
 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 3 - 

 Zwolnienie przedmiotowe z VAT 

 W  tej  lekcji  Szkoły  VAT  omówimy  drugi  rodzaj  zwolnienia  z  VAT 

 przewidziany dla podatników. Jest to zwolnienie przedmiotowe. 

 Zwolnienie to zależy od rodzaju wykonywanych czynności. 

 Określony  w  ustawie  zakres  opodatkowania  podatkiem  od  towarów  i  usług 

 wskazuje,  że  do  tego,  aby  faktycznie  zaistniało  opodatkowanie  danej 

 czynności  konieczne  jest,  aby  czynność  podlegającą  opodatkowaniu 

 wykonał  podmiot,  który  dla  tej  właśnie  czynności  będzie  działał  jako 

 podatnik.  Definicja  działalności  gospodarczej,  zawarta  w  ustawie,  ma 

 charakter  uniwersalny,  pozwalający  na  objęcie  pojęciem  "podatnik"  tych 

 wszystkich  podmiotów,  które  prowadzą  określoną  działalność,  występując 

 w  profesjonalnym  obrocie  gospodarczym.  Ponadto,  działalność 

 gospodarczą  stanowi  wykorzystywanie  towarów  w  sposób  ciągły  dla  celów 

 zarobkowych.  Zarówno  definicja  działalności  gospodarczej,  jak  i  podatnika 

 przedstawiona została w lekcji nr 1 (tygodniówka nr 25/2022). 

 Ogólnie  rzecz  ujmując,  czynności  podlegające  opodatkowaniu  można 

 podzielić na: 

 -  czynności opodatkowane VAT oraz 

 -  czynności zwolnione z VAT. 

 Inną  grupę,  odrębną  i  nie  związaną  z  wyżej  wymienionymi  czynnościami 

 opodatkowanymi  stanowią  czynności  niepodlegające  opodatkowaniu  - 

 pozostające  poza  zakresem  uregulowanym  przepisami  o  podatku  od 

 towarów i usług. 
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 Zdarza  się,  że  podmioty  wykonują  zarówno  czynności  opodatkowane  VAT 

 jak  i  zwolnione  z  VAT,  czyli  dokonują  tzw.  sprzedaży  mieszanej.  Tym 

 tematem zajmiemy się jednak w jednej z kolejnych lekcji. 

 Przechodząc  jednak  do  sedna  tematu,  jak  już  wspomniano,  niektóre 

 czynności  zostały  zwolnione  z  podatku  VAT  i  podlegają  tzw.  zwolnieniu 

 przedmiotowemu. 

 Czynności  te  wskazane  zostały  w  art.  43  ustawy  o  podatku  od  towarów 

 i  usług.  Zapoznaj  się  z  nim  proszę  (fragment  ustawy  o  VAT  stanowi 

 załącznik do tygodniówki). 

 Poniżej analiza wybranych zwolnień z art. 43 ustawy o VAT 

 Przykład 1 

 Podatnik  zarejestrował  działalność  gospodarczą,  w  ramach  której  świadczy 

 usługi  psychologiczne.  Celem  działalności  jest  podnoszenie,  przywracanie 

 i  poprawa  zdrowia  osobom  indywidualnym  z  różnych  grup  społecznych 

 i  w  różnego  typu  sytuacjach  kryzysu  życiowego.  Czy  podatnik  może 

 skorzystać ze zwolnienia z VAT? 

 Odpowiedź: 

 Zgodnie  z  art.  43  ust.  1  pkt  19  ustawy  o  VAT  zwalnia  się  od  podatku 

 usługi  w  zakresie  opieki  medycznej,  służące  profilaktyce,  zachowaniu, 

 ratowaniu,  przywracaniu  i  poprawie  zdrowia,  świadczone  w  ramach 

 wykonywania zawodów: 

 a)  lekarza i lekarza dentysty, 

 b)  pielęgniarki i położnej, 
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 c)  medycznych,  o  których  mowa  w  art.  2  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  15 

 kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  (Dz.U.  z  2022  r.  poz.  633  i 

 655), 

 d)  psychologa. 

 Zatem,  świadczenie  usług  psychologicznych  może  korzystać  ze  zwolnienia 

 z VAT na podstawie wyżej wskazanego przepisu. 

