
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 5 - 

 Nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność podlegająca 

 opodatkowaniu VAT 

 W  poprzedniej  lekcji  określiliśmy  czynności  podlegające  opodatkowaniu 

 VAT,  wskazując  jako  jedne  z  nich  odpłatną  dostawę  towarów  i  odpłatne 

 świadczenie  usług  na  terytorium  kraju.  Zasadniczo  więc,  aby  dana 

 czynność  podlegała  opodatkowaniu  musi  mieć  charakter  odpłatny, 

 czyli  podmiot  świadczący  usługę  lub  sprzedający  towar  musi  mieć  prawo 

 do żądania od nabywcy towaru bądź usługi wynagrodzenia. 

 Ustawodawca  wskazał  jednak  wyjątki  od  tej  reguły,  uznając  za 

 czynności podlegające opodatkowaniu VAT: 

 -  nieodpłatne  przekazanie towarów oraz 

 -  nieodpłatne świadczenie usług. 

 W tym artykule przyjrzymy się pierwszemu z wyjątków. 

 Nieodpłatne przekazanie towarów 

 Z  art.  7  ust.  2  ustawy  o  VAT  wynika,  że  przez  dostawę  towarów 

 podlegającą  opodatkowaniu  VAT  rozumie  się  również  przekazanie 

 nieodpłatnie  przez  podatnika  towarów  należących  do  jego 

 przedsiębiorstwa,  w szczególności: 

 1)  przekazanie  lub  zużycie  towarów  na  cele  osobiste  podatnika  lub 

 jego  pracowników,  w  tym  byłych  pracowników,  wspólników, 

 udziałowców,  akcjonariuszy,  członków  spółdzielni  i  ich  domowników, 

 członków  organów  stanowiących  osób  prawnych,  członków 

 stowarzyszenia, 

 2)  wszelkie inne darowizny 
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 -  jeżeli  podatnikowi  przysługiwało,  w  całości  lub  w  części,  prawo  do 

 obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego  z  tytułu 

 nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. 

 Powyższy  przepis  nie  ma  jednak  zastosowania  do 

 przekazywanych  prezentów  o  małej  wartości  i  próbek,  jeżeli 

 przekazanie  to  następuje  na  cele  związane  z  działalnością 

 gospodarczą podatnika. 

 Co  zatem  należy  rozumieć  pod  pojęciem  prezentów  o  małej  wartości 

 i próbek? 

 Prezenty  o  małej  wartości  to  przekazywane  przez  podatnika  jednej 

 osobie towary: 

 1)  o  łącznej  wartości  nieprzekraczającej  w  roku  podatkowym  kwoty 

 100  zł  (bez  podatku),  jeżeli  podatnik  prowadzi  ewidencję 

 pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, 

 2)  których  przekazania  nie  ujęto  w  powyższej  ewidencji,  jeżeli 

 jednostkowa  cena  nabycia  towaru  (bez  podatku),  a  gdy  nie  ma  ceny 

 nabycia,  jednostkowy  koszt  wytworzenia,  określone  w  momencie 

 przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł. 

 Czy  zatem  przekazanie  np.  ulotek  wiąże  się  z  naliczeniem  VAT? 

 Oczywiście,  że  nie.  Ulotki,  wydawane  są  w  celach  promocyjnych  i  nie  mają 

 dla odbiorcy żadnej wartości użytkowej. 

 To  w  takim  razie  co  np.  z  kalendarzami  z  logo  firmy  wydawanymi  w  celach 

 promocyjnych?  Kalendarz  ma  już  bowiem  wartość  dla  odbiorcy.  W  takim 

 przypadku,  aby  nieodpłatne  przekazanie  kalendarza  nie  podlegało 

 opodatkowaniu  VAT,  kalendarz  ten  musi  spełniać  definicję  prezentu 

 o  małej  wartości.  Zatem  cena  jego  nabycia  (bez  VAT)  lub  wytworzenia 

 jeśli  nie  ma  ceny  nabycia,  określona  w  momencie  przekazania,  nie  może 

 przekraczać  kwoty  20  zł.  Jeśli  jednak  wartość  kalendarza  przekracza 

 kwotę  20  zł.  ale  jednocześnie  nie  przekracza  kwoty  100  zł.,  to  aby 
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 kalendarz  mógł  zostać  uznany  za  prezent  o  małej  wartości,  musi  być 

 prowadzona  dodatkowa  ewidencja  osób  obdarowanych.  Jeśli  cena  nabycia 

 (lub  koszt  wytworzenia)  kalendarza  przekracza  100  zł.  podatnik 

 zobowiązany  jest  opodatkować  wartość  nieodpłatnego  przekazania 

 towaru. 

