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o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)

pK – polecenie księgowania
p.t.u. – podatek od towarów i usług (potocznie: VAt)
u.p.a. – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)
u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)
u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-

nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.)
u.p.t.u. – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
u.r. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
WDt – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
WNt – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
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WSTĘP

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, 
w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy księgo-
wych, przedsiębiorców, zarządzających jednostkami gospodarczymi, a także studen-
tów uczelni ekonomicznych. rachunkowość podatkowa, obejmująca m.in. problematy-
kę funkcjonowania podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim 
przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków.

Doświadczenia osób prowadzących szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości 
podatkowej oraz nauczycieli kształcących w tym zakresie studentów, a także księgo-
wych i przedsiębiorców poszerzających swoje kompetencje w ramach samokształcenia, 
wskazują przy tym na znaczną użyteczność analizowania praktycznych przykładów, 
rozwiązywania zadań i stawiania pytań w procesie nauczania i uczenia się rachunko-
wości, w tym rachunkowości podatkowej. te formy (m.in. stawianie pytań oraz udzie-
lanie odpowiedzi) stwarzają bowiem korzystne warunki dla zrozumienia praktycznych 
aspektów funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach.

Głównym celem tej publikacji jest prezentacja typowych problemów organiza-
cji rachunkowości z tytułu podatku od towarów i usług oraz wskazywanie możliwych 
rozwiązań tych problemów.

procedury realizowane w systemach rachunkowości przedsiębiorstw, w tym tak-
że w ich systemach rachunkowości podatkowej, rozpoczyna zwykle określenie wiel-
kości ekonomicznych stanowiących przedmiot zainteresowania. W rachunkowości 
podatkowej są to przede wszystkim elementy konstrukcji podatku, takie jak m.in. pod-
miotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki 
podatkowe, odliczenia i wiele innych. potem następuje wycena (pomiar wartości) 
mierzalnych wielkości ekonomicznych. Następnie wyniki dokonywanych pomiarów 
są dokumentowane i rejestrowane (księgowane) w odpowiednich urządzeniach ewi-
dencyjnych. W końcu rezultaty pomiarów wielkości są prezentowane różnym użyt-
kownikom informacji z systemów rachunkowości. W przypadku systemów rachun-
kowości podatkowej prezentacja odbywa się m.in. w formie deklaracji podatkowych 
przygotowywanych dla organów podatkowych oraz w formie raportów sporządzanych 
dla osób zarządzających podatkami w przedsiębiorstwach. W tej książce określony 
wyżej porządek działań systemów rachunkowości podatkowej przedsiębiorstw (okre-
ślanie wielkości ekonomicznych, pomiar, dokumentowanie oraz rejestracja wyników 
dokonywanych pomiarów, a także ich prezentacja) zostanie zarysowany dla podatku 
od towarów i usług.

Oferowany skrypt przygotowano w formie pytań dotyczących funkcjonowania 
VAt w kontekście systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. po każdym pytaniu na-
stępuje odpowiedź. W treści każdej odpowiedzi zawarto odwołania do przepisów 
prawa podatkowego, a także do innych regulacji istotnych dla przedstawionych roz-
wiązań problemów opisywanych w zadaniach.
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Zbiór uwzględnia stan prawny na dzień 15 stycznia 2016 r., ujęty w następują-
cych aktach prawnych:
 – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2011 r. poz. 1054 z późn. zm.);
 – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.);
 – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.);
 – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.);
 – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.);
 – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330 z późn. zm.);
 – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wysta-

wiania faktur (Dz. U. poz. 1485);
 – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów 

deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 z późn. zm.).
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Rozdział I

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. Kto jest podatnikiem p.t.u.?
Marta Gołąb rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej 14 marca 

2014 r. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie jednoosobowego przed-
siębiorstwa osoby fizycznej. Na wniosek właścicielki we właściwym urzędzie gminy 
(miasta) dokonano wpisu do ewidencji przedsiębiorstwa produkcyjno -Handlowego 
Marta Gołąb (ppH Marta Gołąb). Właścicielka dopełniła także innych wymogów 
formalnych związanych z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Pytanie
Czy Marta Gołąb w dniu 14 marca 2014 r. stała się podatnikiem podatku 

od towarów i usług?

