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Kompendium „Pytania i odpowiedzi o rozliczenia w e-handlu” opracowane zostało
według przepisów aktualnych na dzień 01.10.2014 i nie stanowi wykładni prawa.
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ROZDZIAŁ 1

ZAGADNIENIA
OGÓLNE
1.1 Jakie formy prowadzenia działalności są
dopuszczalne w Polsce?
1.1.1 Czym są spółki prawa handlowego?
1.1.2 Kiedy możemy założyć oddział lub
przedstawicielstwo?
1.1.3 Jakie są plusy i minusy popularnych form
działalności?

1.1
Jakie formy
prowadzenia
działalności
są dopuszczalne
w Polsce?

Przedsiębiorcy, zakładając firmę zgodnie z polskim prawem
mają do wyboru wiele różnych formy prawnych prowadzenia
działalności.
Polskie prawo przewiduje założenie:
• spółki jawnej,
• spółki partnerskiej,
• spółki komandytowej,
• spółki komandytowo-akcyjnej,
• spółki akcyjnej,
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
• spółki cywilnej,
• oddziału,
• przedstawicielstwa,
• działalności gospodarczej.
Do najbardziej popularnych form prawnych należą działalności
gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne oraz
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przyszły przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą
po uzyskaniu wpisu do:
• rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
• ewidencji Działalności Gospodarczej.

Warto pamiętać, że rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
podlegają także spółki prawa handlowego praz oddziały
i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
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1.1.1
Czym są
spółki prawa
handlowego?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki prawa
handlowego uregulowane zostało w Kodeksie Spółek
Handlowych. W kodeksie tym zostały unormowane dwa typy
spółek: osobowe i kapitałowe.

Spółkami osobowymi są spółki: jawna, partnerska, komandytowa
i komandytowo-akcyjna. Spółkami kapitałowymi zaś są spółka
z o.o. oraz spółka akcyjna.

Warto pamiętać, że osobowość prawną mają tylko spółki
kapitałowe. Spółki osobowe takiej osobowości nie posiadają,
a ich wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym
swoim majątkiem.
Którą formę prowadzenia działalnoś ci wybrać?
Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą,
a każdy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania całym swoim
majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
Jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to
wówczas wierzyciel spółki może egzekwować jej zadłużenie nawet
z prywatnego majątku wspólnika.
S p ó ł k ę p a r t n e r s k ą tworzą wspólnicy (partnerzy) w c e l u
wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej
przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami mogą być np.
Osobowość prawną adwokaci, radcowie prawni, aptekarze, lekarze, księgowi,
architekci.
mają tylko spółki

kapitałowe.
Spółki osobowe
takiej osobowości
ni e po s iadają ,
a i ch w s p ólnicy
za zobowiązania
spółki odpowiadają
całym swoim
majątkiem

S p ó ł k ę k o m a n d y t o w ą tworzą wspólnicy prowadzący
przedsiębiorstwo pod własną firmą, a wobec wierzycieli za
zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez
ograniczeń, tzw. komplementariusz, jednak odpowiedzialność taka
jest ograniczona.
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Spółka komandytowo-akcyjna prowadzi przedsiębiorstwo pod
własną firmą. Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
odpowiada bez ograniczeń co najmniej jeden wspólnik, którym jest
komplementariusz. Plus co najmniej jeden wspólnik w tej spółce
jest akcjonariuszem.
Spółkę akcyjną może zawiązać jedna lub więcej osób, nie może
jednak tego zrobić jednoosobowa spółka z o.o. Statut spółki
sporządza się w formie aktu notarialnego, a akcjonariusze są
zobowiązani jedynie do świadczeń tam określonych i za
zobowiązania spółki nie odpowiadają. Kapitał zakładowy spółki
powinien wynosić co najmniej 500 000 zł.
Spółkę z ograniczoną odpowiedzia lnością może utworzyć
jedna lub więcej osób. Wspólnicy, co do zasady, nie odpowiadają
za jej zobowiązania. Jej kapitał zakładowy powinien wynosić co
najmniej 5 000 zł. Dzieli się na udziały o równej albo nierównej
wartości nominalnej, nie niższej jednak niż 50 zł. Umowę spółki
sporządza się w formie aktu notarialnego.
Wszystkie spółki prawa handlowego powstają z chwilą wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego. Jedynie spółka z o.o. i spółka
akcyjna mogą działać przez pewien czas bez wpisu na podstawie
samej umowy lub statutu. Wniosek o wpis to specjalne formularze
określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, dostępne
s ą n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j w w w. m s . g o v. p l i w s ą d a c h
rejestrowych. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie
spółki do rejestru w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
Aby zarejestrować spółkę handlową wystarczy posiadać:
• umowę lub statut spółki,
• uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób
upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta,
• dowód opłacenia wpisu w KRS oraz opłaty za ogłoszenie
o wpisie spółki do Monitora Sądowego i Gospodarczego.
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1.1.2
Oddział czy
przedstawicielstwo
czyli
co powinien
wybrać
zagraniczny
przedsiębiorca?

Przedsiębiorca zagraniczny, który chciałby rozszerzyć swoją
działalność na Polskę może otworzyć tu oddział lub przedstawicielstwo
z siedzibą na terytorium RP.

Przedstawicielstwo
Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie
prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji
przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć
również osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki
k r a j u i c h s i e d z i b y, z t y m , ż e z a k r e s d z i a ł a n i a t a k i e g o
przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję
i reklamę gospodarki tego kraju.
Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru
przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego
przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpis
dokonywany jest na wniosek i zgodnie z jego treścią.
Wniosek sporządzony w języku polskim powinien zawierać:
• nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego,
• przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy
zagranicznego,
• imię, nazwisko oraz adres na terytorium RP osoby upoważnionej
w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego,
• adres przedstawicielstwa na terytorium RP.
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Utworzenie
przedstawicielstwa
wymaga wpisu
do rejestru
przedstawicielstw
przedsiębiorców
zagranicznych

• jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu
założycielskiego, umowy lub statutu - odpis tego dokumentu,
• jeżeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub wykonuje działalność
na podstawie wpisu do rejestru - odpis z tego rejestru,
• oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu
przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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• dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy
zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność
będzie wykonywana.
Przedstawicielstwo jest obowiązane m.in.:
• używać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa
jego siedziby wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą
formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów
"przedstawicielstwo w Polsce",
• prowadzić oddzielną rachunkowość zgodnie z przepisami
o rachunkowości,
• zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie
zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych, które
zawiera wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw oraz
o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej
ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę
zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej
lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia tych zdarzeń.
Po dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru
przedstawicielstw z urzędu wydawane jest zaświadczenie. Rejestr
przedstawicielstw jest jawny.

Oddział

Utworzenie
oddziału wymaga
zgłoszenia go
do KRS-u
na wniosku
KRS - W10

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może
wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie
przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.
Oddział przedsiębiorców zagranicznych, działających na
terenie RP podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS
następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS W10, do
którego należy załączyć dalsze urzędowe formularze konieczne do
zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy.
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Jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca
zagraniczny i do czego jest obowiązany?
• podać imię i nazwisko osoby upoważnionej w oddziale do
reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz jej adres w
Polsce. Pełnomocnik zagranicznej spółki uprawniony jest do
podejmowania czynności zwykłego zarządu, natomiast wszelkie
czynności wykraczające poza ten zakres wymagają dodatkowego
pełnomocnictwa rodzajowego lub do poszczególnych czynności.
Zwrócić należy uwagę, iż w obrocie handlowym możliwe jest
również ustanowienie prokurenta. Prokura stanowi umocowanie
do czynności sądowych i pozasądowych, o ile wiążą się one
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a w przypadku zagranicznej
spółki z prowadzeniem oddziału jako części przedsiębiorstwa
(prokura oddziałowa, prokurent podejmuje czynności
ograniczające się do oddziału przedsiębiorcy). Co istotne, to nie
oddział zagranicznej spółki udziela pełnomocnictwa, a czynności
tej dokonuje bezpośrednio przedsiębiorca zagraniczny.
• dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby
upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego,
• jeżeli działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub
statutu należy złożyć je do akt rejestrowych oddziału wraz
z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Jak założyć kilka oddziałów?
W przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział,
złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego

Gdy przedsiębiorca
zagraniczny
utworzył na
terytorium RP
więcej niż jeden
oddział, złożenie
dokumentów może
nastąpić w aktach
jednego z
oddziałów

z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych
oddziałów należy wskazać ten oddział, w którym złożono
wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym
znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze:
a) jeżeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do
rejestru - złożyć do akt rejestrowych oddziału odpis z tego
rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,
w przypadku gdy przedsiębiorca zagraniczny utworzył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział,
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złożenie tych dokumentów może nastąpić w aktach jednego
z oddziałów, z tym że w aktach rejestrowych pozostałych
oddziałów należy wskazać ten oddział, w którego aktach złożono
wskazane dokumenty, wraz z oznaczeniem sądu, w którym
znajdują się akta, i numeru oddziału w rejestrze,
b) używać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa
jego siedziby wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy
prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział
w Polsce",
c) prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie
z przepisami rachunkowości,
d) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie
zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie otwarcia
likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział lub
gdy przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności
gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
Działalność prowadzona
mieszkającego poza Polską?

przez

przedsiębiorcę

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność gospodarczą
w Polsce i nadal mieszkać w kraju macierzystym, aby określić
gminę właściwą dla celów ewidencyjnych powinien ją wybrać na
podstawie głównego miejsca wykonywania swojej działalności na
terytorium RP.
Potrzebne są wówczas następujące dokumenty:
• PESEL, jeżeli przedsiębiorca taki posiada,
• oznaczenie przedsiębiorcy, na które składa się imię i nazwisko
oraz fakultatywnie nazwa firmy,
• przedmiot działalności gospodarczej, który musi być zgodny
z Polską Klasyfikacją Działalności,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu (adres do doręczeń
przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana
działalność gospodarcza). Jeżeli przedsiębiorca wykonuje
działalność poza miejscem zamieszkania wówczas wymagany
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jest także adres głównego miejsca wykonywania działalności
i oddziału, jeżeli takowy został utworzony,
• informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności
majątkowej,
• informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta,
• dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia
spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił stałego
pełnomocnictwa,
• datę rozpoczęcia działalności, która jest ważna z punktu
widzenia innych instytucji i zalegalizowania swoich działań (np.
Urząd Skarbowy).

PRZEMYŚLENIA EKSPERTÓW

Katarzyna Sanojca
Office Manager
Fundacja Polak 2.0

System księgowości jest zbyt rozbudowany i prowadzenie rozliczeń
nawet przy relatywnie małej liczbie operacji wymaga dużej i ciągle
aktualizowanej wiedzy z dziedziny rachunkowości, prawa, finansów
i zarządzania przedsiębiorstwem, a także samodyscypliny
w raportowaniu wobec wszelakich instytucji i urzędów, które
chętnie nakładają kary za opóźnienia i błędy powstałe nieświadomie.

fp20.org
Jednak najbardziej morderczy jest rygor związany
z ewidencjonowaniem każdego zakupu i ograniczenia z tym
związane, co czasem utrudnia prowadzenie nawet podstawowej
działalności gospodarczej.
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1.1.3
Jakie są
plusy i minusy
popularnych
form
działalności?

Za najbardziej popularne formy prowadzenia działalności w Polsce
uznaje się: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
działalność gospodarczą.
Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Forma ta należy do najprostszych do założenia, ponieważ wymaga
jedynie wypełnienia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli formularza CEIDG-1.
Dodatkowo CEIDG-1 stanowi również wniosek o nadanie numeru
REGON w GUS. Numer NIP osoby fizycznej staje się również
numerem NIP działalności gospodarczej.

Jak wyg lą d a z e s t a wie nie p lus ó w i m i n u s ów ?

PLUSY

MINUSY

Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia
działalności.

Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność
związaną z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

Brak wymogu prawnego co do wysokości
minimalnego kapitału.

Obowiązkowe odprowadzenie składek do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość prowadzenia uproszczonej
księgowości Podatkowej Książki Przychodów
i Rozchodów.

Utrudniona możliwość pozyskania zewnętrznego
finansowania spowodowana powiązaniem
działalności gospodarczej z osobą prowadzącą
tą działalność.

Możliwość wyboru różnych form opodatkowania:
liniowo lub skala podatkowa.

Niektóre działalności nie mogą być prowadzone
w ramach jednoosobowej działalności
gospodarczej.

Właściciel przedsiębiorstwa sprawuje kontrolę
nad wszystkimi zdarzeniami.
Łatwy proces zamknięcia działalności
gospodarczej.
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jest to podmiot, który posiada osobowość prawną. Spółka ta należy do grupy spółek
kapitałowych. W skład założycieli wchodzi jeden bądź więcej udziałowców. Podobnie
jak poprzednio przedstawiamy zestawienie plusów i minusów.

Jak w y g l ąda zestawienie p lus ó w i minus ó w?