 Próbka  to  identyfikowalny  jako  próbka  egzemplarz  towaru  lub  jego 

 niewielka  ilość,  które  pozwalają  na  ocenę  cech  i  właściwości  towaru  w 

 jego  końcowej  postaci,  przy  czym  ich  przekazanie  (wręczenie)  przez 

 podatnika: 

 1)  ma na celu promocję tego towaru oraz 

 2)  nie  służy  zasadniczo  zaspokojeniu  potrzeb  odbiorcy  końcowego 

 w  zakresie  danego  towaru,  chyba  że  zaspokojenie  potrzeb  tego 

 odbiorcy  jest  nieodłącznym  elementem  promocji  tego  towaru  i  ma 

 skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. 

 Aby  wyjaśnić,  co  dokładnie  kryje  się  pod  tym  pojęciem,  przytoczymy 

 fragment  interpretacji  Dyrektora  KIS  z  dnia  17.08.2022  r.  sygn. 

 0111-KDIB3-2.4012.383.2022.2.SR: 

 “Ustawodawca  sformułował  kilka  warunków,  przy  czym  jedne  z  nich 

 odnoszą  się  do  ilości,  sposobu  oznaczenia,  oraz  cech  i  właściwości  towaru, 

 a  inne  określają  cel  jaki  ma  towarzyszyć  przekazaniu  (wręczeniu)  ich 

 przez podatnika. (...) 

 W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że  treść  art.  7  ust.  7  ustawy  nie 

 wskazuje,  aby  „identyfikowalność”  oznaczała  umieszczenie  na 

 próbce  napisu  „próbka”.  Zasadne  jest  więc  uznanie,  że  towarem 

 „identyfikowalnym  jako  próbka”  jest  taki  towar,  co  do  którego  nie  ma 

 wątpliwości,  że  nie  jest  on  towarem  o  przeznaczeniu  handlowym,  lecz 

 właśnie  próbką  przekazywaną  w  celu  promocyjnym.  W  analizowanej 

 sprawie  jednoznacznie  wskazali  Państwo,  że  celem  nieodpłatnego 

 przekazania  egzemplarzy  produkowanych  przez  siebie  wyrobów 
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 kontrahentom  zainteresowanym  ich  nabyciem  jest  umożliwienie 