 Przykład 2 

 Jan  Kowalski  wynajmuje  swoje  własne  (prywatne)  mieszkanie  na  cele 

 mieszkaniowe.  Wynajem  trwa  od  2021  roku  nieprzerwanie.  Umowa 

 zawarta  została  na  czas  nieokreślony.  Ustalono  miesięczny  czynsz 

 w  wysokości  1.200,00  zł.  Jan  Kowalski  zapoznał  się  z  przepisami 

 art.  15  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  o  VAT,  zgodnie  z  którymi,  podatnikami  VAT 

 są  osoby  fizyczne  wykonujące  samodzielnie  działalność  gospodarczą,  bez 

 względu  na  cel  czy  też  rezultaty  takiej  działalności.  Natomiast  działalność 

 gospodarcza  to  m.in.  wykorzystywanie  towarów  lub  wartości 

 niematerialnych  i  prawnych  w  sposób  ciągły  dla  celów  zarobkowych. 

 W  związku  z  tym,  mimo  braku  zarejestrowanej  działalności  gospodarczej, 

 w  świetle  ustawy  o  VAT  jest  podatnikiem  podatku  VAT.  Poddał  więc  pod 

 wątpliwość  rozliczanie  wynajmowanego  mieszkania.  Czy  powinien 

 opodatkować ten wynajem podatkiem VAT? 

 Odpowiedź: 

 Ustawodawca  wskazał  w  art.  43  ust.  1  pkt  36  ,  że  zwalnia  się  od  podatku 

 usługi  w  zakresie  wynajmowania  lub  wydzierżawiania  nieruchomości 

 o  charakterze  mieszkalnym  lub  części  nieruchomości,  na  własny 

 rachunek,  wyłącznie  na  cele  mieszkaniowe  lub  na  rzecz  społecznych 

 agencji  najmu,  o  których  mowa  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  z  dnia  26 
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 października  1995  r.  o  społecznych  formach  rozwoju  mieszkalnictwa  (Dz. 

 U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561). 

 Jan  Kowalski  działa  zatem  w  przedstawionej  sytuacji  w  charakterze 

 podatnika zwolnionego z VAT na podstawie powyższego przepisu. 

 Przykład 3 

 Podatnik  prowadzi  działalność  z  nauczania  języka  angielskiego. 

 Zastanawia  się  czy  powinien  zarejestrować  się  do  VAT  i  jaką  stawkę 

 zastosować  w  przypadku  świadczonych  usług,  ponieważ  przychód  ze 

 sprzedaży w bieżącym roku zbliża się do 200.000,00 zł. 

 Odpowiedź: 

 Na  podstawie  art.  43  ust.  1  pkt  28  z  podatku  VAT  zwalnia  się  usługi 

 nauczania  języków  obcych  oraz  dostawę  towarów  i  świadczenie  usług 

 ściśle z tymi usługami związane. 

 W  związku  z  tym  podatnik  nie  musi  dokonywać  rejestracji  jako  czynny 

 podatnik podatku VAT, bez względu na osiągnięte przychody. 

 Przykład 4 

 Podatnik  prowadzi  działalność  gospodarczą,  w  ramach  której  osobiście 

 świadczy  usługi  edukacyjne  w  postaci  korepetycji  z  fizyki  i  matematyki. 

 Posiada  on  tytuł  magistra  nauk  ścisłych.  Świadczone  usługi  edukacyjne 

 obejmują  swoim  zakresem  materiał  dydaktyczny  przewidziany 

 w  programie  nauczania  placówek  oświatowych.  Odbiorcą  świadczonych 

 usług są uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum oraz technikum). 
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 Odpowiedź: 

 Podatnik  może  korzystać  ze  zwolnienia  z  VAT.  Do  usług  objętych 

 zwolnieniem  należą  usługi  prywatnego  nauczania  na  poziomie 

 przedszkolnym,  podstawowym  ponadpodstawowym  i  wyższym, 

 świadczone przez nauczycieli  -  art. 43 ust. 1 pkt  27. 

 Jak  widać,  w  przepisie  wskazano  warunek  przedmiotowy  (charakter 

 usługi) oraz warunek podmiotowy (podmiot świadczący usługę). 

 Warto  w  tym  miejscu  odnieść  się  do  Interpretacji  Dyrektora  Krajowej 

 Informacji  Skarbowej  nr  0111-KDIB3-2.4012.135.2020.3.SR  z  dnia 

 4 czerwca 2020r. 