PLUSY

MINUSY

Podwójne opodatkowanie – spółka płaci
Ograniczona odpowiedzialność udziałowców
podatek dochodowy od uzyskanych zysków,
za zobowiązania Spółki (odpowiedzialność
a w przypadku wypłaty udziałowcom
do wysokości wniesionego wkładu
dywidendy, jest to opodatkowane również
wspólników).
podatkiem dochodowym.

Możliwość założenia jednoosobowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność członków zarządu za
zobowiązania handlowe oraz zaległości
podatkowe spółki w przypadku
bezskutecznej egzekucji wobec
przedsiębiorstwa w określonych sytuacjach.

Możliwość prowadzenia prawie każdej
działalności.

Dość drogi i długi proces rejestracji spółki
w Sądzie Rejonowym.

Dość wysoki stopień możliwości
kontrolowania przedsiębiorstwa przez
udziałowców.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
– dokumentowanie każdego zdarzenia
zachodzącego w działalności spółki.

Niski minimalny wkład na kapitał zakładowy.

Obowiązkowa wpłata kapitału zakładowego.

Ciekawostka:
Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Prześwietl.pl w pierwszym półroczu
2014 roku 89% założonych firm to działalności gospodarcze. Drugą w kolejności
najbardziej popularną formą prowadzenia działalności były spółki z o.o., jednakże
stanowiły one już tylko 9%.
Liczbowo przedstawia się to następująco:
• ilość działalności gospodarczych: 176 599
• ilość spółek z o.o.: 17 882
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ZAJMUJESZ SIĘ
MARKETINGIEM W INTERNECIE?
WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE

Dla czytelników mamy 5 miejsc
z atrakcyjnym rabatem w wysokości 500 zł
sprawdź na:

www.certyfikowany.edu.pl/rabat

Organizator:

ROZDZIAŁ 2

OBOWIĄZKI
REJESTRACYJNE
2.1 Gdzie się zarejestrować nową firmę
i o czym pamiętać?
2.2 Czym są wartości niematerialne i prawne
w e-commerce?
2.3 Jak wygląda obowiązek posiadania kasy
fiskalnej przy e-commerce?

2.1
Gdzie
zarejestrować
nową firmę
i o czym
pamiętać?

Podejmując działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca
powinien dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
lub rejestru przedsiębiorców odpowiednio do prowadzonej
działalności.

Re jes t r Prz e d s ię b io rc ó w
Do rejestru przedsiębiorców KRS wpisywane są spółki osobowe
i kapitałowe. Wpisu dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy na
urzędowym formularzu KRS - W3.
Co należy dołączyć do wniosku o wpis?
Do wniosku należy dołączyć wzory podpisów upoważnionych do
reprezentowania podmiotu uwierzytelnione notarialnie lub złożone
przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu oraz kopię
umowy spółki jawnej lub partnerskiej.

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do KRS, składa również
zgłoszenie płatnika składek do ZUS.

Ewidencja działalności gospodarczej

Do rejestru
przedsiębiorców
KRS wpisywane
są spółki osobowe
i kapitałowe.
Wpisu dokonuje
się n a w n i o s e k
przedsiębiorcy
na urzędowym
formularzu
KRS - W3

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zostanie wpisany jedynie
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę
właściwą dla miejsca zamieszkania rozumianego jako stałe miejsce
pobytu.

Należy pamiętać, że w momencie wystąpienia jakichkolwiek
zamian stanu faktycznego lub prawnego w danych zawartych we
wniosku rejestracyjnym zarówno przedsiębiorca będący osobą
fizyczną jak i podmioty wpisane do KRS mają obowiązek
zgłoszenia owych zmian w ciągu 14 dni od ich zaistnienia do
odpowiedniego organu rejestracyjnego.
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REGON
Przy zakładaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca
(niezależnie od przyjętej formy prawnej działalności) jest
zobowiązany do uzyskania numeru krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON we
właściwym urzędzie statystycznym. Wniosek o wpis do rejestru
REGON składa się na formularzu RG1.
Co należy dołączyć do wniosku o wpis?
Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej bądź odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego. Wniosek jest wolny od opłat.
Konto bankowe
Po otrzymaniu numeru REGON trzeba koniecznie założyć w Polsce
konto bankowe dla celów rozliczeń firmowych. Dokonywanie lub
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością
gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego
przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji,

Przedsiębiorca
będący osobą
fizyczną zostanie
wpisany jedynie
do ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez gminę
właściwą dla
miejsca
zamieszkania
rozumianego
jako stałe
miejsce pobytu

z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę
wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000
euro. Koszty prowadzenia rachunku określa bank.
NIP
Dla celów rozliczeń podatkowych każda osoba prowadząca
działalność gospodarczą powinna posługiwać się numerem
identyfikacji podatkowej NIP.
Aby go uzyskać należy we właściwym urzędzie skarbowym złożyć
formularz NIP -1, do którego należy dołączyć kopie następujących
dokumentów:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
bądź odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
• zaświadczenie o numerze REGON,
• umowę o prowadzenie konta bankowego,
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• umowę potwierdzającą prawo do korzystania z lokalu, w którym
ma być siedziba przedsiębiorstwa,
• kopię dowodu osobistego,
• umowę z doradcą podatkowym lub z biurem rachunkowym,
którzy będą prowadzili księgi handlowe i rozliczenia podatkowe
(o ile podatnik nie będzie prowadził ksiąg i rozliczeń
samodzielnie).
Osoby zamierzające rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą
muszą złożyć wniosek o nadanie NIP nie później niż w terminie
złożenia pierwszej deklaracji zaliczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych. Wniosek o nadanie NIP jest wolny od opłat.
Podatek dochodowy osoby fizycznej samodzielnie prowadzącej
działalność gospodarczą jest rozliczany w urzędzie właściwym wg
miejsca zamieszkania podatnika.
VAT
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien
sprawdzić czy zobowiązany jest zarejestrować się dla celów VAT.
Rejestracja jest obowiązkowa dla tych, którzy nie mogą lub nie
chcą korzystać ze zwolnienia z VAT.

Wniosek
o nadanie NIP
składamy nie
później niż w
terminie złożenia
pierwszej
deklaracji zaliczki
na podatek
dochodowy
od osób
fizycznych

Podatnik podatku VAT składa wniosek rejestracyjny na druku
VAT-R wg miejsca wykonywania działalności. Jeśli jest więcej niż
jedno miejsce wykonywania działalności, podatnik składa wniosek
do Urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
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2.2
Czym są
wartości
niematerialne
i prawne?

Wartości niematerialne i prawne jako zewidencjonowany majątek
w firmach prowadzących sprzedaż internetową nie różni się od
wartości przypisywanych w innych firmach. Są to m.in.: autorskie
prawa majątkowe, licencje, koncesje nadające się do
gospodarczego wykorzystania, przeznaczone do używania na
potrzeby firmy. Poza powyższym do wartości niematerialnych
i prawnych zaliczamy także prawa do znaków towarowych,
wynalazków czy też patentów, koszty zakończonych prac
rozwojowych oraz know-how. Należy pamiętać, iż przewidywalny
okres ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych
i prawnych musi być dłuższy niż rok.
Częstym problem przedstawicieli z branży e-commerce jest zakup
programów komputerowych, w tym np. oprogramowania
wykorzystującego protokoły szyfrujące i zakwalifikowanie ich jako
wartości niematerialnych i prawnych. Problem wynika z braku
wyszczególnienia ich z nazwy jako odrębnego składnika majątku
w ustawie o podatku dochodowym. Jednakże posługując się art. 3
ust.1 pkt 14 ustawy o rachunkowości i spełniając wymagania
w niej zawarte, z reguły programy komputerowe mogą być
przedmiotem autorskich praw majątkowych.
Sposoby ustalania wartości początkowej
W zależności od sposobu nabycia wartości niematerialnej
i prawnej ustala się wartość początkową na dzień przyjęcia do używania:

Przewidywalny
okres
ekonomicznej
użyteczności
wartości
niematerialnych
i prawnych musi
być dłuższy niż rok

• najczęstszym sposobem ustalenia wartości początkowej jest
zakup i w tym przypadku wartość początkowa to cena nabycia
czyli cena zakupu powiększona np. o transport, montaż,
instalację czy też uruchomienie programów, systemów
komputerowych,
• równie często pojawia się wartość niematerialna i prawna
wytworzona we własnym zakresie. W tym przypadku wartość
początkowa to koszt wytworzenia,
• wyróżniamy także wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że
umowa określa wartość w niższej wysokości, dotyczy to
nieodpłatnego otrzymania wartości niematerialnej i prawnej,
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• aport do spółki.
Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się, czyli przypisuje
wartość (cenę nabycia lub koszt wytworzenia) do okresu
ekonomicznej użyteczności.
Odpisy amortyzacyjne oblicza się od wartości początkowej tj. od
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji.
Koniec następuje przy zrównaniu sumy odpisów amortyzacyjnych
z ich wartością początkową lub w sytuacji zbycia wartości
niematerialnej i prawnej, postawienia jej w stan likwidacji czy też
stwierdzenia niedoboru. Odpisy mogą być naliczane w równych
ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo na koniec roku
podatkowego.
Dopuszczalną metodą amortyzacji jest metoda liniowa.
Podatnicy samodzielnie ustalają okres amortyzacji, jednakże
należy pamiętać, że minimalny okres amortyzacji dla celów
podatkowych to :
• 24 miesiące dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe
oraz od praw autorskich,

Wartości
niematerialne
i prawne
amortyzuje się
czyli przypisuje
wartość - cenę
nabycia lub koszt
wytworzenia
do okresu
ekonomicznej
użyteczności

• 24 miesiące dla licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję
programów radiowych i telewizyjnych; wyjątkiem jest ustalenie
indywidualnego okresu gdy wynikający z umowy okres używania
tych praw jest krótszy niż 24 miesiące,
• 36 miesięcy dla poniesionych kosztów zakończonych prac
rozwojowych,
• 60 miesięcy dla pozostałych wartości niematerialnych
i prawnych.
Istnieje możliwość zaliczenia wydatku na wartości niematerialne i
prawne bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu
oddania go do używania, jeżeli wartość początkowa nie
przekracza 3.500 zł. Wówczas jednorazowo amortyzacja takich
składników nie będzie konieczna.
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2.3
Jak wygląda
obowiązek
posiadania
kasy fiskalnej
w e-commerce?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych
oraz rolników ryczałtowych, zgodnie z regulacjami zawartymi
w ustawie o VAT, są zobowiązania do jej ujmowania na kasie
rejestrującej.
Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez internet,
dokonujących transakcji z osobami prywatnymi istnieje możliwość
zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej, o ile spełniają
warunki wskazane w ustawie.
Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej:
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy do dnia 31
grudnia 2014 r. zwalnia się przedsiębiorców rozpoczynających
sprzedaż na rzecz w/w osób po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli
przewidywany przez nich przychód z tego tytułu nie przekroczy,
w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku
podatkowym, kwoty 20.000 zł. Na zakup oraz zgłoszenie kasy
przedsiębiorca ma dwa miesiące od daty przekroczenia limitu.
Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową za
pośrednictwem internetu przysługuje zwolnienie z obowiązku
rejestrowania sprzedaży kasą fiskalną, pomimo przekroczenia
progu 20 000 zł o ile spełnią 3 warunki.

P rz eds ięb iorca
mo ż e by ć
z w o lnio ny
z obo wiązku
po s iadania
k a s y f is ka lne j
nawet przy
pr zekro cze niu
pr ogu 2 0 000 zł
o ile s pełni 3
w arunki

Warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku posiadania
kasy fiskalnej pomimo przekroczenia progu 20 000 zł:
•nie może być to sprzedaż towarów wymienionych
w rozporządzeniu par. 4 ust. 1 pkt 1 (wymienione poniżej),
• zapłata za towar musi w całości zostać dokonana za
p o ś r e d n i c t w e m p o c z t y, b a n k u l u b s p ó ł d z i e l c z e j k a s y
oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek
bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej
kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
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• musi być prowadzona ewidencja, z której jednoznacznie wynika,
jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została
dokonana, czyli dane nabywcy zawierające jego adres.
W jakim przypadku obowiązek posiadania kasy fiskalnej
jest konieczny bez względu na limity?
Istnieją branże, dla których stosowanie kasy jest zawsze
konieczne i ani limity ani odbiorcy prywatni czy firmy czy też
sposób dostarczenia towaru do nabywcy nie mają tu znaczenia.
Stosowanie kasy fiskalnej bez możliwości zwolnienia dotyczy
przedsiębiorców sprzedających m.in.:
• paliwa i dodatki do niego, gaz płynny,
• części do silników spalinowych wewnętrznego spalania
stosowanych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów
silnikowych,
• przyczepy i naczepy, kontenery, oraz ich części bez napędu
mechanicznego,
• silniki spalinowe, tłokowe wewnętrznego spalania
w rodzaju stosowanych w motocyklach,
• sprzęt radiowy, telewizyjny, telekomunikacyjny, fotograficzny
(z wyłączeniem części i akcesoriów),
• wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
• płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne
(w tym kaset wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne
analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane
dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego,
• wyroby tytoniowe oraz napoje alkoholowe.
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ROZDZIAŁ 3

PODATEK VAT
3.1 Co musisz wiedzieć o VAT?
3.2 Jakie są zasady opodatkowania VAT przy
transakcjach międzynarodowych?
3.3 Kiedy ubiegać się o zwrot VAT?
3.4 Kiedy można skorzystać z 0% stawki VAT?
3.5 Kiedy można ubiegać się o zwolnienie z
VAT?
3.6 Co oznacza podstawowa stawka VAT?
3.7 Co oznacza proporcja VAT?
3.8 Kiedy korzystać z metody kasowej?