 kontrahentowi  sprawdzenia  jakości  wyrobu  oraz  tego,  czy  posiada  on 

 cechy  pożądane  przez  kontrahenta.  Spółka  dostarcza  ograniczone  ilości 

 odzieży/obuwia  celem  przetestowania  ich  użyteczności  oraz 

 zweryfikowania  adekwatności  produktu  do  zgłaszanych  wcześniej 

 oczekiwań.  Odzież/obuwie  produkowane  przez  Spółkę  jest  produktem 

 wysoko  specjalistycznym,  zatem  niezależnie  od  tego,  czy  posiada  ono 

 określone  cechy  czy  też  nie  (co  może  podlegać  weryfikacji  przez 

 Instytut),  musi  ono  być  dostosowane  do  pracy  w  ściśle  określonych 

 warunkach.  Celem  takiego  przekazania  nie  jest  obdarowanie 

 kontrahenta  poprzez  przekazanie  mu  towaru  konsumpcyjnego,  lecz 

 wyłącznie  umożliwienie  mu  zapoznania  się  z  właściwościami  produktu 

 oraz  jego  użytecznością  w  konkretnych  warunkach,  w  których  taki 

 produkt  ma  być  używany.  Celem  nie  jest  zaspokojenie  potrzeb 

 kontrahentów.  Ze  względu  na  to  Spółka  zastrzega  każdorazowo,  że  po 

 dokonaniu  niezbędnych  testów  wydane  towary  powinny  być  zwrócone 

 Wnioskodawcy,  przy  czym  kontrahent  może  je  zachować  po  uiszczeniu 

 odpowiedniej  ceny.  W  praktyce  zdarza  się  również,  że  po  wykonaniu 

 testów  dany  wyrób  nie  nadaje  się  do  dalszego  użytku.  W  takim 

 przypadku może on zostać zutylizowany bez przekazywania go Spółce. 

 Tym  samym  stwierdzić  należy,  że  przesłanka  „identyfikowalności” 

 towaru  jako  próbka  w  przedmiotowej  sprawie  jest  spełniona,  bowiem 

 przedmiotowe  towary  nie  mają  przeznaczenia  handlowego,  a  jedynie  są 

 egzemplarzami  do  przetestowania  ich  użyteczności  w  konkretnych 

 warunkach. 

 Następnie  podkreślenia  wymaga  fakt,  że  próbka  reprezentuje  cechy 

 produktu  gotowego  ,  a  zatem,  aby  mogła  służyć  jako  przykład  musi 

 zachować  wszystkie  istotne  cechy  charakterystyczne  substancji  lub 

 towarów,  których  dotyczy.  Niemniej  jednak  w  sytuacji,  gdy 

 przekazywane  towary  pokrywają  lub  mogą  pokryć  –  ze  względu  na 

 swoją  ilość  lub  wartość  –  potencjalne  zapotrzebowanie  klienta  na  dany 
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 towar  lub  część  tego  zapotrzebowania,  eliminując  lub  ograniczając 

 potrzebę  dokonania  zakupów  tego  towaru,  uznać  należy,  że 

 wspomniana przesłanka nie jest spełniona. 

 W  omawianej  sprawie  wskazali  Państwo,  że  celem  przekazania 

 oferowanych  przez  Spółkę  wyrobów  kontrahentowi  jest  umożliwienie 

 mu  sprawdzenia  jakości  wyrobu  oraz  tego,  czy  posiada  on  cechy 

 pożądane  przez  niego.  Zamiarem  Spółki  towarzyszącym  wydaniu 

 produktów  jest  w  każdym  przypadku  zachęcenie  kontrahenta  do 

 złożenia  zamówienia  na  dużo  większą  partię  oferowanych  przez  Spółkę 

 wyrobów. 

 W  związku  z  tym  należy  uznać  ,  że  wyroby  te  wypełniają  kolejną 

 przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy. 

 Istotna  ze  względu  na  uznanie  danego  przekazania  towaru  za  próbkę 

 jest  także  przyczyna  tego  przekazania,  tj.  czy  intencją  podatnika 

 jest  wyłącznie  chęć  dokonania  przysporzenia  po  stronie  obdarowanego 

 czy  też  chęć  przekonania  go  do  danych  towarów,  tak  aby  zechciał  on 

 z  nich  skorzystać  lub  je  nabywać.  Jeżeli  chodzi  zatem  o  próbki,  należy 

 pamiętać,  że  ich  podstawowym  celem  nie  jest  zaspokojenie  potrzeb 

 konsumenta  końcowego.  Wydanie  próbki  nie  może  przybierać  działań 

 o charakterze handlowym. 

 Jak  już  wcześniej  wskazano,  w  opisie  sprawy  podali  Państwo,  że  celem 

 takiego  przekazania  nie  jest  obdarowanie  kontrahenta  poprzez 

 przekazanie  mu  towaru  konsumpcyjnego,  lecz  wyłącznie  umożliwienie 

 mu  zapoznania  się  z  właściwościami  produktu  oraz  jego  użytecznością 

 w  konkretnych  warunkach,  w  których  taki  produkt  ma  być  używany. 

