których 

 miejsce  dostawy  towarów  lub  świadczenia  usług,  których  bony 

 dotyczą,  oraz  kwota  należnego  podatku,  podatku  od  wartości 

 dodanej  lub  podatku  o  podobnym  charakterze  z  tytułu  dostawy  tych 

 towarów  lub  świadczenia  tych  usług  są  znane  w  chwili  emisji  tych 

 bonów;  przykładem  może  być  karta  upominkowa  na  masaż  lub  bon 

 na  nocleg  w  hotelu  -  w  takich  sytuacjach  znane  jest  miejsce 

 wykonania usługi oraz kwota należnego podatku, 

 2)  bony  różnego  przeznaczenia  (MPV)  to  bony  inne  niż  bony 

 jednego  przeznaczenia,  np.  bon  emitowany  przez  hotel,  ale 
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 wskazujący  na  możliwość  skorzystania  z  dowolnej  usługi 

 świadczonej  przez  hotel,  np.  noclegu,  restauracji,  zakupu  alkoholi, 

 wynajmu  sali;  w  takim  przypadku  nie  można  określić  jednoznacznie 

 stawki VAT. 

 Emisja bonu  to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu. 

 Transfer  bonu  to  z  kolei  emisja  bonu  oraz  każde  przekazanie  tego  bonu 

 po jego emisji. 

 Transfer  bonu  podlega  opodatkowaniu  VAT.  Moment  powstania  obowiązku 

 podatkowego jest jednak zależny od rodzaju bonu. 

 Transfer bonu jednego przeznaczenia 

 Zgodnie  z  art.  8a  ust.  1  ustawy  o  VAT,  transfer  bonu  jednego 

 przeznaczenia  dokonany  przez  podatnika  działającego  we  własnym 

 imieniu  uznaje  się  za  dostawę  towarów  lub  świadczenie  usług,  których  ten 

 bon dotyczy. 

 Faktycznego  przekazania  towarów  lub  faktycznego  świadczenia  usług 

 w  zamian  za  bon  jednego  przeznaczenia  przyjmowany  przez  dostawcę  lub 

 usługodawcę  jako  wynagrodzenie  lub  część  wynagrodzenia  nie  uznaje  się 

 za  niezależną  transakcję  w  części,  w  której  wynagrodzenie  stanowił  bon 

 (art. 8a ust. 2). 

 Jak  natomiast  wskazuje  art.  8a  ust.  3  ww.  ustawy,  jeżeli  transferu  bonu 

 jednego  przeznaczenia  dokonuje  podatnik  działający  w  imieniu  innego 

 podatnika,  uznaje  się,  że  taki  transfer  stanowi  dostawę  towarów  lub 

 świadczenie  usług,  których  ten  bon  dotyczy,  dokonane  przez  podatnika, 

 w imieniu którego działa podatnik. 

 W  myśl  art.  8a  ust.  4  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  gdy  dostawca  towarów 

 lub  usługodawca  nie  jest  podatnikiem,  który  działając  we  własnym 
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 imieniu,  wyemitował  bon  jednego  przeznaczenia,  uznaje  się,  że  ten 

 dostawca  lub  usługodawca  dokonał  odpowiednio  dostawy  towarów  lub 

 świadczenia  usług,  których  ten  bon  dotyczy,  na  rzecz  podatnika,  który 

 wyemitował ten bon. 

 Zgodnie  z  art.  19a  ust.  1a  ww.  ustawy,  w  przypadku,  transferu  bonu 

 jednego  przeznaczenia,  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą 

 dokonania jego transferu. 

 W  takich  sytuacjach,  w  myśl  art.  19a  ust.  4  ww.  ustawy,  dostawę  towarów 

 lub  usługę  uznaje  się  za  wykonaną  z  chwilą  dokonania  transferu  bonu 

 jednego przeznaczenia. 

 W  związku  z  powyższym,  warto  zauważyć,  że  nie  ma  znaczenia  fakt,  czy 

 bon  został  w  ogóle  zrealizowany  przez  ostatecznego  posiadacza.  Jeśli  nie 

 dojdzie do jego realizacji, nie ma konieczności dokonywania korekt VAT. 