3.1
Co musisz
wiedzieć
o VAT?

Jeżeli sprzedaż towarów następuje w sposób ciągły i nie ma
charakteru okazjonalnego to należy od tej sprzedaży uiścić
podatek VAT w momencie przekroczenia limitu sprzedaży
potencjalnie opodatkowanej, który wynosi 150 000 zł w roku
podatkowym.
Od początku 2014 r. do limitu sprzedaży opodatkowanej nie
wliczamy m.in. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (podatnik
z jednego kraju UE sprzedaje towary podmiotom, które nie są
z o b o w i ą z a n e d o r o z l i c z a n i a p o d a t k u V AT z t y t u ł u
wewnątrzwspólnotowego nabycia, przewożąc te towary do kraju
nabywcy) oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
(dostawa towarów realizowana z państwa UE na terytorium
Polski, w której podmiotem dokonującym sprzedaży jest podatnik
VAT z innego państwa UE.)
U s t a w a o p o d a t k u V AT p r z e w i d u j e w i e l e z w o l n i e ń
przedmiotowych oraz stawek preferencyjnych, jednak forma
sprzedaży (np. poprzez sklep internetowy) nie ma znaczenia dla
możliwości zastosowania obniżonej stawki bądź skorzystania ze
zwolnienia. Prowadząc sklep internetowy należy dokumentować
dokonaną sprzedaż. Jeżeli nabywcą jest osoba, która nie prowadzi
działalności gospodarczej, to sprzedaż należy udokumentować
paragonem fiskalnym. Jednakże klient może zażądać wystawienia
faktury, co nie zwalnia przedsiębiorcy e-commerce od wystawienia
paragonu. Jeśli sprzedajemy na rzecz innej firmy, to wystawiamy
fakturę VAT.

Klient może
zażądać
wystawienia
faktury,
co nie zwalnia
przedsiębiorcy
e-commerce
od wystawienia
paragonu

Zmiany od 2014 roku
Począwszy od 2014 roku terminem na wystawienie faktury dla
większości dostaw jest czas nie przekraczający 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy bądź
wykonano usługę. Wydłużenie terminu na wystawienie faktury dla
branży e-commerce jest korzystnym rozwiązaniem, bowiem
sprzedawcy mogą najpierw wysłać towar, a po akceptacji
zamówienia wystawić fakturę.

26

Niestety nie wszystkie zmiany w podatku VAT od 2014 roku są
dla branży e-commerce pozytywne. Istotną niekorzystną zmianą
są nowe zasady rozpoznawania tzw. obowiązku podatkowego.
Obowiązek podatkowy w VAT, co do zasady powstaje z chwilą
dokonania dostawy towaru, a jeżeli wcześniej podatnik otrzyma
całość lub część zapłaty – z chwilą jej otrzymania (w tej części).
Obowiązek podatkowy w zależności od sposobu dostawy
Od 1 stycznia 2014 r. ważne jest „przeniesienie prawa do
rozporządzenia jako właściciel towaru” czyli dokonanie dostawy,
a nie jak dotychczas „wydanie towaru”. Różnica tkwi w tym, że
moment wydania towaru nabywcy łatwo jest ustalić, natomiast na
termin dostawy towarów mają wpływ różne okoliczności, co
utrudnia identyfikację tego momentu. Gdy towar jest wydawany
bezpośrednio nabywcy lub osobie przez niego wskazanej,
dokonanie dostawy następuje z chwilą jego wydania. Zaś, gdy
towar jest dostarczany transportem własnym dostawcy (lub
najętym przez niego) do miejsca wskazanego przez nabywcę –
dokonanie dostawy towaru następuje zasadniczo z chwilą jego
dostarczenia do miejsca wskazanego przez nabywcę.
Furtką do zastosowania w tym przypadku jest możliwość
skorzystania z cywilnoprawnej swobody zawierania umów. Strony
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego
treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, ustawie czy
też zasadom współżycia społecznego. Jeżeli przeniesienie
na nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel
następuje z chwilą jego wydania z magazynu, to w tym momencie
dochodzi do dostawy towarów i powstaje obowiązek podatkowy.
Zatem, jeśli umowa przewiduje przeniesienie własności z chwilą
wydania kupującemu, sklep internetowy musi zidentyfikować
moment, gdy własność towaru (prawo do rozporządzania)
przejdzie na odbiorcę.
Od podatników e-commerce dokonujących dostaw wysyłkowo
wymaga to albo poniesienia dodatkowych kosztów (potwierdzenie
odbioru, szczególnie przesyłki kurierskiej, jest dość kosztowne),
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albo odpowiedniego zmodyfikowania umów (przejście własności
w momencie wysyłki towaru). Sprzedawcy mogą również żądać od
klientów, aby wskazali datę odbioru towaru, lecz w przypadku
odbiorców nieprowadzących działalności gospodarczej może to
być problematyczne.
Obowiązek podatkowy ze względu na sposób płatności
Inaczej obowiązek podatkowy kształtuje się w przypadku
otrzymania należności p r z e d d o k o n a n i e m d o s t a w y . Jeżeli
przed dokonaniem dostawy wysyłanego towaru otrzymano całość
lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
otrzymania tej kwoty. W przypadku sprzedaży wysyłkowej za
zaliczeniem pocztowym obowiązek podatkowy powstaje zgodnie
z zasadą ogólną czyli w momencie wydania towarów przez kuriera
czy pracownika poczty nabywcy. Ułatwieniem w tym przypadku
jest możliwość śledzenia wysyłanych przesyłek dzięki czemu
łatwiej zidentyfikować moment dostarczenia towarów nabywcy.
Usługę taką udostępniają zarówno Poczta Polska jak i większość
firm kurierskich.
Warto pamiętać, że w każdym przypadku, gdy warunki transakcji
mające wpływ na elementy zawarte na fakturze ulegną zmianie
należy wystawić fakturę korygującą.
Bardzo częstą praktyką, niemającą jednak odzwierciedlenia
w przepisach prawa jest tzw. anulowanie faktury. Nabywca
zwraca fakturę do wystawcy, nie jest ona ujęta przez żadną ze
stron i zostaje wyeliminowana z obrotu gospodarczego. Sądy
i organy podatkowe niekiedy akceptują anulowanie faktury, jednak
pod warunkiem, że doszło do anulacji przed dokonaniem
sprzedaży.
Metoda ta nie może być zastosowana w przypadku paragonów
fiskalnych, ponieważ zewidencjonowanego obrotu na kasie
fiskalnej nie można anulować. Jeśli podatnik popełni błąd
rejestrując sprzedaż w kasie fiskalnej, powinien dokonać korekty
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w oparciu o zasady określone w § 3 ust. 5 rozporządzenia
w sprawie kas. W myśl tego przepisu w przypadku wystąpienia
oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznej jej
korekty poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji błędnie
zewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto
i wartość podatku należnego) oraz wskazanie w niej krótkiego
opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki. Do takiej
ewidencji należy także dołączyć oryginał paragonu fiskalnego
dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista
pomyłka.Ponadto podatnik zobowiązany jest do ponownego
zewidencjonowania przy zastosowaniu kasy sprzedaży, ale już
w prawidłowej wysokości.

REKLAMA
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3.2

Transakcje międzynarodowe w odniesieniu do podatku VAT dzielą
się na 2 kategorie: eksport i transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Jakie są zasady
opodatkowania Eksport czyli sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa
towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT
VAT przy
(lub na jego rzecz) z terytorium kraju na terytorium innego
transakcjach
międzynarodowych? państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla
towaru, pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz:
• p o d m i o t ó w, k t ó r e n i e m a j ą o b o w i ą z k u r o z l i c z a n i a
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
• podmiotu niebędącego podatnikiem, czyli w praktyce odbiorcy
prywatnego.
Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT) natomiast to
dostawa towarów połączona z ich wywozem z terytorium kraju na
rzecz podatników VAT i innych podmiotów w uproszczeniu
zobowiązanych do rozliczenia WNT w kraju odbioru towaru.
Jedna i druga czynność mimo, że obie polegają na dostawie
towarów, są inaczej opodatkowane. W przypadku sprzedaży
wysyłkowej miejscem opodatkowania towarów wysyłanych lub
transportowanych z Polski do kraju UE jest kraj ich przeznaczenia
czyli inaczej mówiąc kraj nabywcy. Podatnicy jednak opodatkowują
daną transakcję w kraju dopóki nie przekroczą określonych limitów
wyznaczanych dla poszczególnych Państw członkowskich. Każde
państwo członkowskie ustanawia limit wartości sprzedaży
z innego kraju, do którego to limitu podatnik ten opodatkowuje się
„u siebie” (w Polsce dla czynności odwrotnej, tj. sprzedaży
wysyłkowej na terytorium kraju, wynosi on 160 000 zł). Po jego
przekroczeniu dostawę uznaje się za dokonaną na terytorium
państwa członkowskiego przeznaczenia i tam sprzedawca musi
się zarejestrować i rozliczyć podatek.
WDT natomiast, jeżeli jest dokonywana z terytorium Polski,
zawsze jest tu opodatkowana, przy spełnieniu warunków stawką
0%. Eksport to również dostawa z terytorium kraju, tyle, że poza
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terytorium UE potwierdzony przez urząd celny określony
w przepisach celnych – też z zasady ze stawką 0%.
Kontrola transakcji internetowych
Transakcje sprzedaży okazjonalnej nie są opodatkowane VAT,
natomiast prowadzenie sprzedaży zarobkowej w sposób ciągły już
tak, o ile nie korzysta się z wyłączeń. Jakiś czas temu Izba
Skarbowa we Wrocławiu zakupiła program komputerowy, który
wyszukuje podmioty dokonujące wielu transakcji przez serwisy
aukcyjne. W ten sposób urzędnicy typują podmioty, które powinny
zostać objęte kontrolą. Wielu specjalistów podważa legalność
takiego sposobu pozyskiwania informacji przez organy
podatkowe.

PRZEMYŚLENIA EKSPERTÓW
Jednym z najbardziej niedocenianych aspektów e-commerce jest tzw.
warstwa back-office. Client service i rozliczenia finansowane to główne
grzechy zwłaszcza start-upów i sklepów z krótkim stażem. Te dopiero
po miesiącach działalności przekonują się jak istotnym aspektem jest
obsługa po-sprzedażowa.

Artur Maciorowski

Mało przejrzyste prawo i różne interpretacje izb skarbowych wcale nie
pomagają przedsiębiorcom działającym na polu online. A od wyboru
formy prowadzenia działalności, obrotów i oferowanych usług często
zależy forma rozliczenia czy rodzaj dokumentu księgowego (faktura,

Redaktor prowadzący
Online Marketing Polska

paragon czy konieczność posiadania kasy fiskalnej).

o-m.pl

Zawiłości natury podatkowej często powodują także odkładanie lub
rezygnowanie z różnych form promocji e-sklepu. Wielokrotnie
spotykam się z praktyką rezygnacji z różnych form loterii tylko ze
względu na biurokrację. Większe firmy przerzucają organizację takich
aspektów na współpracujące z nimi agencje. Mniejsze podmioty
zadowalają się alternatywnymi formami lub... igrają z fiskusem!
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3.3
Kiedy ubiegać
się o zwrot
VAT?