 Zamiarem  Spółki  towarzyszącym  wydaniu  produktów  jest  w  każdym 

 przypadku  zachęcenie  kontrahenta  do  złożenia  zamówienia  na  dużo 

 większą partię oferowanych przez Spółkę wyrobów. 
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 W  konsekwencji,  wyroby  opisane  we  wniosku  nieodpłatnie 

 przekazywane  przez  Spółkę  na  rzecz  kontrahentów,  które  nie  mają 

 wartości  konsumpcyjnej  ani  też  użytkowej,  spełniają  przesłanki 

 umożliwiające  potraktowanie  ich  za  próbkę/próbki  w  rozumieniu  art.  7 

 ust. 7 ustawy.” 

 Kiedy  zatem  będziemy  mieli  do  czynienia  z  opodatkowaniem 

 nieodpłatnego przekazania towaru? 

 Opodatkowaniu  podatkiem  od  towarów  i  usług  generalnie  podlega 

 każde  nieodpłatne  przekazanie  towaru  należącego  do 

 przedsiębiorstwa,  z  którym  wiąże  się  przeniesienie  prawa  do 

 rozporządzania  towarami  jak  właściciel,  o  ile  podatnikowi 

 przysługiwało  prawo  do  obniżenia  kwoty  podatku  należnego 

 o  kwotę  podatku  naliczonego  przy  nabyciu,  imporcie  lub  wytworzeniu 

 tego  towaru  lub  ich  części  składowych.  Wyjątkiem  jest  tutaj  przekazanie 

 towarów  stanowiących  prezenty  o  małej  wartości  lub  próbki.  Jeżeli 

 natomiast  podatnik  nie  miał  prawa  do  odliczenia  podatku  naliczonego, 

 to  nieodpłatne  przekazanie  towarów  pozostaje  neutralne  podatkowo, 

 tzn czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

 Przykład 1 

 Czynny  podatnik  podatku  VAT  prowadzi  działalność  gospodarczą  -  skład 

 budowlany.  Chce  przekazać  część  towarów  handlowych  na  cele  osobiste. 

 Czy  takie  przekazanie  towarów  wiąże  się  z  opodatkowaniem  podatkiem 

 VAT? 

 Jeśli  przy  zakupie  towaru  handlowego  podatnikowi  przysługiwało  prawo  do 

 obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego 

 w  całości  lub  w  części,  wówczas  przekazanie  takie  podlega  opodatkowaniu 

 VAT.  Czynność  ta  bowiem  spełnia  przesłanki  uznania  jej  za  dostawę 

 towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. 
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 Przykład 2 

 Spółka  przekazuje  darowizny  rzeczowe  na  rzecz  różnych  fundacji, 

 m.in. ubrania, środki czystości. Czy zdarzenie to wywołuje skutki w VAT? 

 Jeśli  spółka  przekazuje  w  formie  darowizny,  towary  należące  do  spółki, 

 w  stosunku  do  których  przysługiwało  jej  prawo  w  całości  lub  części  do 

 obniżenia  kwoty  podatku  należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego  z  tytułu 

 nabycia,  importu  lub  wytworzenia  tych  towarów  lub  ich  części  składowych, 

 to  czynność  ta  stanowić  będzie  dostawę  towarów,  o  której  mowa  w  art.  7 

 ust.  2  pkt  2  ustawy  o  VAT,  podlegającą  opodatkowaniu  podatkiem  od 

 towarów  i  usług.  Jeśli  spółce  nie  przysługiwało  prawo  do  obniżenia 

 podatku  należnego  o  kwotę  podatku  naliczonego,  w  związku  z  zakupem 

 przekazywanych  w  formie  darowizny  towarów,  czynność  ta  nie  będzie 

 stanowić dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu VAT. 

 W  nawiązaniu  do  powyższych  przykładów,  podkreślić  należy,  że  znaczenie 

 ma  tutaj  prawo  do  obniżenia  podatku  należnego  o  podatek  naliczony, 

 nie  fakt  czy  podatnik  z  tego  prawa  skorzystał.  Jeśli  nie  skorzystał  z  prawa 

 do  tego  obniżenia,  ale  mu  ono  przysługiwało,  nieodpłatne  przekazanie 

 towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 
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