 Przykład 

 Bon  jednego  przeznaczenia  został  sprzedany  w  listopadzie  2022  r.  za 

 kwotę  200  zł.  Do  nabycia  towarów  doszło  w  grudniu  2022  roku,  przy  czym 

 wartość nabytych towarów to 300 zł. 

 Mamy  tutaj  do  czynienia  z  dwoma  momentami  powstania  obowiązku 

 podatkowego: 

 -  w  listopadzie  2022  r.  w  odniesieniu  do  kwoty  bonu  200  zł.  (netto 

 162,60 zł, VAT 23% 37,40 zł), 

 -  w  grudniu  2022  r.  w  odniesieniu  do  kwoty  100  zł,  stanowiącej 

 różnicę  między  wartością  nabytych  towarów,  a  kwotą  bonu  (netto 

 81,30 zł, VAT 18,70 zł). 
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 Transfer bonu różnego przeznaczenia 

 Zgodnie  z  art.  8b  ust.  1  ustawy  o  VAT,  faktyczne  przekazanie  towarów  lub 

 faktyczne  świadczenie  usług  dokonane  w  zamian  za  bon  różnego 

 przeznaczenia  przyjmowany  przez  dostawcę  lub  usługodawcę  jako 

 wynagrodzenie  lub  część  wynagrodzenia  podlega  opodatkowaniu 

 podatkiem.  Nie  podlega  opodatkowaniu  podatkiem  wcześniejszy  transfer 

 bonu różnego przeznaczenia. 

 Innymi  słowy,  sprzedaż  przez  podatnika  bonu,  uprawniającego  do  zakupu 

 dowolnego  produktu,  nie  będzie  podlegała  opodatkowaniu  VAT,  ale  zakup 

 tych  produktów  już  tak.  Obowiązek  podatkowy  powstanie  zatem 

 w  momencie  realizacji  bonu  różnego  przeznaczenia.  Podstawę 

 opodatkowania  stanowić  będzie  natomiast  wartość  bonu  wykorzystana  do 

 płatności. 

 W  art.  8b  ust.  2  ww.  ustawy  wskazano  natomiast,  że  w  przypadku  gdy 

 transferu  bonu  różnego  przeznaczenia  dokonuje  podatnik  inny  niż 

 podatnik  dokonujący  czynności  podlegającej  opodatkowaniu  podatkiem 

 zgodnie  z  ust.  1,  opodatkowaniu  podatkiem  podlegają  usługi  pośrednictwa 

 oraz  inne  usługi,  które  można  zidentyfikować,  takie  jak  usługi  dystrybucji 

 lub promocji, dotyczące tego bonu. 

 Oznacza  to,  że  usługi  pośrednictwa  świadczone  w  związku  z  dystrybucją 

 bonu  przez  podmiot  pośredniczący  pomiędzy  emitentem  bonu  a  klientem 

 ostatecznym,  podlegają  opodatkowaniu  w  dacie  faktycznego  świadczenia 

 usługi  pośrednictwa,  a  nie  realizacji  bonu.  Zatem  w  takich  sytuacjach 

 wynagrodzenie  za  usługi  prowizyjne  czy  też  marżę  pośrednika  powinny 

 zostać wyodrębnione. 

 Kwestie  ustalenia  podstawy  opodatkowania  z  tytułu  dostawy  towarów  lub 

 świadczenia  usług  dokonanych  w  zamian  za  bon  różnego  przeznaczenia, 

 w  odniesieniu  do  tego  bonu  uregulowane  zostały  w  art.  29a  ust.  1a  i  1b 
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 ustawy o VAT. 

 Jeśli  bon  różnego  przeznaczenia  realizowany  jest  w  całości,  to  podstawa 

 opodatkowania jest równa: 

 1)  wynagrodzeniu  zapłaconemu  za  ten  bon  różnego  przeznaczenia, 

 pomniejszonemu  o  kwotę  podatku  związaną  z  dostarczonymi 

 towarami lub świadczonymi usługami; 

 2)  wartości  pieniężnej  wskazanej  na  tym  bonie  różnego  przeznaczenia 

 lub  w  powiązanej  dokumentacji,  pomniejszonej  o  kwotę  podatku 

 związaną  z  dostarczonymi  towarami  lub  świadczonymi  usługami  -  w 

 przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne. 