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą szereg
korzyści. Jedna z takich korzyści daje nam status czynnego
podatnika VAT. W momencie, gdy w danym okresie rozliczeniowym
kwota podatku VAT rozliczanego z faktur zakupu przewyższy
kwotę podatku VAT z faktur z naszej sprzedaży to zyskujemy
prawo do zagospodarowania tej nadwyżki.
Jak zagospodarować nadwyżkę z VAT?
1. Ubiegać się o zwrot podatku VAT w:
• Terminie 25 dni: czyli w przyśpieszonym terminie zwrotu.
O zwrot w tym terminie można się starać wtedy, gdy
dokonaliśmy sprzedaży, a faktury zakupowe ujęte w deklaracji
VAT (faktury z danego okresu rozliczeniowego oraz z okresów
wcześniejszych, jeśli wystąpiła kwota do przeniesienia na
następny okres rozliczeniowy) zostały opłacone.
• Terminie 60 dni: czyli standardowym terminie zwrotu. O zwrot
w tym terminie możemy się ubiegać spełniając jedynie kryterium
posiadania sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.
• Terminie 180 dni: czyli wydłużonym terminie zwrotu. O zwrot
w tym terminie możemy się ubiegać mimo braku wykazanej
sprzedaży.
2. Przeznaczyć zwrot na poczet zaległych jak i przyszłych
zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego i nie tylko.
Obecne interpretacje podatkowe pozwalają nam również zaliczyć
kwotę zwrotu na opłaty pobierane przez inne instytucje m.in.
urząd celny czy organy administracji samorządowej.
3. Ostatnią i najrzadziej wykorzystywaną możliwością jest
przeznaczenie zwrotu podatku VAT pod zabezpieczenie spłaty
zaciągniętego kredytu. W tym celu należy wypełnić specjalne
upoważnienie oraz uzyskać potwierdzenie danej placówki
kredytowej. Dotyczy to jednak sytuacji, w której mamy pewność,
iż organy skarbowe nie zakwestionują zasadności zwrotu podatku
VAT.
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3.4

Stawkę podatku VAT 0% możemy zastosować w eksporcie
i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Warto wspomnieć, iż

Kiedy można
skorzystać
ze stawki
VAT 0% ?

w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje już
w momencie otrzymania części lub całości zapłaty. Natomiast
zastosowanie 0% stawki podatku jest możliwe w sytuacji, gdy
wywóz towaru nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od końca
miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę. Warunek wywozu
zostaje spełniony, jeśli otrzymamy w tym terminie dokument
potwierdzający wywóz poza terytorium UE. Jeśli warunku nie
spełnimy zostajemy zobowiązani do opodatkowania według
stawki właściwej dla danego towaru. Brak potwierdzenia wywozu
otrzymanego w określonym ustawowo terminie nie stanowi
bariery. Możemy dokonać korekty deklaracji VAT za okres
w którym potwierdzenie do nas dotarło.
Transakcje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru również
podlegają opodatkowaniu stawką 0%, o ile spełnionych zostanie
szereg warunków. Pierwszym jest właściwa identyfikacja
podatkowa nabywcy i dostawcy, czyli posiadanie statusu
podatnika VAT-UE. Drugim warunkiem jest konieczność złożenia
deklaracji VAT-UE i wykazanie dostawy towarów.
W jak im przypadku możemy zastosować 0% stawkę VAT?
• Dostawy: różnego rodzaju statków dla armatorów morskich
i części do tych statków, środków transportu lotniczego,
towarów służących do zaopatrzenia statków i samolotów,
towarów do wolnych obszarów celnych, towarów
przeznaczonych do przerobu (uszlachetniania) na terytorium
kraju, sprzętu komputerowego,
• Usługi w zakresie: kontroli ruchu lotniczego, obsługi lotów,
ratownictwa morskiego, najmu (czarteru) środków transportu
wodnego i lotniczego, obsługi statków, remontu statków oraz
środków transportu lotniczego, organizacji eksportu i importu
towarów, transportu międzynarodowego, przerobu
(uszlachetniania) towarów,
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• Import: środków transportu morskiego i rybołówstwa oraz
części do tych środków, środków transportu lotniczego
używanych w lotnictwie cywilnym,
• Usługi turystyki, których podstawą opodatkowania jest marża,
podlegają opodatkowaniu stawką 0%, jeżeli usługi nabywane od
innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są
świadczone poza terytorium Unii Europejskiej.
Stawkę 0% stosuje się również do towarów i usług wymienionych
w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie stawek.
Zgodnie z §6 ust. 1 obniżona do 0% stawka VAT ma
zastosowanie w przypadku:
1.

usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany
jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi
transportu międzynarodowego,

2.

wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli
transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego,

3.

usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika
w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych
usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności
gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej dla którego są świadczone te usługi,
a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej
lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej –
posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania
albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany
jest w całości poza terytorium kraju:
• Z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu
(przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub
• Z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej
do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium kraju;

4.

usług transportu towarów przewożonych przez osoby
podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli
transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według
stawki w wysokości 0%,
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5.

usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego,
lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest
opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%,

6.

usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich,
polegających na obsłudze pasażerów w tych portach,

7.

usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na
rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach
dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej.

Dla większości przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność,
rejestracja VAT to w pełni kwestia wyboru. Prawo do skorzystania
ze zwolnienia z VAT nie warunkuje, czy sprzedaż odbywa się
w lokalu czy przez Internet, a więc sklepy internetowe pod
pewnymi warunkami mogą z tego prawa korzystać.

REKLAMA
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3.5

Prawo do zwolnienia z VAT możemy podzielić na dwie grupy:
• zwolnienie ze względu na charakter sprzedaży,

Kiedy można
ubiegać się
o zwolnienie
z podatku VAT?

• zwolnienie ze względu na limit sprzedaży.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą
korzystać ze zwolnienia z VAT do limitu 150 000 zł wartości
sprzedaży w danym roku. Limit ten także obowiązuje firmy, które
funkcjonują już na rynku, jednak w ich przypadku limit oblicza się
proporcjonalnie do czasu istnienia firmy.

Drugim przypadkiem, kiedy można skorzystać ze zwolnienia z VAT
jest charakter prowadzonej sprzedaży. W takim przypadku nie ma
znaczenia wartość sprzedaży a rodzaj sprzedawanych produktów
czy usług. Takimi usługami są m.in. usługi związane z edukacją,
służbą zdrowia, psychologią, pośrednictwem finansowym,
rekreacją czy sportem. Działalność sklepów internetowych ten
rodzaj zwolnienia raczej nie dotyczy.

Przepisy ustawy o podatku VAT wymieniają dodatkowo kilka
rodzajów działalności m.in. w internecie, dla których rejestracja
VAT jest obligatoryjna. Są to:
• świadczenie usług jubilerskich i sprzedaż wyrobów z metali
szlachetnych,
• sprzedaż towarów objętych akcyzą (np. alkohol, papierosy),
• świadczenie usług lub sprzedaż towarów, gdy firma nie
posiada siedziby na terenie kraju.
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3.6

Stawka podstawowa jest to wskaźnik określający procentowo
opodatkowane towary i usługi w zakresie podatku VAT.

Co oznacza
podstawowa
stawka VAT?

Z dniem 1 stycznia 2011 r. podjęto decyzję o podwyższeniu
podstawowej stawki VAT z 22% na 23% podatku od towarów
i usług. Taka zmiana nastąpiła w wyniku trudnej sytuacji budżetu
państwa, jak również związana była z ryzykiem destabilizacji
finansów publicznych powodujących szybki wzrost długu
publicznego. Stawki mają charakter czasowy i na obecną chwilę
obowiązują od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r.
Stawka podstawowa od towarów i usług stosowana jest
w każdym przypadku, gdy tylko czynność podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT, a nie ma możliwości zastosowania żadnej
z obniżających stawek czy też zwolnienia z tego podatku.
Zasady opodatkowania i wielkość stawek określa ustawa o VAT:
• 23% - ogólnie przyjęta stawka podatku (tzw. stawka
podstawowa),
• 8% - stawka stosowana do wybranych towarów i usług,
• 5% - stawka dla podstawowych towarów żywnościowych,
• 0% - stosuje się w eksporcie i wewnątrz wspólnotowej dostawie
towarów,
• zw - nie jest wymieniona bezpośrednio w ustawie, ale używa
się jej w przypadku sprzedaży towarów lub usług, jeśli korzysta
się ze zwolnienia przedmiotowego VAT.

Stawka
podstawowa
to wskaźnik
określający
procentowo
opodatkowane
towary i usługi
w zakresie
p o d a t k u V AT

Polska stosuje jedną z najwyższych stawek w Europie. Wyższe
zastosowały m.in.: Dania i Szwecja oraz Węgry. Najniższa możliwa
stawka podstawowa została zastosowana przez dwa kraje
członkowskie UE: Luksemburg i Cypr.
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3.7
Co oznacza
proporcja
VAT?

Podatnicy, wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
są zobligowani do przypisywania ponoszonych wydatków do
danego rodzaju czynności. Jest to niezbędne, ponieważ od
wydatków, które dotyczą czynności opodatkowanych można
odliczać VAT (z pewnymi włączeniami), a od wydatków
dotyczących czynności zwolnionych VAT takie odliczenie nie
przysługuje. Nie zawsze każdy wydatek jednoznacznie może być
przypisany do działalności opodatkowanej lub zwolnionej, wtedy
VAT odliczany jest za pomocą tzw. wskaźnika proporcji.
Wskaźnik ten ustala się, jako udział obrotu opodatkowanego
w obrocie ogółem uzyskanym w poprzednim roku i zaokrągla
w górę do najbliższej liczby całkowitej. Odliczony VAT w trakcie
roku na podstawie wskaźnika proporcji ma charakter tylko
szacunkowy. Po zakończeniu roku ustalony zostaje rzeczywisty
obrót za dany rok i odpowiednio koryguje się kwotę odliczonego
podatku. Wskaźnik proporcji jest ustalany się na podstawie
"obrotu". Do końca 2013 r. obrotem była zatem kwota należna
z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Od 1 stycznia 2014 r. przepis ten już nie obowiązuje, ale zasadne
jest przyjęcie, że nadal - dla celów ustalenia proporcji VAT obrotem powinna być generalnie kwota należna z tytułu
sprzedaży (bez VAT). Przyjmując więc kwotę obrotu - aby określić
wskaźnik proporcji - powinno się uwzględnić m.in. sprzedaż
Wskaźnik
towaru czy świadczenie usług w kraju czy otrzymane zaliczki na
proporcji to
udział obrotu
poczet przyszłych transakcji. Oprócz tego, powinno się także
opodatkowanego uwzględnić sprzedaż, która na podstawie odrębnych przepisów
w obrocie ogółem nie jest opodatkowana w Polsce (np. usługi świadczone dla
uzyskanym
podatników zagranicznych, które opodatkowane są w kraju
w poprzednim
kontrahenta). Dodatkowo urzędy skarbowe reprezentują
roku
stanowisko, że w obrocie ustalanym na potrzeby określania
i zaokrąglony
wskaźnika proporcji należy uwzględnić także czynności
w górę do

najbliższej
liczby
całkowitej

nieodpłatne, które na mocy art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 ustawy
o VAT były opodatkowane. Przy ustalaniu wskaźnika proporcji nie
powinno się natomiast uwzględniać wszelkich zakupów (w tym
zakupów, od których VAT rozlicza nabywca, np. WNT).
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3.8
Kiedy korzystać
z metody
kasowej
i czym jest
status małego
podatnika?

Status małego podatnika posiadają podmioty u których wartość
sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200
000 euro. W 2014 r. limit uprawniający do korzystania ze statusu
małego podatnika wynosi po zaokrągleniu 5 068 000 zł.
Przedsiębiorcy świadczący usługi pośrednictwa mają inny limit
i wynosi on 45 000 euro, co odpowiada kwocie 190 000 zł.
Mali podatnicy mają prawo do rozliczania podatku VAT tzw.
metodą kasową. Aby móc korzystać z metody kasowej należy
pisemnie o tym zawiadomić właściwego naczelnika urzędu
skarbowego w terminie nie przekraczającym końca miesiąca
poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar stosować
metodę kasową.
Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku małych podatników
rozliczających się metodą kasową rozpatrywany jest w dwóch
przypadkach zależnych od tego, kto jest kontrahentem podatnika:

• zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, jeśli kontrahentem
podatnika rozliczającego się kasowo z podatku VAT jest inny
czynny podatnik VAT, wtedy obowiązek podatkowy z tytułu
dostawy towarów lub świadczenia usług powstaje z dniem
otrzymania całości lub części zapłaty. Dopóki, zatem mały
podatnik nie otrzyma należności za towar czy usługę, nie będzie
Status
wykazywał obowiązku podatkowego z tytułu danej transakcji.
małego podatnika
posiadają podmioty, • gdy mały podatnik wykonuje czynności na rzecz innych
u których wartość
podmiotów innych niż czynni podatnicy VAT obowiązek
sprzedaży (wraz
podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części
z kwotą podatku)
zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru
nie przekroczyła
lub wykonania usługi.
w poprzednim roku

podatkowym kwoty
o dpo w iad ają ce j
Mały podatnik, rozliczający się z podatku VAT metodą kasową,
r ówno w ar tości
obowiązany jest do zamieszczenia w treści wystawianych faktur
1 2 0 0 0 0 0 e ur o
oznaczenia „metoda kasowa".
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W przypadku podatku naliczonego u podatników rozliczających się
metodą kasową, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych
towarów i usług powstaje nie wcześniej niż w okresie, w którym
została uregulowana należność za te towary bądź usługi.
Jeśli przedsiębiorca e-commerce nie zrobił tego w okresie, kiedy
zapłacił za fakturę, ma jeszcze czas na odliczenie podatku VAT
naliczonego przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe.

PRZEMYŚLENIA EKSPERTÓW

Firma z aspiracjami międzynarodowymi, np. oferująca swoje
rozwiązania w formie SaaS, napotyka w Polsce wiele utrudnień
rozliczeniowych. Największym z nich jest sposób rozliczania VAT.
Zależnie od tego kim jest klient, musimy weryfikować to czy jest
płatnikiem VAT, w jakim kraju, czy jego NIP jest poprawny

Marek Małachowski
CTO Grupa Manubia
PricePanorama.com

i dostosowywać do tego fakturę i cenę. W PricePanoramie proces
zamawiania i opłacania usługi musieliśmy podzielić na sześć różnych
wersji, a zmiany w 2015 roku zdaje się dodadzą nam kolejnych 10
różnych stawek VAT, naliczanych zależnie od kraju zamieszkania
klienta.
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ROZDZIAŁ 4

CIT I PIT
4.1 Czym są różnice kursowe sprzedaży?
4.2 Podatek progresywny a podatek liniowy co wybrać?