 W kwestii warunku przedmiotowego w interpretacji wskazano: 

 „  Zwolnienie  to  odnosi  się  zatem  do  usług  nauczania,  które 

 obejmuje  materiał  dydaktyczny  realizowany  przez  szkoły  lub 

 uczelnie  wyższe.  Musi  istnieć  tu  zatem  zgodność  realizowanego 

 w  ramach  prywatnego  nauczania  materiału  z  materiałem  przewidzianym 

 w programie nauczania w wymienionych placówkach oświatowych.” 

 Interpretacja wskazuje także kogo można uznać za nauczyciela: 

 „  Pod  pojęciem  nauczyciela  należy  rozumieć  osobę,  która  posiada 

 i  przekazuje  wiedzę  i  umiejętności.  Przy  czym,  nie  musi  to  być 

 nauczyciel  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  Karta 

 Nauczyciela  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  967  z  późn.  zm.  -  do  15  listopada  2019 

 r.,  od  15  listopada  2019  r.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2215),  ale  np.  osoba, 

 która  posiada  wykształcenie  kierunkowe  (np.  ukończone  studia  wyższe 

 matematyczne  i  udziela  korepetycji  z  matematyki).  "Nauczyciel"  powinien 

 zatem  legitymować  się  wiedzą,  kwalifikacjami  zdobytymi  w  oficjalnym 

 systemie  nauczania  (czy  to  publicznym,  czy  prywatnym)  np.  zgodnie  z 

 Prawem  Oświatowym,  Prawem  o  szkolnictwie  Wyższym.  Zgodnie  ze 

 Słownikiem  Języka  Polskiego  PWN  wykształcenie  to  zasób  wiedzy 
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 określony  programem  danej  szkoły,  jednocześnie  np.  wykształcenie 

 podstawowe  to  zasób  wiedzy  zdobytej  przez  kogoś  w  szkole  podstawowej 

 i  gimnazjum,  wykształcenie  średnie  to  zasób  wiedzy  zdobytej  przez  kogoś 

 w  szkole  średniej,  wykształcenie  wyższe  to  zasób  wiedzy  zdobytej  przez 

 kogoś  w  wyższej  uczelni.  Musi  zatem  istnieć  związek  pomiędzy  treścią 

 przekazywaną na lekcji, a posiadanymi kwalifikacjami nauczającego.” 

 Aby  podmiot  mógł  skorzystać  ze  zwolnienia  z  art.  43  ust.  1  pkt  27 

 ustawy o VAT musi więc spełnić dwa powyższe warunki. 

 Ciekawa  i  praktyczna  sytuacja  przedstawiona  została  również 

 w  interpretacji  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 nr 0113-KDIPT1-1.4012.208.2022.2.MSU z dnia 05.05.2022 r. 

 Wnioskodawca  –  Spółka  świadcząca  usługi  w  zakresie  nauki  tańca 

 w  prywatnej  szkole  tańca  zadała  pytanie  czy  może  skorzystać 

 z  powyższego  zwolnienia,  zaznaczając  jednocześnie,  że  zarówno  Spółka 

 jak  i  szkoła  tańca  nie  są  jednostkami  objętymi  systemem  oświaty  (art.82 

 ust.  1  ustawy  o  systemie  oświaty),  a  lekcji  w  szkole  tańca  udzielał  będzie 

 jeden ze wspólników Spółki. 

 Organ  podatkowy  w  wydanej  interpretacji  podkreślił,  że  musi  istnieć 

 zgodność  realizowanego  w  ramach  prywatnego  nauczania  materiału 

 z  materiałem  przewidzianym  w  programie  nauczania  w  wymienionych 

 placówkach  oświatowych.  Wskazał  również  co  należy  rozumieć  pod 

 pojęciem prywatnego nauczania: 

 Prywatne  nauczanie  obejmuje  czynności  wykonywane  przez 

 nauczycieli  na  ich  własny  rachunek  i  odpowiedzialność 

 (tj.  nauczyciel  działa  we  własnym  imieniu).  Prywatny  charakter  nauczania 

 nie  zależy  od  istnienia  bezpośredniej  relacji  umownej  między  uczącym 

 a  uczniem  (bądź  uczniami),  może  to  być  bowiem  umowa  zawarta  przez 

 nauczającego  np.  z  rodzicami  uczniów.  Przykładem  takiej  usługi  jest 
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 udzielanie  korepetycji.  Bez  znaczenia  w  tej  sytuacji  pozostaje,  czy 

 odbiorcą  usługi  jest  indywidualny  uczeń,  czy  też  jednocześnie  większa 

 liczba  osób.  W  przypadku  jednak,  gdy  nauczyciele  świadczący  usługi 

 nauczania  są  zatrudnieni  przez  inny  podmiot,  to  nie  łączy  ich 

 bezpośrednia  relacja  umowna  z  uczniami,  lecz  z  podmiotem 

 zatrudniającym. 