 Jeśli  bon  różnego  przeznaczenia  realizowany  jest  w  części,  podstawa 

 opodatkowania jest równa odpowiedniej części: 

 1)  wynagrodzenia  zapłaconego  za  ten  bon  różnego  przeznaczenia, 

 pomniejszonej  o  kwotę  podatku  związaną  z  dostarczonymi  towarami 

 lub świadczonymi usługami; 

 2)  wartości  pieniężnej  wskazanej  na  tym  bonie  różnego  przeznaczenia 

 lub  w  powiązanej  dokumentacji,  pomniejszonej  o  kwotę  podatku 

 związaną  z  dostarczonymi  towarami  lub  świadczonymi  usługami  -  w 

 przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne. 

 Jeśli  wartość  dostarczonych  towarów  lub  świadczonych  usług  przewyższa 

 wartość  realizowanego  bonu  różnego  przeznaczenia  i  pozostała  część 

 regulowana  jest  w  inny  sposób  (np.  gotówką),  kwota  przewyższająca 

 wartość bonu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 Przykład 

 Bon  różnego  przeznaczenia  został  sprzedany  w  listopadzie  2022  roku. 

 Do nabycia towarów doszło w grudniu 2022 roku. 

 Obowiązek podatkowy należy rozpoznać w grudniu 2022 roku. 
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 Jak  zatem  prawidłowo  odpowiedzieć  na  pytanie:  Kiedy  rozpoznać 

 obowiązek  podatkowy  w  VAT  z  tytułu  sprzedaży  np.  kart 

 podarunkowych? 

 To  zależy.  Rozliczanie  bonów  na  gruncie  podatku  VAT  jest  zależne  od  tego, 

 czy  stanowią  one  bony  jednego  przeznaczenia,  czy  też  bony  różnego 

 przeznaczenia. 

 Jezeli  sprzedaży  podlegają  bony  różnego  przeznaczenia  i  w  momencie  ich 

 przekazania  nie  jest  określone  jaki  towar  będzie  w  ramach  tego  bonu 

 zakupiony  oraz  nie  można  określić  wysokości  podatku  należnego, 

 to  w  takiej  sytuacji  nie  mamy  do  czynienia  z  dostawą  towarów  i  usług 

 w  świetle  przepisów  ustawy  o  VAT  i  transakcja  nie  podlega  opodatkowaniu 

 VAT  w  momencie  przekazania  bonów.  Należny  podatek  VAT  będzie  trzeba 

 wykazać dopiero w momencie wymiany bonów na towary lub usługi. 

 Jeśli  jednak  sprzedawany  bon  stanowi  bon  jednego  przeznaczenia,  tzn. 

 w  chwili  emisji  tego  bonu  znane  jest  miejsce  dostawy  towarów  lub 

 świadczenia  usług,  których  ten  bon  dotyczy  oraz  kwota  podatku  należnego 

 z  ich  tytułu,  to  obowiązek  podatkowy  rozpoznać  należy  w  momencie 

 transferu bonu, tj. wydania bonu przez podatnika. 

 Skoro  najistotniejsze  jest  ustalenie  z  jakim  rodzajem  bonu  mamy  do 

 czynienia, podajmy ich przykłady: 

 Przykład 1 

 Bon na paliwo do stacji paliw znajdującej się w Polsce. 

 Jest  to  bon  jednego  przeznaczenia  (SPV)  -  znane  jest  miejsce  dostawy 

 towarów oraz stawka VAT. 

 Przykład 2 

 Bon  do  stacji  paliw  znajdującej  się  w  Polsce,  ale  umożliwiający  zakup 

 zarówno  paliwa  jak  i  usług  gastronomicznych  czy  zakup  innych  towarów 
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 na stacji. 

 Jest  to  bon  różnego  przeznaczenia  (MPV)  -  znane  jest  miejsce  jego 

 realizacji,  jednak  z  uwagi  na  możliwość  zakupu  różnych  towarów  i  usług, 

 nie da się ustalić jednoznacznie stawki VAT. 