4.1

Branża e-commerce dzięki swojej specyfice daje przedsiębiorcom
możliwość sprzedawania swoich towarów nie tylko na terenie

Czym są
różnice
kursowe
sprzedaży?

kraju, ale również i za jego granicami. Poszerzenie obszaru rynku
o inne państwa może wymagać od przedsiębiorcy wprowadzenia
możliwości przyjmowania płatności w obcej walucie.
Sprzedając towary lub świadcząc usługi na rzecz zagranicznych
odbiorców trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia tak
zwanych różnic kursowych. W dniu, w którym wystawiamy fakturę
w obcej walucie może wystąpić inny kurs dla tej waluty niż w dniu,
w którym otrzymujemy zapłatę za naszą fakturę. Oznacza to, że
kwota wyrażona na fakturze w walucie obcej, przeliczona według
określonego kursu na polskie złote może być inna niż kwota
pieniędzy, którą otrzymaliśmy w walucie w przeliczeniu na polskie
złote według innego kursu (odpowiedniego dla daty otrzymania
środków). Różnica pomiędzy jedną kwotą a drugą, to różnica
kursowa.
W zależności od kształtowania się kursów walutowych, może
powstać dodatnia lub ujemna różnica kursowa. Kiedy kwota
wyrażona na fakturze w walucie obcej przeliczona na polskie złote
jest niższa od kwoty wpłaty przeliczonej na polskie złote,
wówczas nasza faktyczna należność jest niższa od otrzymanego
wpływu. Oznacza to, że w przeliczeniu na złotówki, otrzymaliśmy
więcej niż wynikało z faktury. Ta nadwyżka to dodatnia różnica
kursowa, a tym samym nasz przychód podatkowy (przykład 1).

W dniu, w którym
wystawiamy
fakturę w obcej
walucie może
wystąpić inny kurs
dla tej waluty
niż w dniu,w którym
otrzymujemy
zapłatę za naszą
fakturę

W odwrotnej sytuacji, różnica kursowa jest ujemna i stanowi dla
nas koszt podatkowy (przykład 2).

Przykład 1
W dniu 08.08.2014 wystawiliśmy fakturę sprzedaży na kwotę
500,00 EUR. Kurs obowiązujący dla tej faktury ogłoszony przez
Narodowy Bank Polski (NBP) to 4,1990 PLN. Wpłata od klienta
w wysokości 500,00 EUR została zaksięgowana przez nasz bank
na naszym rachunku bankowym (dedykowanym dla płatności w tej
walucie) w dniu 13.08.2014. Kurs to 4,2025 PLN.
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Przeliczamy obie kwoty:
Należność z faktury:
500,00 EUR x 4,1990 PLN/EUR = 2099,50 PLN
Wpływ:
500,00 EUR x 4,2025 PLN/EUR = 2101,25 PLN
Z naszych obliczeń wynika, że otrzymaliśmy większy wpływ
o 1,75 PLN. Wartość tej nadwyżki to dodatnia różnica
kursowa stanowiąca nasz przychód podatkowy.

Przykład 2
W dniu 12.08.2014 wystawiliśmy fakturę sprzedaży na kwotę
250,00 USD. Kurs obowiązujący dla tej faktury ogłoszony przez
Narodowy Bank Polski (NBP) to 3,1465 PLN. Wpłata od klienta
w wysokości 250,00 USD została zaksięgowana przez nasz bank
na naszym rachunku bankowym (dedykowanym dla płatności
w tej walucie) w dniu 13.08.2014. Kurs to 3,1442 PLN.

Przeliczamy obie kwoty:
Należność z faktury:
250,00 USD x 3,1465 PLN/USD = 786,63 PLN
Wpływ:
250,00 USD x 3,1442 PLN/USD = 786,05 PLN
Z naszych obliczeń wynika, że otrzymaliśmy mniejszy wpływ
o 0,58 PLN. Wartość tego niedoboru to ujemna różnica
kursowa stanowiąca nasz koszt podatkowy.

W celu uniknięcia powstawania różnic kursowych należałoby
przyjąć zasadę funkcjonowania naszego systemu internetowego,
polegającą na wystawianiu faktury sprzedaży dopiero w dniu
otrzymania zapłaty. Wskutek takiego działania, kurs dla faktury
będzie taki sam jak kurs obowiązujący dla wpłaty, co nie
spowoduje powstanie różnic kursowych.
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4.2
Podatek
progresywny
a podatek
liniowy - co
wybrać?

Rozpoczynając pracę na własny rachunek, musimy rozważyć kilka
podstawowych aspektów, które wpłyną na status prawny, jak i na
sposób rozliczenia naszej firmy. W zależności od tego czy
założymy spółkę handlową czy też zdecydujemy się na
prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej, nasza firma
będzie się rozliczała z podatku dochodowego na różnych zasadach.
Działalność gospodarcza
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać sposób
płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych czyli PIT.
Podatek progresywny, zwany również skalą podatkową - to
podstawowa forma opodatkowania dostępna dla wszystkich
przedsiębiorców bez żadnych ograniczeń. Stosując tę formę
opodatkowania przedsiębiorca może skorzystać z ulg podatkowych
np. na dzieci, rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach
przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Atutem skali podatkowej jest także możliwość obniżania przychodów
firmy o koszty ponoszone w związku z wykonywaną działalnością
oraz rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych. Oznacza to, że im
wyższe koszty podatkowe, tym niższa podstawa opodatkowania,
a co się z tym wiąże – niższa zaliczka na podatek dochodowy.
Jak naliczany jest podatek progresywny?

Atutem skali
podatkowej jest
możliwość
obniżania
przychodów firmy
o koszty ponoszone
w związku
z wykonywaną
działalnością
oraz rozliczenia
strat podatkowych
z lat ubiegłych

W przypadku podatku progresywnego, podatek dochodowy
obliczany jest przy uwzględnieniu odpowiednich progów
podatkowych. Kiedy dochód naszej firmy mieści się w tak zwanym
pierwszym progu podatkowym (do 85 528,00 zł), podatek wylicza
się według niższej stawki, to jest 18%, a po przekroczeniu progu
podatkowego (od 82 528,00 zł), według stawki 32%.
P o d a t e k l i n i o w y pozbawia przedsiębiorcę prawie wszystkich
przewidzianych ustawą ulg podatkowych. Oczywiście przy takiej
formie rozliczenia przedsiębiorca może od przychodu odliczać koszty
podatkowe, jak również rozliczać stratę podatkową z lat ubiegłych.
45

Jak naliczany jest podatek liniowy?
Podatek liniowy jest korzystny dla przedsiębiorców z wysokim
dochodem, bowiem zobowiązanie podatkowe obliczane jest
według jednej, stałej stawki 19%, niezależnie od wielkości
uzyskiwanego przez naszą firmę dochodu.
Podatek progresywny czy liniowy - co wybrać?
Jeśli zarobek naszej firmy jest niewielki, wówczas korzystniejsze
może się okazać stosowanie podatku progresywnego, ponieważ
podatek dochodowy będzie obliczany według stawki 18%.
Możemy również korzystać z wielu ulg podatkowych. Dzięki temu
zaliczki na podatek dochodowy będą niższe. Jeśli jednak
planujemy, że dochody naszej firmy będą wysokie, a tym samym
nie będą mieścić się w pierwszym progu podatkowym
(obowiązującym dla podatku progresywnego - do 82 528,00 zł),
a rozliczenie ze współmałżonkiem również przekroczy
odpowiednio podwyższony próg, wówczas – w porównaniu ze
stawką 19% podatku liniowego – zaliczki należne dla fiskusa będą
wyższe, ponieważ będziemy je obliczać według stawki 32%.
Spółki prawa handlowego
Od spółek prawa handlowego odprowadzana jest zaliczka na
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) tylko i wyłącznie
według stawki 19%. Nie występuje tu podatek progresywny.
Jak naliczany jest podatek liniowy w spółkach handlowych?
Dochód do opodatkowania obliczany jest jako różnica pomiędzy
przychodami podatkowymi a kosztami uzyskania przychodu.
Podobnie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych można
rozliczać straty podatkowe z lat ubiegłych.
Pomiędzy podatkiem liniowym dla osób fizycznych i podatkiem liniowym
dla osób prawnych istnieje bardzo dużo podobieństw. Ich konstrukcja
jest podobna i dąży się do stałego zachowywania tej jednolitości.
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ROZDZIAŁ 5

FAKTUROWANIE
5.1 Jaki jest termin wystawiania faktury?
5.2 Kiedy wystawić fakturę korygującą?
5.3 Kiedy wystawić notę księgową?
5.4 Faktura w walucie obcej?
5.5 Czym jest e- faktura?
5.6 Kiedy wystawiać paragony?
5.7 Faktura zaliczkowa vs. faktura końcowa
czyli co wybrać?
5.8 Kiedy zastosować windykację miękką?

5.1
Jaki jest termin
wystawiania
faktury?

W 2014 roku uległy zmianie przepisy dotyczące terminów
wystawiania faktur. Do końca 2013 roku podstawowym terminem
na wystawienie faktury był termin nie późniejszy niż 7 dzień od
dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Od 01.01.2014 roku fakturę należy wystawić nie później niż 15
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
dostawy towaru lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub
część zapłaty.

Od tej ogólnej zasady istnieje szereg wyjątków:
• faktura powinna być wystawiona nie później niż 30 dnia od dnia
wykonania usługi - usługi budowlane,
• termin na wystawienie faktury to nie później niż 90 dni od dnia
wykonania czynności - usługi drukowania książek, gazet,
czasopism i magazynów,
• obowiązek wystawienia faktury nie później niż z upływem
terminu płatności dotyczy:
a) dostawy energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego,
b) usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
c) dostarczania wody, odprowadzania ścieków, zbierania odpadów,
d) usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze,
e) usług ochrony mienia oraz osób i dozoru i przechowywania mienia,
f) usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
g) usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu
przewodowego,
• w przypadku niezwróconego opakowania zwrotnego terminem
na wystawienie faktury jest nie później niż 7 dzień od
określonego w umowie dnia zwrotu, a jeśli w umowie dzień
zwrotu nie został określony to 60 dnia od dnia wydania
opakowania.
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5.2
Kiedy
wystawić
fakturę
korygującą?

Przedsiębiorcy wielokrotnie spotykają się z sytuacjami, w których
pojawia się konieczność wystawienia faktury korygującej.
Przesłanki do wystawienia faktury korygującej:
• sprzedawca udzielił obniżki ceny na zasadzie rabatu ze względu
na wcześniejszą zapłatę,
• sprzedawca udzielił po dokonaniu sprzedaży i opustu i obniżki ceny,
• nabywca dokonał zwrotu sprzedawcy towarów i opakowań,
• nabywca dokonał zwrotu całości lub części zapłaty do której
zgodnie z ustawą zobligowany był wystawić fakturę,
• sprzedawca podwyższył cenę bądź znaleziono w wystawionej
fakturze pomyłkę.
Prawidłowo wystawiona faktura korygująca powinna zawierać:
• czytelną informację, że jest to FAKTURA KORYGUJĄCA lub KOREKTA,
• kolejny numer oraz datę jej wystawienia,
• dane zawarte w fakturze korygującej, a także nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi objętej korektą,
• informację na temat powodu korekty,
• w sytuacji gdy korekta wpływa na zmianę podstawy
opodatkowania lub kwoty podatku VAT - odpowiednio kwotę
skorygowanej podstawy lub kwotę korygowanego podatku VAT
z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek
podatku i sprzedaży zwolnionej. W przypadkach innych niż
powyższe prawidłową treść korygowanych pozycji.
W sytuacji gdy sprzedawca udziela obniżki ceny lub opustu
w odniesieniu do ogółu sprzedanych towarów lub usług dla
jednego nabywcy, powinien wskazać w fakturze korygującej okres
do którego odnosi się udzielana obniżka lub opust. W takim
przypadku faktura korygująca nie musi zawierać daty dokonania
lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty
otrzymania zapłaty, nie musi również zawierać nazwy (rodzaju)
towaru lub usługi.
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5.3
Kiedy wystawić
notę księgową?

Nota księgowa jest to dokument za pomocą którego
ewidencjonowane są rozliczenia pomiędzy partnerami. Nie może
być dowodem transakcji dostawy towarów czy świadczenia usług
czyli operacji, do których ma zastosowanie ustawa o VAT.
Najczęściej spotykaną transakcją udokumentowaną notą księgową
jest zwrot poniesionych kosztów na obsługę danego projektu, nie
można natomiast zastosować noty księgowej dla sprzedaży
towarów poprzez sklep internetowy.
Transakcje, które mogą zostać udokumentowane notą księgową:
• obciążenia karami umownymi, odsetkami od niezapłaconych
zobowiązań,
• uznania wierzyciela odszkodowaniem,
• rozliczenia finansowe pomiędzy podmiotami takie jak zapłata
składek członkowskich, zwrot poniesionych kosztów.