 Organ  podatkowy  powołując  się  na  regulacje  prawne  oraz  orzecznictwa 

 TSUE  stwierdził  że  zwolnieniem  od  podatku  przewidzianym  w  art.  43  ust. 

 1  pkt  27  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  nie  są  objęte  świadczone 

 przez  Spółkę  usługi  nauki  tańca  w  prywatnej  szkole  tańca,  pomimo  tego, 

 że  zajęcia  prowadzone  są  przez  jednego  ze  wspólników  Spółki,  który  pełni 

 rolę nauczyciela. W podsumowaniu wskazano: 

 W  niniejszej  sprawie  wspólnik  Państwa  Spółki  nie  świadczy  ww.  usług 

 we  własnym  imieniu  i  na  własny  rachunek.  Wspólnika  Państwa  Spółki 

 nie  łączy  bezpośrednia  relacja  umowna  z  uczestnikami  zajęć, 

 tj.  z  nabywcami  tych  usług.  Państwa  Spółka  działa  w  charakterze 

 podwykonawcy  świadczonych  przez  szkołę  tańca  usług,  a  więc  wykonuje 

 te czynności na rzecz ww. szkoły tańca. 

 Przykład 5 

 Przedsiębiorca  prowadzący  jednoosobową  działalność  gospodarczą 

 zajmuje  się  w  jej  ramach  pośrednictwem  ubezpieczeniowym.  Czy  może 

 korzystać ze zwolnienia z VAT? 

 Odpowiedź: 

 Na  podstawie  art.  43  ust.  1  pkt  37  zwalnia  się  z  podatku  VAT  usługi 

 ubezpieczeniowe,  usługi  reasekuracyjne  i  usługi  pośrednictwa 

 w  świadczeniu  usług  ubezpieczeniowych  i  reasekuracyjnych,  a  także 

 usługi  świadczone  przez  ubezpieczającego  w  zakresie  zawieranych  przez 
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 niego  umów  ubezpieczenia  na  cudzy  rachunek,  z  wyłączeniem  zbywania 

 praw  nabytych  w  związku  z  wykonywaniem  umów  ubezpieczenia  i  umów 

 reasekuracji. 

 Dodatkowo  w  art.  43  ust.  15  wskazano,  że  zwolnienie  to  nie  ma 

 zastosowania do: 

 1)  czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

 2)  usług doradztwa; 

 3)  usług w zakresie leasingu. 

 Zatem  z  przepisów  wynika,  że  podatnik  może  korzystać  ze  zwolnienia. 

 Czasem  warto  jednak  zastanowić  się  i  przeanalizować,  czy  podatnik 

 faktycznie świadczy usługi podlegające zwolnieniu z VAT. 

 Poniżej  fragmenty  interpretacji  w  tym  zakresie  -  Interpretacja  Dyrektora 

 Krajowej  Informacji  Skarbowej  nr  0111-KDIB3-1.4012.83.2022.2.IK 

 z dnia 12.05.2022 r.: 

 “Dyrektywa  nie  podaje  definicji  transakcji  ubezpieczeniowych,  ani  usług 

 pokrewnych  świadczonych  przez  maklerów  i  pośredników 

 ubezpieczeniowych.  Natomiast  w  ogólnym  rozumieniu  „czynność 

 ubezpieczeniowa”  charakteryzuje  się  tym,  że  ubezpieczyciel,  w  zamian  za 

 wcześniejsze  opłacenie  składki  ubezpieczeniowej,  zobowiązuje  się 

 w  przypadku  wystąpienia  ryzyka  objętego  umową  ubezpieczenia  do 

 spełnienia  na  rzecz  ubezpieczonego  świadczenia  określonego  w  momencie 

 zawarcia umowy. 

