
 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 2 - 

 Zwolnienie podmiotowe z VAT 

 Z  poprzedniej  lekcji  (Tygodniówka  nr  26/2022)  wiemy  już,  kim  jest 

 podatnik  VAT  i  że  zasadniczo  o  byciu  podatnikiem  VAT  przesądza  fakt 

 prowadzenia  działalności  gospodarczej.  Odpowiedzieliśmy  także  na 

 pytanie,  czy  każdy  przedsiębiorca  rozpoczynający  działalność  musi 

 zarejestrować się jako podatnik VAT czynny? 

 Przypomnijmy  odpowiedź:  Oczywiście,  że  nie.  Ustawodawca  przewidział 

 dla podatników dwa rodzaje zwolnień: 

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

 -  zwolnienia przedmiotowe  - art. 43 ustawy o VAT. 

 Dziś  omówimy  pierwszy  rodzaj  zwolnienia  -  zwolnienie 

 podmiotowe. 

 Zgodnie  z  art.  113  ust.  1  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  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 powyższej wartości limitu nie wlicza się: 

 1)  wewnątrzwspólnotowej  dostawy  towarów  oraz  wewnątrzwspól 

 -notowanej  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, 
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 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, 

 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. 

 Przykład 1 

 Przedsiębiorca  korzysta  ze  zwolnienia  podmiotowego  z  VAT.  Planuje 

 jednak  sprzedaż  samochodu  będącego  środkiem  trwałym  w  jego 

 działalności.  Wartość  łącznej  sprzedaży  po  dokonaniu  tej  transakcji  będzie 

 większa  niż  200.000  zł.  Czy  podatnik  zobowiązany  jest  do  rejestracji  jako 

 czynny  podatnik  podatku  VAT,  a  od  sprzedaży  środka  trwałego  powinien 

 naliczyć 23% VAT? 

 Zgodnie  z  art.  113  ust.  2  pkt  3  ustawy  o  VAT  wartość  sprzedaży  środków 

 trwałych  nie  będzie  wliczana  do  limitu  sprzedaży  200.000  zł 

 uprawniającego  do  korzystania  ze  zwolnienia  podmiotowego  z  VAT. 

 Zgodnie  ze  wskazanym  przepisem  do  wartości  sprzedaży  nie  wlicza  się 

 bowiem  odpłatnej  dostawy  towarów,  które  na  podstawie  przepisów 

 o  podatku  dochodowym  są  zaliczane  przez  podatnika  do  środków  trwałych 

 oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych  podlegających  amortyzacji. 

 W  związku  z  tym  podatnik  nie  ma  obowiązku  rejestracji  do  VAT, 

 a sprzedaż środka trwałego będzie zwolniona z VAT. 
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 Limit dla podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku 

 Zgodnie  z  art.  113  ust.  9,  zwalnia  się  od  podatku  sprzedaż  dokonywaną 

 przez  podatnika  rozpoczynającego  w  trakcie  roku  podatkowego 

 wykonywanie  działalności  gospodarczej,  jeżeli  przewidywana  przez  niego 

 wartość  sprzedaży  nie  przekroczy,  w  proporcji  do  okresu  prowadzonej 

 działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł. 

 Jak  wynika  z  powołanego  przepisu,  dla  przedsiębiorców 

 rozpoczynających  działalność  gospodarczą  w  trakcie  roku  kwotę 

 limitu  należy  obliczyć  proporcjonalnie  do  okresu  prowadzenia 

 działalności,  czyli od dnia rozpoczęcia działalności  gospodarczej. 

 Aby obliczyć limit należy skorzystać ze wzoru: 

 (limit  przypadający  na  cały  rok  czyli  200.000  zł.  x  liczba  dni  prowadzenia 

 działalności gospodarczej) / liczba dni w danym roku podatkowym 

 Przykład 2 

 Przedsiębiorca  prowadzi  działalność  od  1  kwietnia  2022  r.  czyli  liczba  dni 

 prowadzenia działalności gospodarczej w 2022 roku wynosi 275 dni. 