Najczęściej
spotykaną
transakcją
udokumentowaną
notą księgową
jest zwrot kosztów
poniesionych na
obsługę danego
projektu, nie
można natomiast
zastosować
noty księgowej
dla sprzedaży
towarów poprzez
sklep internetowy

Najczęstsze zastosowanie nota księgowa znajduje w przypadku
obciążenia kontrahenta odsetkami od nieterminowych płatności
bądź karą za niedotrzymanie warunków umowy. W praktyce
gospodarczej notę księgową bardzo często otrzymujemy od
operatora telefonii komórkowej za nieterminowe uregulowanie
rachunku za telefon.

Nota księgowa musi spełniać szereg warunków, które są
określone w art. 21 ustawy o rachunkowości aby mogła być
uznana za dowód księgowy. Najważniejsze z nich to:
• musi zawierać numer noty,
• musi określać nazwy i adresy stron transakcji, której dotyczy,
• musi określać rodzaj transakcji, której dotyczy,
• musi zawierać datę sporządzenia.
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5.4
Faktura
w walucie
obcej?

Faktura walutowa to dokument sprzedażowy, z którym
przedsiębiorca może mieć do czynienia, gdy jest ona wystawiona
w obcej walucie np. w euro, funtach czy dolarach.
Jego prawidłowe wystawienie wymaga odpowiedniego
przeliczenia o którym mówi art.30 ust 2. ustawy o rachunkowości.
Zgodnie z tym przepisem należności i zobowiązania wyrażone
w walucie obcej wprowadza się do ksiąg po ich przeliczeniu
według kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia poprzedzającego dzień ich
powstania, który pokrywa się przeważnie z dniem wystawienia
faktury sprzedaży lub zakupu.
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu
średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Należności
i zobowiązania
wyrażone
w walucie obcej
wprowadza się do
ksiąg po ich
przeliczeniu
według kursu
średniego
ogłoszonego dla
danej waluty przez
Narodowy Bank
Polski z dnia
poprzedzającego
dzień ich
powstania, który
pokrywa się
przeważnie z dniem
wystawienia
faktury sprzedaży
lub zakupu

Przeliczaniu kwoty może towarzyszyć zjawisko zwane „różnicą
kursową” jest tu mowa o kwocie która może powstać w wyniku
zmian kursowych, dlatego przedsiębiorcy zobligowani są do
dwukrotnego przeliczenia wartości walut na złotówki - w chwili
dokonania transakcji oraz w momencie faktycznego jej rozliczenia.
Przy wystawianiu faktur w walucie obcej między polskimi
podmiotami nie ma żadnych przeszkód, jednak taka faktura musi
zawierać kilka ważnych cech. Faktura ta powinna zawierać dane
identyfikujące fakturę, strony transakcji jak również dane
dotyczące dostawy, płatności, oraz stawki i kwoty VAT. Z taką
fakturą możemy najczęściej się spotkać przy sprzedaży
kontrahentom, którzy płacą w zagranicznych walutach lub przy
zakupie od zagranicznych firm, za które trzeba zapłacić inną
walutą niż złotówki.
Podstawa opodatkowania przeliczana jest po średnim kursie NBP
danej waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień
powstania obowiązku podatkowego.
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5.5

E - f a k t u r a t o d o k u m e n t e l e k t r o n i c z n y, k t ó r y z g o d n i e

Czym jest
e- faktura?

w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zrównuje się prawnie z fakturą tradycyjną, czyli
papierową.

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku

Wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych możliwe jest
w dowolnym formacie (np. PDF). Podatnicy mogą przesłać
w formie elektronicznej fakturę, która wcześniej była wystawiona
w formie papierowej. Warunkiem takiego typu rozliczeń jest
akceptacja ze strony odbiorcy towaru. Gdy odbiorca dokona
cofnięcia akceptacji, to wystawca nie ma prawa wysyłać e-faktur.
Prawo to traci moc od dnia następującego po dniu, w którym
otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba,
że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do
przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż
30 dni. Kolejnym z warunków takiej formy przesyłania faktur jest
autentyczność pochodzenia i integralność treści. Autentyczność
to inaczej pewność co do tożsamości dokonującego dostawy
towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Integralność to
brak możliwości zmiany danych, które powinny być zawarte w fakturze.

E-faktura
to dokument
elektroniczny,
który zgodnie z
rozporządzeniem
Ministra Finansów
z dnia 14.07. 2005
r. w sprawie
wystawiania oraz
przesyłania faktur
w formie
elektronicznej,
zrównuje się
prawnie z fakturą
tradycyjną, czyli
papierową

W fakturze elektronicznej należy umieścić dane takie same jakie
zawiera faktura w formie papierowej. Podatnik faktury
elektroniczne musi przechowywać na terytorium kraju w podziale
na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób, zapewniając jednak:
• autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych
faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego,
• łatwe ich odszukanie,
• bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
E-faktury mogą być przechowywane poza terytorium kraju w formie
elektronicznej, jeżeli są one przechowywane w sposób umożliwiający
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą
środków elektronicznych dostęp on-line do tych faktur.
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5.6
Kiedy wystawiać
paragony?

Wiele osób prowadzących swoje własne firmy zastanawia się, czy
w momencie kiedy nie ma możliwości uzyskania faktury można
posłużyć się paragonem fiskalnym. W księgowości, paragon
zostanie uznany za dowód księgowy w momencie, kiedy zawiera
co najmniej elementy określone w art. 21 ustawy o rachunkowości,
z uwzględnieniem uproszczeń przewidzianych w art. 21 ust. 1a
ustawy o rachunkowości.
Po spełnieniu wszystkich warunków można na podstawie
paragonu wprowadzić operację gospodarczą do ksiąg
rachunkowych. Ustawa o rachunkowości nie wymaga aby paragon
był uzupełniony o NIP nabywcy, należy jednak pamiętać, że w tym
przypadku VAT nie będzie podlegał odliczeniu. Jeśli zgodnie
z żądaniem nabywcy sprzedawca umieści na paragonie jego NIP
oraz jeśli kwota transakcji nie jest większa niż 450,00 zł lub
100,00 eur, to paragon taki można potraktować jako fakturę
uproszczoną, a co za tym idzie na jego podstawie dokonać
odliczenia podatku VAT od zakupów (jeśli oczywiście rodzaj
wydatków daje prawo do takiego odliczenia).
Paragon fiskalny musi zawierać co najmniej:

Jeśli sprzedawca
umieści na
paragonie
NIP nabywcy
oraz jeśli kwota
transakcji nie jest
większa niż 450 zł
lub 100 eur, to
paragon taki można
potraktować jako
fakturę uproszczoną,
a co za tym idzie na
jego podstawie
dokonać odliczenia
podatku VAT
od zakupów

• dane podatnika,
• numer NIP,
• kolejny numer wydruku,
• datę oraz godzinę sprzedaży,
• nazwę ,,Paragon fiskalny”,
• cenę jednostkową towaru lub usługi,
• jeśli występują, wartość rabatów lub narzutów,
• wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
• łączną kwotę podatku,
• łączną kwotę sprzedaży brutto,
• oznaczenie waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż,
• kolejny numer paragonu fiskalnego,
• numer kasy oraz oznaczenie kasjera, w momencie większej
ilości stanowisk kasowych,
• numer NIP nabywcy wpisywany jest na żądanie nabywcy.
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5.7
Faktura
zaliczkowa
vs.
faktura
końcowa
czyli co wybrać?

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, otrzymanie zaliczki przed
wykonaniem usługi lub dostawą towarów powoduje powstanie
obowiązku podatkowego. W związku z tym przedsiębiorcy są
zobowiązani wystawić fakturę zaliczkową, niezależnie od tego,
czy otrzymali całość czy część zapłaty.
Faktura zaliczkowa powinna zosta ć wystawiona:
• nie później niż 15 dnia miesiąca, który następuję po miesiącu,
w którym otrzymano zaliczkę lub
• przed otrzymaniem zaliczki, ale nie wcześniej niż 30 dni przed jej
otrzymaniem – w tym przypadku należy znać dokładny termin
wpłaty zaliczki .
Zgodnie z Art. 106f ust. 1 ustawy o VAT faktura zaliczkowa
powinna zawierać:
• datę wystawienia faktury,
• kolejny numer faktury,
• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz adresy,
• numery podatnika i nabywcy do identyfikacji podatkowej,
• otrzymaną kwotę zapłaty oraz datę otrzymania tej zaliczki,
• dane dotyczące zamówienia: nazwę towaru lub usługi, cenę
neto, ilość zamówionych towarów lub usług oraz ich wartość,
• kwotę podatku wyliczoną wg wzoru:

Otrzymanie
zaliczki przed
wykonaniem
usługi
lub dostawą
towaró w,
powoduje
powstanie
obowiązku
podatkowego

KP = (ZB × SP) / (100 + SP)
gdzie:
KP – kwota podatku
ZB – otrzymana zaliczka (część lub całość zapłaty)
SP – stawka podatku
Jeśli faktura zaliczkowa obejmowała całość należnej zapłaty, nie
ma obowiązku wystawienia faktury końcowej.
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Jeśli natomiast faktura zaliczkowa obejmowała tylko część
należności, jaka musi zostać zapłacona przez nabywcę, wtedy
należy wystawić fakturę końcową po wydaniu towaru lub
zakończeniu wykonania usługi.
Faktura końcowa musi być wystawiona podobnie jak zaliczkowa,
nie później niż 15 dnia od dnia wykonania usługi lub dostawy
towaru.

Jeśli faktura
zaliczkowa
obejmowała
całość należnej
zapłaty, nie ma
obowiązku
wystawienia
faktury końcowej

Art. 106f ust. 3 o VAT stanowi, że w fakturze końcowej należy
wykazać sumę wartości sprzedanych towarów lub usług
pomniejszoną o wartość otrzymanych zaliczek, w przypadku gdy
stanowią one część należnej zapłaty. Faktura końcowa musi
zawierać także numery faktur zaliczkowych wystawionych przed
dokonaniem usługi lub dostawą towaru.

PRZEMYŚLENIA EKSPERTÓW

Największym wyzwaniem przy samodzielnym prowadzeniu księgowości
jest czas, który trzeba na to poświęcić. Oczywiście wraz z ilością
zaksięgowanych faktur, czy zrobionych korekt dochodzi się do wprawy,
jednak co miesiąc trzeba usiąść do tego monotonnego zajęcia.

Wojciech Latoszek

Kolejną kwestią jest kontakt z instytucjami. Często trzeba się nauczyć
na własnych błędach jak coś załatwić, a brak doświadczenia często
rekompensuje się marnowanym czasem.

Właściciel sklepu
4Gift.pl
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5.8
Kiedy
zastosować
windykacje
miękką?

Zatory płatnicze tworzą się praktycznie w każdej działalności
gospodarczej, w której sposób rozliczania należności odbywa się
na podstawie faktur bądź kredytu kupieckiego (czyli z odroczonym
terminem płatności).
Uświadomienie dłużnikowi, iż nieuregulowanie płatności może
przysporzyć mu problemów, uniemożliwić transakcje z innymi
kontrahentami lub utrudnić negocjowanie kredytu w banku jest
dobrą metodą na zmobilizowanie go do spłaty zadłużenia.
Zanim więc wierzyciel zdecyduje się na podjęcie bardziej
inwazyjnych metod odzyskiwania należności, polegających m.in.
na skorzystaniu z usług firm windykacyjnych lub kancelarii
prawniczych, a w konsekwencji na dochodzeniu swoich roszczeń
na drodze postępowania sądowego, powinien skorzystać
z przysługujących mu, łagodniejszych form windykacyjnych.
Jedną z dostępnych metod odzyskiwania należności jest tzw.
miękka windykacja, zwana również prewindykacją. To łagodny,
pozasądowy sposób dochodzenia nieuregulowanych roszczeń
i mobilizowania dłużników do regularnego oraz terminowego
wywiązywania się z zobowiązań.

Miękka
windykacja
t o ł a g o d n y,
pozasądowy
sposób
dochodzenia
nieuregulowanych
roszczeń
i mobilizowania
dłużników
do regularnego
oraz terminowego
wywiązywania się
ze zobowiązań

Miękka windykacja jest standardową czynnością, rozpoczynającą
niemalże każde postępowanie windykacyjne. Pozwala na pozbycie
się długów w początkowym stadium ich narastania, dzięki czemu
dłużnik może zaoszczędzić na odsetkach karnych oraz kosztach
operacyjnych.
Trzeba mieć na uwadze fakt, że windykacja miękka nie jest
procesem opierającym się wprost o wystandaryzowane procedury
i przepisy prawa. Niemniej jednak można ustalić pewne
uniwersalne wytyczne, do których możemy zaliczyć działania tj. np.:
• odseparowanie osoby oponenta od przedmiotu sporu. Zalecane
jest wówczas postępowanie delikatne z ludźmi i nieustępliwe
z problemem,
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• koncentrowanie się na rozwiązaniu problemu, a nie na przyjętym
stanowisku, unikanie przyjmowania skrajnych pozycji, z których
już nie można się wycofać,
• opracowanie kilku dalszych kierunków działania, opcji
prowadzących do obopólnych korzyści w rozwiązywaniu
problemu.
Windykacja miękka ma za zadanie doprowadzić do porozumienia
stron i wyegzekwowania warunków spłaty długu, możliwych do
zaakceptowania przez obie strony porozumienia.
Najczęstsze metody stosowane w windykacji miękkiej:
• bezpośredni kontakt osobisty lub telefoniczny, upominający
o powstaniu zadłużenia. Na tym etapie powinniśmy zwrócić
szczególną uwagę na postawę dłużnika oraz jego wolę spłaty;
• wysyłanie listownych/mailowych ponagleń/wezwań do zapłaty.
Należy skrupulatnie zachować wszystkie dowody
korespondencji, gdyż będzie miało to duże znaczenie
w przypadku postępowania na drodze prawnej;
• poinformowanie o możliwości umieszczenia dłużnika w Biurze
Informacji Gospodarczej (w Polsce działają obecnie następujące
biura: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej, Rejestr Dłużników ERIF).