Odpowiedź
W myśl art. 7 § 1 o.p. podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw 
podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Stosownie do art. 4. o.p. obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw po-
datkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego 
w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o ustawach podatko-
wych, rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie 
obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulu-
jące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, 
a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Na mocy art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami (podatku od towarów i usług) są 
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fi-
zyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez 
względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl przepisów art. 15 ust. 2 u.p.t.u. 
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 obej-
muje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości 
niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W dniu 14 marca 2014 r. Marta Gołąb stała się podatnikiem podatku od towa-
rów i usług.
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2. Kto jest podatnikiem p.t.u.?

15 czerwca 2015 r. sąd dokonał rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością Domex i w tym samym dniu spółka rozpoczęła wykonywanie działalności go-
spodarczej. przedmiotem działalności Domex sp. z o.o. jest wytwarzanie i sprzedaż 
produktów gospodarstwa domowego. 

Pytanie
Czy spółka Domex w dniu 15 czerwca 2014 r. stała się podatnikiem podatku od 

towarów i usług?

Odpowiedź
Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. podatnikami (podatku od towarów i usług) są 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 
fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, 
bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W dniu 15 czerwca 2015 r. spółka Domex stała się podatnikiem podatku od 
towarów i usług.

3. Co podlega opodatkowaniu p.t.u.?

Marta Gołąb rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej 14 marca 2014 r. 
Właścicielka ppH Marta Gołąb ma świadomość konieczności opłacania różnych podat-
ków towarzyszących wykonywaniu tej działalności. Będąc właścicielką nieruchomości 
wykorzystywanej w przedsiębiorstwie, wie m.in., że przedmiotem opodatkowania jest 
ta nieruchomość. Wie też m.in., że osiągnięty przez nią dochód z działalności gospo-
darczej będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. Marta Gołąb 
nie wie jednak, co stanowi przedmiot opodatkowania w podatku od towarów i usług. 

Pytanie
Co podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Odpowiedź
Stosownie do art. 4. o.p. obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw po-

datkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego 
w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na tery-
torium kraju (inne zdarzenia podlegające opodatkowaniu p.t.u. zostaną wskazane 
w dalszych częściach tej książki).

Pytanie
Co należy rozumieć pod pojęciem towaru?
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Odpowiedź
W myśl art. 2 pkt 6 u.p.t.u., ilekroć w przepisach dotyczących p.t.u. jest mowa 

o towarach, rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie 
energii.

Pytanie
Co należy rozumieć pod pojęciem dostawy towarów?

Odpowiedź
W świetle art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak 
właściciel.

Pytanie
Co należy rozumieć pod pojęciem świadczenia usług?

Odpowiedź
Jak stanowi art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie sta-
nowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do 
wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano 
czynności prawnej.

4. Jakie obowiązują stawki p.t.u.?

Właścicielka ppH Marta Gołąb nie zna wysokości obowiązujących stawek po-
datku od towarów i usług. 

Pytanie
Ile wynosi stawka podatku od towarów i usług?

Odpowiedź
Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.p.t.u. stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem 

ust. 2–12c, art. 83, 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i 129 ust. 1.
W myśl przepisów art. 41 ust. 2 u.p.t.u. dla towarów i usług, wymienionych 

w załączniku nr 3 do u.p.t.u., stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 
i art. 114 ust. 1.

Stosownie do przepisów art. 41 ust. 2a u.p.t.u. dla towarów wymienionych w za-
łączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Na mocy art. 41 ust. 3 u.p.t.u. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów staw-
ka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

regulacje zawarte w art. 43 u.p.t.u. określają czynności zwolnione od p.t.u.




	Tekst1: ISBN PDF-a: 978-83-264-8934-1