 Limit liczymy następująco: 

 (200.000 zł. x 275) / 365 = 150.684,93 zł. 

 Limit  uprawniający  do  zwolnienia  podmiotowego  z  VAT  dla  przedsiębiorcy 

 rozpoczynającego działalność 1 kwietnia 2022 wynosi 150.684,93 zł. 

 Przekroczenie limitu 

 Ustawodawca  w  art.  113  ust.  5  wskazał,  że  jeżeli  wartość  sprzedaży 

 zwolnionej  od  podatku  przekroczy  kwotę  limitu  przewidzianego  dla 

 zwolnienia  z  VAT  200.000  zł,  zwolnienie  traci  moc  począwszy  od 

 czynności, którą przekroczono tę kwotę. 
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 W  przypadku  podatników  rozpoczynających  działalność  w  trakcie  roku, 

 zwolnienie  traci  moc  począwszy  od  czynności,  którą  przekroczono  limit 

 ustalony  w  proporcji  do  okresu  prowadzenia  działalności  gospodarczej 

 (art. 113 ust. 10 ustawy o VAT). 

 Przykład 3 

 Podatnik  korzystający  ze  zwolnienia  podmiotowego  z  VAT,  przekroczył  15 

 września  2022  r.  kwotę  200.000  zł  wartości  sprzedaży.  Od  kiedy  powinien 

 dokonać rejestracji do podatku VAT? 

 Zwolnienie  z  podatku  VAT  straciło  moc  począwszy  od  czynności,  która 

 w  dniu  15  września  2022  r.  przekroczyła  limit  200.000  zł.  Zatem  podatnik 

 powinien  dokonać  rejestracji  jako  podatnik  VAT  czynny  na  druku  VAT-R  od 

 15 września 2022 r. 

 Przykład 4 

 Podatnik  we  wrześniu  2022  r.  zorientował  się,  że  w  sierpniu  przekroczył 

 limit  uprawniający  do  podmiotowego  zwolnienia  z  VAT.  Co  powinien  zrobić 

 podatnik? 

 Mimo  braku  złożonego  w  terminie  formularza  VAT-R,  podatnik  stał  się 

 czynnym  podatnikiem  VAT  już  w  momencie  przekroczenia  limitu 

 uprawniającego  do  zwolnienia.  Formularz  VAT-R  powinien  zatem  złożyć  po 

 terminie,  wskazując  w  nim  właściwy  termin  utraty  zwolnienia  z  VAT. 

 Dodatkowo  zobowiązany  jest  do  wystawienia  faktur  korygujących  za  ten 

 okres i wysyłania pliku JPK_VAT za sierpień. 

 Rezygnacja ze zwolnienia 

 Podatnicy  mogą  również  dobrowolnie  zrezygnować  ze  zwolnienia 

 określonego  w  art.  113  ust.  1  i  9,  pod  warunkiem  zawiadomienia  na 

 piśmie  o  tym  zamiarze  naczelnika  urzędu  skarbowego  przed  początkiem 

 miesiąca,  w  którym  rezygnują  ze  zwolnienia,  a  w  przypadku  podatników 
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 rozpoczynających  w  trakcie  roku  podatkowego  działalność  gospodarczą, 

 którzy  chcą  zrezygnować  ze  zwolnienia,  od  pierwszej  wykonanej  czynności 

 -  przed  dniem  wykonania  tej  czynności.  Możliwość  taka  wskazana  została 

 przez ustawodawcę w art. 113 ust. 4 ustawy o VAT. 