Windykacja miękka
ma za zadanie
doprowadzić
do porozumienia
stron
i wyegzekwowania
warunków spłaty
długu, możliwych
do zaakceptowania
przez obie strony
porozumienia

Wykorzystywanie takich środków ma za zadanie zapobiegać
bardziej radykalnym działaniom, jakim jest proces sądowy
i egzekucja komornicza.
Windykacja miękka jest zazwyczaj najbardziej skuteczna, gdy
dotyczy dłużnika świadomego konsekwencji wynikających
z przedłużania procesu windykacyjnego. Trzeba też pamiętać, że
roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu
z upływem dwóch lat od dnia, w którym nastąpił obowiązek
świadczenia.
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Chcesz zwiększyć
konwersję i
zmniejszyć liczbę
porzuceń koszyka?
Zyskaj zaufanie potencjalnych klientów i przekonaj ich do zakupów w Twoim
sklepie dzięki znakowi jakości Trusted Shops, gwarancji zwrotu pieniędzy i
opiniom zebranym w naszym systemie.

www.trustedshops.pl/
handlowcy

ROZDZIAŁ 6

TOWAR I JEGO
ZWROT
6.1 Kiedy możliwy jest zwroty towarów?
6.2 Jak naliczać podatek przy zwrocie
towarów?
6.3 Gospodarka magazynowa czyli co oznacza
LIFO, FIFO, średnia ważona i identyfikacja
szczegółowa?
6.4 Jak zmieni się prawo przy wymianie
towarów?
6.5 Towary niezbywalne, co z nimi zrobić?

6.1
Kiedy
możliwy jest
zwroty
towarów?

Prowadząc internetową sprzedaż towarów musimy brać pod
uwagę fakt, że nasz towar z różnych przyczyn może nie spełnić
oczekiwań odbiorcy. I choć przyjęcie zwracanego towaru bardzo
często rodzi po naszej stronie dodatkowe koszty, to możliwość
zwrócenia towaru jest prawem odbiorców, które musimy
respektować.
W zależności od tego, co sprzedajemy i do kogo kierujemy naszą
sprzedaż, odbiorcami naszych towarów będą głównie konsumenci
lub inni przedsiębiorcy.
Obsługa konsumentów
Konsument, a więc osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej oraz nabywająca towary na własny użytek,
zamawiając dowolny towar poprzez naszą stronę internetową,
a tym samym bez bezpośredniego kontaktu z nami, jednocześnie
zawiera z naszą firmą tak zwaną umowę o charakterze transakcji
dokonanej na odległość.
Ustawa o ochronie praw konsumenckich daje konsumentom
prawo do zwrotu towaru, a tym samym do odstąpienia od umowy
w terminie 10 dni kalendarzowych od wydania rzeczy lub
w przypadku świadczenia usług – od dnia zawarcia umowy.

Powodami, dla których konsument zwraca nam zakupiony towar
są między innymi: wadliwość lub niekompletność zamówionego
Ustawa
o ochronie praw
towaru, jak również – charakterystyczne tylko i wyłącznie dla
konsumenckich
sprzedaży internetowej – tzw. prawo do namysłu, w ramach
daje konsumentom którego konsument może zwrócić niechciany towar bez
prawo do zwrotu
podawania przyczyny. W razie skorzystania z prawa odstąpienia
towaru, a tym
od umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrócenia naszemu
samym do
klientowi całej zapłaconej kwoty, tzn. wartości zakupionego
odstąpienia
od umowy
towaru wraz z dodatkowo poniesionymi kosztami (np. usługa
w terminie 10 dni transportowa).

kalendarzowych
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Sprzedaż dla przedsiębiorców
Ustawa o ochronie praw konsumenckich nie reguluje, a tym
samym nie chroni przedsiębiorców dokonujących zakupów w
sieci, których zgodnie z wcześniej przytoczoną definicją, nie
można uznać za konsumentów, ponieważ nie są oni osobami
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wiąże
się to między innymi z tym, że przedsiębiorca musi podać
powód, dla którego dokonuje zwrotu, a od nas zależy, czy taki
zwrot przyjmiemy.

Niezależnie od tego, czy przyjmujemy zwrot towaru z obowiązku
(od konsumenta) czy też w ramach zachowania dobrych stosunków
biznesowych (od innego przedsiębiorcy) musimy przyjęcie zwrotu
udokumentować we właściwy sposób oraz zaistniałe zdarzenie
odpowiednio ująć zarówno dla potrzeb podatku dochodowego, jak i
VAT.

W kolejnym podrozdziale omówimy zasady obowiązujące dla
każdego z tych podatków.
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6.2

Podatek VAT

Jak naliczać
podatek
przy zwrocie
towarów?

Sprzedaż dla przedsiębiorców
Sprzedając towary przedsiębiorcom, zgodnie z przepisami
podatkowymi, jesteśmy zobowiązani do wystawienia faktur
dokumentujących naszą sprzedaż. Jeśli w późniejszym terminie
następuje zwrot tych towarów, to podstawą do obniżenia kwoty
należnego podatku VAT jest faktura korygująca, którą mamy
obowiązek wystawić naszemu odbiorcy.
Według przepisów, wystawiona przez nas faktura korygująca
powinna zawierać odpowiednie dane, takie jak: data wystawienia,
numer faktury korygującej, nasze dane, dane nabywcy, numer
faktury pierwotnej, nazwę towaru objętego zwrotem, kwotę
zmniejszającą podatek należny.
Pomniejszenia podatku należnego dokonujemy w tym samym
okresie, w którym nasz kontrahent otrzymał od nas fakturę
korygującą, a nie w dacie wystawienia dokumentu. Ordynacja
podatkowa wymaga od nas, aby potwierdzenie otrzymania
faktury korygującej zostało odpowiednio udokumentowane. W tym
celu powinniśmy otrzymać od kontrahenta egzemplarz podpisanej
faktury korygującej, akceptację wyrażoną drogą elektronicznie
(poprzez mail) lub wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
Zwrot towaru od konsumenta
Kiedy ewidencjonujemy naszą sprzedaż, kierowaną do osób
fizycznych poprzez zastosowanie kasy fiskalnej, jedynym
dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny. W tym przypadku
ustawa o VAT nie reguluje zasad korygowania zwrotu towarów, ze
względu na to, iż z technicznego punktu widzenia, kasa
rejestrująca nie pozwala na skorygowanie wcześniej zapisanych
transakcji, dlatego nasuwa się spostrzeżenie, że podatnik
powinien udokumentować przyjęcie zwrotu w inny sposób.
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W praktyce sprzedawcy prowadzą tzw. ewidencję korekt,
zawierającą takie dane jak: dane podatnika (adres, NIP), dane
kasy fiskalnej (numer ewidencyjny, unikatowy i fabryczny),
numer paragonu podlegającego korekcie, dane towaru (ze
stawką VAT), przyczynę korekty (zwrot towaru), wartość
sprzedaży przed korektą i po korekcie. Podatek należny
pomniejszamy w miesiącu, w którym przyjęliśmy zwrot.

Podatek dochodowy

Wśród organów podatkowych ugruntowała się interpretacja, że
obniżenia podstawy opodatkowania, wskutek zwróconego
towaru, powinniśmy – jako podatnicy – dokonać w miesiącu,
w którym sprzedaliśmy towar, a nie w miesiącu, w którym
otrzymaliśmy jego zwrot. Jednak prezentowany przez organy
podatkowe pogląd, że zwrot towaru nie jest niezależnym
zdarzeniem gospodarczym lecz odnosi się do stanu zaistniałego
w przeszłości, nie wynika z żadnych przepisów i nie znajduje
odniesienia w stosowanej przez podatników praktyce.

Ponadto zwróćmy uwagę, że ideą prowadzenia biznesu jest
generowanie zysku. W przypadku branży e-commerce, naszym
celem jest sprzedanie niewadliwego towaru, który spełni
wszystkie oczekiwania naszych odbiorców, a nie obsługa
przyjmowania zwrotów. Stosowanie poglądu prezentowanego
przez organy podatkowe, w praktyce oznaczałoby nieustanne
dokonywanie korekt wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
co w przypadku firm prowadzących działalność na dużą skalę,
wielokrotnie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami oraz
dotkliwie utrudniałoby prowadzenie działalności.

Przepisy podatkowe określają, że zmniejszenie podstawy
opodatkowania z tytułu zwrotu powinniśmy dokonać na
bieżąco, tzn. w miesiącu otrzymania zwrotu. Należy jednak
pamiętać, że stanowisko urzędów skarbowych w tym
zakresie może być zupełnie inne.
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6.3
Gospodarka
magazynowa
czyli co oznacza
LIFO, FIFO,
średnia ważona
i identyfikacja
szczegółowa?

Przedsiębiorcy prowadzący magazyn, często mają do czynienia
z sytuacją, w której towary przyjmowane są na magazyn po różnych
cenach, mimo iż są podobne pod względem rodzaju i przeznaczenia.
Sprzedając dany zapas towarów pojawia się trudność w określeniu
wartości ich rozchodu spowodowana zróżnicowaniem cen kolejno
przyjmowanych na magazyn partii towarów. W związku z tym
chcąc wycenić wartość stanu zapasu końcowego, przyjmuje się
jedną z czterech metod ustalania wartości dokonanego rozchodu.
1. FIFO – pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (z ang. First In First
Out) jest najczęściej stosowaną metodą wyceny zapasów.
Rozchód wycenia się po cenie tej partii towarów, które
najwcześniej trafiły do magazynu.
2. LIFO – ostatnie przyszło, pierwsze wyszło (z ang. Last In First
Out) metoda ta polega na wycenie rozchodu po cenie jednostki,
która trafiła na magazyn jako ostatnia. Metoda ta może być
korzystna pod względem podatkowym w sytuacji szybkiego
wzrostu cen, gdyż kolejne dostawy przyjmowane są na magazyn po
wyższych cenach, co przy rozchodzie z magazynu będzie
generowało wyższe koszty. Zastosowanie metody LIFO do wyceny
rozchodu zapasów jest niedozwolone przez MSSF od 2003 roku.
3. Średnia ważona – w przypadku tej metody rozchód wycenia
się na podstawie średniej ważonej ceny nabycia towarów. Cena
jednostkowa jest uśredniona, przez co nie odzwierciedla
faktycznej ceny zakupu.

Przy wyborze
metody
rozchodowania
magazynu,
należy pamiętać,
iż nie można jej
zmienić w
dowolnym
momencie roku
obrotowego

4. Id e n t y f i k a c j a s z c z e g ó ł o w a – polega na szczegółowej
identyfikacji ceny rzeczywistej zakupu towaru. Jest to metoda
najbardziej precyzyjna, gdyż towar jest wyceniany w tej samej
cenie, w której został przyjęty na magazyn.
Metody rozchodowania magazynu nie można zmienić w dowolnym
momencie roku obrotowego. Dla zachowania przejrzystości
i rzetelności sytuacji finansowej jednostki, wybrana metoda może
zostać zmieniona wraz z początkiem nowego roku, przy założeniu, że
stosowana dotychczas metoda istotnie zniekształcała wynik finansowy.
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6.4
Co zmieni się
w prawie od
nowego roku?

Z końcem grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach
konsumenta (UPK), która ma na celu wcielić na grunt prawa
polskiego dyrektywę unijną dotyczącą praw konsumentów.
Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy, dotychczasowe przepisy
odnoszące się do umów sprzedaży zawartych drogą elektroniczną,
zostaną uchylone (ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22
poz. 271 ze zm., dalej „UONPK”) oraz ustawa z dnia 27 lipca
2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze
zm., dalej "USzWSK")).
USzWSK mówi o tym, iż jeśli przedsiębiorca nie zdoła uczynić
zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie lub
gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne
niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia
ceny albo odstąpić od umowy czyli zwrócić towar. Zatem
w dotychczasowym stanie prawnym konsument, który składa
reklamację towaru, tylko w wyjątkowych sytuacjach może
domagać się obniżenia ceny lub ma możliwość odstąpienia od
umowy.
Kwestia ta przedstawia się inaczej na gruncie przepisów, które
wejdą w życie 25.12.2014 r., bo od tego momentu kupujący
będzie miał prawo żądać zarówno obniżenia ceny towaru, jak
i prawo do rezygnacji z zakupu danego towaru, o ile sprzedający
nie spełni określonych warunków.
Wymiana bądź naprawa towaru będzie możliwa jeżeli będą
spełnione łącznie następujące warunki:
• towar wcześniej nie był naprawiany ani wymieniany przez
sprzedającego,
• naprawa bądź wymiana będzie natychmiastowa,
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• naprawa bądź wymiana nie będzie sprawić nadmiernych
trudności dla kupującego.
Zmiany wprowadzone przez UPK w kwestii reklamacji oraz
niewykonalności spełnienia świadczenia przez handlowca
w znaczny sposób osłabą pozycję handlowców względem
klientów.
Wyjątkowo trudna dla przedsiębiorców e-commerce będzie utrata
mocy obowiązującej przez art. 12 ust. 2 UONPK, gdyż w wielu
sklepach internetowych nierzadką sytuacją jest tymczasowy brak
towaru w magazynie, uniemożliwiający w niektórych przypadkach
terminowe spełnienie zamówienia.