 Czynność  ubezpieczeniowa,  w  każdym  przypadku  związana  jest 

 z  istnieniem  stosunku  umownego  między  usługodawcą,  który  domaga  się 

 zwolnienia  (od  podatku)  a  osobą,  której  ryzyko  jest  objęte 

 ubezpieczeniem, czyli ubezpieczonym. (...) 

 Z  przywołanych  przepisów  wynika,  że  działalność  pośrednictwa 

 ubezpieczeniowego  dotyczy  działalności  wykonywanej  przez  pośrednika, 
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 który  nie  zajmuje  miejsca  jakiejkolwiek  ze  stron  umowy,  dotyczącej 

 produktu  ubezpieczeniowego.  Powinna  to  być  usługa  wykonana  na  rzecz 

 strony  umowy  oraz  opłacona  przez  nią,  jako  odrębna  działalność 

 pośrednictwa.  Pośrednictwo  ma  na  celu  dokonanie  wszelkich  niezbędnych 

 czynności  faktycznych  lub  czynności  prawnych  związanych  z  zawieraniem 

 lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. (…) 

 W  świetle  przytoczonych  orzeczeń  stwierdzić  należy,  że  usługa  nie  stanowi 

 pośrednictwa, gdy zaistnieją następujące przesłanki: 

 -  podmiot  „pośredniczący”  przyjmuje  rolę  którejkolwiek  ze  stron 

 umowy, 

 -  działalność  „pośrednika”  polega  na  świadczeniu  usług  wchodzących 

 w zakres umowy dotyczącej produktu, 

 -  działalność  „pośrednika”  polega  na  świadczeniu  usług  wchodzących 

 w zakres umowy, typowo wykonywanych przez strony takich umów. 

 Natomiast,  żeby  uznać  daną  działalność  za  pośrednictwo  konieczne  jest, 

 aby  pośrednik  wykonał  przynajmniej  niektóre  z  niżej  wymienionych 

 czynności: 

 -  wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, 

 -  uczynienie  wszystkiego,  co  niezbędne,  aby  dwie  strony  zawarły 

 umowę, 

 -  prowadzenie  negocjacji  polegających  na  jednoznacznie  określonym 

 akcie mediacji, 

 -  nawiązywanie  kontaktu  z  drugą  stroną  lub  negocjowanie,  w  imieniu 

 i  na  rzecz  klienta,  warunków  płatności,  jakich  ma  dokonać  jedna  ze 

 stron. 

 Nie  oznacza  to  oczywiście,  że  pośrednik  nie  może  wykonywać 

 dodatkowych  czynności,  jednakże  aby  czynności  te  można  było  zaliczyć  do 

 czynności  pośredniczących  konieczne  jest  aby  wywoływały  lub  miały  na 
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 celu  wywołanie  skutku  dla  wszystkich  stron  transakcji,  innymi  słowy 

 konieczne  jest  aby  skutek  tych  czynności  odnalazł  odzwierciedlenie 

 w zawartej umowie pomiędzy stronami.” 

 Przykład 6 

 Podatnik  sprzedaje  towary  pochodzące  z  własnej  działalności  rolniczej 

 i  osiąga  z  tego  tytułu  przychody,  których  suma  przekroczy  w  bieżącym 

 roku  200.000  zł.  Czy  po  przekroczeniu  limitu  zobowiązany  jest  do 

 rejestracji do VAT ? 

 Odpowiedź: 

 Nie.  Dla  rolników  również  przewidziane  zostało  zwolnienie  przedmiotowe 

 z  VAT.  Zgodnie  bowiem  z  art.  43  ust.  1  pkt  3  zwalnia  się  od  podatku 

 dostawę  produktów  rolnych  dokonywaną  przez  rolnika  ryczałtowego  oraz 

 świadczenie  usług  rolniczych  przez  rolnika  ryczałtowego.  Zatem  rolnik 

 korzystający  z  tego  zwolnienia  określany  jest  mianem  rolnika 

 ryczałtowego  (z  wyjątkiem  rolnika  obowiązanego  na  podstawie  odrębnych 

 przepisów  do  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  -  art.  2  pkt  19  ustawy 

 o VAT). 

 Kwestie  związane  z  rolnikiem  ryczałtowym  omówione  zostaną  w  osobnej 

 lekcji. 
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