 Przykład 3 

 Bon na zakup biżuterii różnego rodzaju w polskiej sieci sklepów. 

 Jest  to  bon  jednego  przeznaczenia  (SPV).  Nie  jest  istotne,  że  towar,  który 

 można  zakupić  nie  jest  określony  zbyt  szczegółowo,  tzn.  bon  umożliwia 

 zakup  zarówno  łańcuszka,  pierścionka  jak  i  bransoletki.  Istotne  jest,  że 

 wszystkie  te  towary  objęte  są  jedną  stawką  VAT.  Znane  jest  również 

 miejsce realizacji bonu. 

 Przykład 4 

 Bon na 100 zł do wykorzystania przy zakupach za minimum 2000 zł. 

 Bon  w  ogóle  nie  spełnia  definicji  bonu,  o  którym  jest  mowa  w  ustawie 

 o  VAT.  Jest  to  bon  rabatowy,  uprawniający  do  obniżki  ceny.  Nie  mamy 

 tutaj  do  czynienia  z  prawem  jego  przyjęcia  jako  wynagrodzenia  lub  części 

 wynagrodzenia  w  zamian  za  dostawę  towarów  lub  świadczenia  usług,  lecz 

 jedynie z prawem do zastosowania zniżki. 

 Faktury dokumentujące sprzedaż bonów 

 W  omówieniu  tego  zagadnienia  posłużę  się  fragmentem  interpretacji 

 indywidualnej  Dyrektora  KIS  z  dnia  12.04.2021  r  sygn. 

 0114-KDIP1-3.4012.166.2021.1.JG : 

 “Z  powyższego  wynika,  że  fakturę  można  wystawić  tylko 

 w  odniesieniu  do  bonów  jednego  przeznaczenia  (SPV)  ,  gdzie  już 

 w  momencie  emisji  bonu  znane  jest  miejsce  świadczenia  usług,  których 

 bon  dotyczy,  oraz  kwota  należnego  podatku  z  tytułu  świadczenia  tych 
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 usług.  Natomiast  nie  ma  możliwości  wystawienia  faktury 

 zaliczkowej  w  odniesieniu  do  bonów  różnego  przeznaczenia 

 (MPV)  ,  gdyż  jest  to  bon  przeznaczony  na  realizację  różnych  usług 

 opodatkowanych  różnymi  stawkami  podatku  VAT.  W  przedmiotowej 

 sprawie  nie  ma  znaczenia,  że  przeważająca  część  oferowanych  przez 

 Wnioskodawcę  usług  jest  opodatkowana  stawką  8%.  W  przypadku  bonów 

 MPV  ich  transfer  nie  podlega  opodatkowaniu,  natomiast  dopiero 

 w  momencie  świadczenia  usług,  w  wyniku  których  zostanie  zrealizowany 

 bon  MPV  Wnioskodawca  jest  zobowiązany  do  naliczenia  podatku  VAT 

 należnego  od  tej  transakcji.  Każde  przekazanie  bonu  różnego 

 przeznaczenia  MPV,  nie  będzie  podlegało  opodatkowaniu  podatkiem  VAT 

 w  momencie  transferu,  tylko  dopiero  w  momencie  płatności  bonem. 

 W  związku  z  tym  Wnioskodawca  emisję  bonu  MPV  może 

 dokumentować  dowodami  wewnętrznymi,  nie  może  natomiast 

 wystawić  faktury  zaliczkowej,  a  następnie  dokonać  jej  korekty,  gdyż  nie 

 jest  w  stanie  przewidzieć  rodzaju  usługi  i  stawki  podatku  VAT,  na  którą 

 zostanie wykorzystany bon MPV. 

 Warto  również  podkreślić,  że  podatnicy  wydający  bony  lub  je 

 realizujący,  zobowiązani  są  do  stosowania  dodatkowych  oznaczeń 

 w  pliku  JPK_VAT  (B_SPV,  B_SPV_DOSTAWA,  B_MPV_PROWIZJA). 

 Do  kwestii  związanych  z  plikiem  JPK_VAT  wrócimy  w  późniejszych 

 lekcjach. 
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