 Powrót do zwolnienia 

 Na  podstawie  art.  113  ust.  11  ustawy  o  VAT,  podatnik,  który  utracił  prawo 

 do  zwolnienia  sprzedaży  od  podatku  lub  zrezygnował  z  tego  zwolnienia, 

 może,  nie  wcześniej  niż  po  upływie  roku,  licząc  od  końca  roku,  w  którym 

 utracił  prawo  do  zwolnienia  lub  zrezygnował  z  tego  zwolnienia,  ponownie 

 skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. 

 Przepis  ten  ma  zastosowanie  również  do  podatnika  będącego  osobą 

 fizyczną,  który  przed  zakończeniem  działalności  gospodarczej  utracił 

 prawo  do  zwolnienia  od  podatku  lub  zrezygnował  z  tego  zwolnienia, 

 a następnie ponownie rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Przykład 5 

 Przedsiębiorca  utracił  prawo  do  zwolnienia  z  VAT  we  wrześniu  2022  r. 

 Kiedy może ponownie skorzystać ze zwolnienia? 

 Po  spełnieniu  kryteriów  umożliwiających  zastosowanie  zwolnienia, 

 podatnik będzie mógł ponownie z niego skorzystać od 1 stycznia 2024 r. 

 Czy wszyscy mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego? 

 Nie.  Poza  kryterium  w  postaci  limitu  wartości  sprzedaży  ustawodawca 

 w  art.  113  ust.  13  ustawy  o  VAT,  wskazał  również,  że  nie  będzie  ono  miała 

 zastosowania do podatników: 

 1)  dokonujących dostaw: 

 a)  towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, 
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 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  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), 
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 g)  hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do: 

 -  pojazdów  samochodowych,  z  wyłączeniem  motocykli 

 (PKWiU 45.3), 

 -  motocykli (PKWiU ex 45.4); 

 2)  świadczących 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)  nieposiadających  siedziby  działalności  gospodarczej  na  terytorium 

 kraju. 

 Przykład 6 

 Przedsiębiorca  świadczy  usługi  fryzjerskie  i  korzysta  ze  zwolnienia  z  VAT 

 na  podstawie  art.  113  ust.  1  ustawy  o  VAT.  Od  1  października  2022  r. 

 planuje  rozpocząć  również  sprzedaż  kosmetyków  na  odległość.  Czy 

 w dalszym ciągu będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT? 

 Nie.  Na  podstawie  art.  113  ust.  13  pkt.  1  lit.  f  dokonywanie  dostaw 

 preparatów  kosmetycznych  i  toaletowych  (PKWiU  20.42.1)  w  związku 

 z  zawarciem  umowy  w  ramach  zorganizowanego  systemu  zawierania 

 umów  na  odległość,  bez  jednoczesnej  fizycznej  obecności  stron, 

 z  wyłącznym  wykorzystaniem  jednego  lub  większej  liczby  środków 

 porozumiewania  się  na  odległość  do  chwili  zawarcia  umowy  włącznie, 

 wyklucza korzystanie ze zwolnienia z VAT. 
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 Do  grupy  PKWiU  20.42.1  należą  między  innymi:  perfumy  i  wody 

 toaletowe,  kosmetyki  do  makijażu  ust  i  oczu,  kosmetyki  do  manicure 

 i  pedicure,  preparaty  do  higieny  zębów  lub  jamy  ustnej,  płyny  do  włosów 

 i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, szampony, lakiery do włosów. 

 Jeśli  sprzedaż  kosmetyków  dokonywana  byłaby  w  sklepie  stacjonarnym, 

 podatnik  w  dalszym  ciągu  mógłby  korzystać  ze  zwolnienia.  Jednak  z  uwagi 

 na  sprzedaż  kosmetyków  na  odległość  w  sposób  zorganizowany  straci  on 

 prawo do zwolnienia z VAT. 

 Od  1  października  2022  roku  powinien  dokonać  rejestracji  jako  podatnik 

 VAT  czynny.  Formularz  VAT-R  obrazujący  zgłoszenie  podatnika  do  VAT  w 

 tej sytuacji stanowi załącznik do tygodniówki. 
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