Kupujący
ma prawo zażądać
zarówno obniżenia
ceny towaru,
jak i prawo do
rezygnacji z
zakupu tego towaru
jeżeli sprzedawca
nie spełni nowych
warunków

Zmiany w prawie e-commerce sprawią handlowcom internetowym
wiele zmartwień. To oni będą musieli ponieść koszt wprowadzenia
nowych rozwiązań oraz dodatkowych regulacji. Jednak rynek
e-commerce jest na tyle konkurencyjny w stosunku do sklepów
stacjonarnych, że e-biznes nadal będzie opłacalny. Ważne jest, aby
przedsiębiorcy solidnie poznali nowe przepisy prawa, by
dostosowali swoje regulaminy do nadchodzących zmian, ponieważ
zmiany te będą dla niektórych nadgorliwych organizacji
konsumenckich oraz urzędów idealnym narzędziem do
uprzykrzania życia małym firmom.
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6.5
Towary
niezbywalne,
co z nimi zrobić?

Problem niezbywalnych towarów może dotyczyć zarówno
przedsiębiorców z branży e-commerce, jak i tych dokonujących
sprzedaży w sklepach stacjonarnych. Każdy przedsiębiorca
bowiem zakupując dany towar ponosi ryzyko, iż nie znajdzie na
niego nabywcy.
W związku z tym przedsiębiorca zmuszony jest pozbyć się
towarów, których mimo wielokrotnym próbom zbycia i wysiłkom
włożonym w znalezienie odbiorcy (np. poprzez stopniowe
obniżanie ich ceny) nie jest w stanie sprzedać. Towary te bowiem
zalegają na półkach w magazynie, z czasem tracąc swą
przydatność lub wartość handlową.
Utylizacja
Jednym ze sposobów pozbycia się takiego towaru jest utylizacja,
która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Przy utylizacji nieprzydatnych towarów wystawianie faktury jest
niepotrzebne. Skoro przekazanie ich nie będzie zafakturowane,
warto, aby przedsiębiorca sporządził do zutylizowanych
przedmiotów protokół i zawarł w nim nazwę, ilość i wartość
towarów, które zamierza przekazać do utylizacji. Firma, która
dokonuje utylizacji powinna natomiast przekazać przedsiębiorcy
stosowny dokument, który zawiera rodzaj i ilość zutylizowanego
towaru oraz datę tej utylizacji. Przy posiadaniu zaświadczenia
z wyspecjalizowanej firmy utylizacyjnej można zlikwidowany towar
uznać za koszt podatkowy.
Darowizna
Drugim ze sposobów pozbycia się takiego towaru jest darowizna
(nie dotyczy przeterminowanych towarów).
Nieodpłatne przekazanie towarów w postaci darowizny
zawsze podlega opodatkowaniu VAT jeżeli:
• przekazanie dokonywane jest przez podatnika podatku VAT,
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• przekazane przez podatnika towary należą do jego
przedsiębiorstwa; właściciel może korzystać i rozporządzać nim
z wyłączeniem innych osób,
• przedmiotem przekazania jest towar, w stosunku do którego
podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego
z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przekazanego towaru
lub jego części składowych (istotne jest, aby firma posiadała
prawo do odliczenia, bez znaczenia pozostaje, czy z tego prawa
skorzysta czy też nie).
Przepisy podatkowe przewidują jednak szczególne sytuacje, gdy
od przekazanych towarów podatku VAT płacić nie trzeba. Aby tak
się stało darowizna musi spełnić łącznie trzy warunki:
• przedmiotem darowizny muszą być produkty spożywcze,
z wyjątkiem napojów alkoholowych,
• przedsiębiorca jest producentem tych produktów,
• obdarowany to instytucja posiadająca status organizacji pożytku
publicznego, a darowizna jest przeznaczona na cele
charytatywne.
Z punktu widzenia podatku dochodowego przekazanie darowizny
może obniżyć dochód podatkowy w przypadku, gdy spełnione są
powyższe warunki.
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ROZDZIAŁ 7

RABATY
7.1 Co jest a co nie jest rabatem?
7.2 Jak rozliczać rabaty?

7.1
Co jest a co nie
jest rabatem?

Rabat polega na obniżeniu ceny określonego towaru lub usługi
przez dostawcę lub usługodawcę. Może być określony
procentowo lub kwotowo i udzielony z wielu różnych formach.
Rodzaje rabatów:
• rabaty ilościowe - będące obniżką cen w zamian za zakup
dużych ilości produktu,
• rabaty sezonowe - stosowane w ściśle określonym czasie,
dotyczące produktów sprzedawanych poza sezonem,
• rabaty handlowe - udzielone pośrednikowi w zamian za
przejęcie przez niego dodatkowych funkcji, np. reklamy,
• rabaty gotówkowe - mające na celu zachęcenie do szybkiego
realizowania płatności, stosowane zwłaszcza przy sprzedaży
kredytowej,
• rabaty jednorazowe - przyznawane np. za dokonanie
pierwszych zakupów,
• rabaty rosnące - wysokość rabatu wzrasta wraz z ilością
zakupionych towarów/usług,
• rabaty premiowe - przyznawane za zakup minimalnej ilości
towaru w określonym czasie trwania akcji promocyjnej.

Stosowane przez sprzedawcę rabaty mogą obniżać podstawę
opodatkowania podatku dochodowego i VAT jeśli są prawidłowo
udokumentowane. Niestety przepisy nie wskazują dokładnie
w jaki sposób ma być prowadzona taka dokumentacja lecz
odwołując się na przepisy o rachunkowości można wskazać, że
prawidłowe w tej sytuacji jest prowadzenie ewidencji sprzedaży
w postaci dziennego lub miesięcznego zestawienia sprzedaży
(np. fiskalny raport dobowy lub też zestawienie miesięcznych
fiskalnych raportów dobowych) – tym obwarowaniem jest objęta
sprzedaż z bonifikatą na rzecz osób fizycznych (sprzedaż
detaliczna), które otrzymują tylko paragon fiskalny. Dodatkowo
na dowodach sprzedaży dla każdego odbiorcy, czyli na
p a r a g o n a c h f i s k a l n y c h l u b f a k t u r a c h V AT, p o w i n n y b y ć
uwidocznione wartości udzielonej bonifikaty i kwoty do zapłaty
po bonifikacie.
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Dokumentacja ta musi odzwierciedlać realną wartość sprzedaży
i potwierdzać faktyczny przebieg operacji gospodarczej. Należy
więc mieć na uwadze, że bonifikaty które nie zostaną
uwzględnione w ewidencjonowanym obrocie przy zastosowaniu
kasy fiskalnej, nie będą stanowiły podstawy do pomniejszenia
przychodu podatkowego.

Udzielanie bonifikat może być czynnością, która występuje
równocześnie ze sprzedażą danego towaru, ale również może
zaistnieć po spełnieniu określonych zdarzeń, np. po
przekroczeniu wielkości obrotu z danym kontrahentem.
Udzielenie w takim wypadku bonifikaty wstecz, do zrealizowanej
już sprzedaży w przeszłych okresach może skutkować potrzebą
korygowania pierwotnie wskazanych podstaw opodatkowania
(czyli de facto ceny towarów czy zrealizowanych obrotów). Takie
stanowisko zajmują obecnie organy podatkowe.

Możemy ograniczyć ryzyko związane z potrzebą korygowania
poprzednich okresów przez zamieszczenie na stronie internetowej
odpowiednio skonstruowanych regulaminów, w których zostaną
określone sytuacje, kiedy rabat udzielany jest tylko na bieżąco,

Bonifikaty,
które nie zostaną
uwzględnione w
ewidencjonowanym
obrocie przy
zastosowaniu
kasy fiskalnej
nie będą stanowiły
podstawy do
pomniejszenia
przychodu
podatkowego

a nie w stosunku do przeszłych (zrealizowanych) dostaw towarów.
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7.2
Jak rozliczać
rabaty?

Próbka handlowa
Próbka handlowa definiowana jest jako egzemplarz towaru, który
pozwala odbiorcy na ocenę cech i właściwości towaru w jego
końcowej postaci. Jest to forma działań promocyjnych bardzo
często wykorzystywana przez producentów kosmetyków lub ich
przedstawicieli handlowych, którzy w celu zachęcenia swoich
potencjalnych klientów do zakupienia oferowanego produktu
przekazują im próbki kosmetyków (np. w formie miniaturowego
egzemplarza danego produktu lub saszetki, załączanej do
czasopisma, zawierającej niewielką ilość kosmetyku). Przekazując
próbkę towaru mamy na celu jego promocję, a nie zaspokojenie
potrzeb końcowego odbiorcy, chyba, że zaspokojenie jego potrzeb
jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru
i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.
Musimy pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem, towar będący
próbką musi zostać w sposób jasny i czytelny oznaczony jako
próbka. Inaczej będziemy obowiązani do odprowadzenia podatku
VAT od przekazanych nieodpłatnie towarów. Tylko w przypadku
spełnienia łącznie powyższych warunków wydanie próbki
handlowej będzie neutralne podatkowo.
Prezent o małej wartości
Inną formą działań marketingowych, która może zachęcić
potencjalnych odbiorców do zakupu naszego produktu są prezenty
o małej wartości, a więc towary:
• których łączna wartość nie przekracza w danym roku podatkowym
kwoty 100 zł – o ile podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na
ustalenie tożsamości osób, którym przekazuje prezenty,
• albo do których przekazania podatnik nie prowadzi takiej ewidencji,
ponieważ jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) lub
jednostkowy koszt wytworzenia nie przekraczają 10 zł.
Przekazanie prezentów spełniających wyżej wymienione warunki
nie rodzi obowiązku odprowadzenia podatku VAT, a wydatki
poniesione na zakup prezentów o małej wartości mogą zostać
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uznane za koszty podatkowe, pod warunkiem, że ich rozdawanie
ma wyłącznie charakter reklamowy, a naszym celem jest
rozpowszechnianie wiedzy o naszym produkcie, a tym samym
rozszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców.
Rozdając prezenty osobom fizycznym o jednorazowej wartości
przekraczającej kwotę 200 zł musimy pamiętać, że takie prezenty
stanowią przychód dla odbiorcy, co skutkuje koniecznością wykazania
ich w PIT - 8C. Prezenty o niższej wartości są neutralne podatkowo.
Jeśli zakupiliśmy upominki w celach reklamowych i nasze działania
mają związek z prowadzoną przez nas działalnością podlegającą
opodatkowaniu VAT, to mamy prawo odliczyć VAT od zakupionych
prezentów.
Kupony rabatowe

Rozdając prezenty
osobom fizycznym
o jednorazowej
wartości
przekraczającej
kwotę 200 zł
musimy pamiętać,
że takie prezenty
stanowią przychód
d l a o d b i o r c y,
co skutkuje
koniecznością
wykazania ich w
PIT - 8C. Prezenty
o niższej wartości
są neutralne
podatkowo

Bony lub kupony rabatowe upoważniają naszego klienta do
nabycia u nas produktu po obniżonej cenie. Są więc formą
udzielonego rabatu, przykuwającą uwagę potencjalnego odbiorcy
lub zachęcającą go do dalszych zakupów. Rabaty, zgodnie
z ustawą o VAT, zmniejszają podstawę opodatkowania VAT.
Płatność dokonywana za pomocą kuponu rabatowego, pomniejsza
wartość brutto towaru o kwotę (lub procent) na jaką został
przewidziany kupon, a także obniża VAT należny od tej sprzedaży.
Samo wydanie kuponu rabatowego, który w świetle przepisów
podatkowych nie jest towarem ani usługą, nie jest kwalifikowane
jako czynność opodatkowana, a tym samym – nie rodzi żadnych
skutków podatkowych.
Oferty refundowane
Kolejną formą promocji jest obniżenie ceny towaru w postaci
zastosowania oferty refundowanej. W praktyce sprowadza się ona
do zwrócenia części ceny po uprzednim przedłożeniu dowodu
zakupu. Zastosowanie oferty refundowanej, tak samo jak
w przypadku innych rabatów dotyczących ceny produktu i wymaga
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od sprzedającego wystawienia faktury korygującej oraz
pomniejszenia wysokości przychodu w tym okresie, w którym go
uzyskaliśmy. Jeśli decydujemy się na zastosowanie tej formy
promocji w odniesieniu do sprzedaży, która miała miejsce
w poprzednich okresach, musimy być świadomi, że będzie
wymagało to od nas skorygowania wcześniejszych okresów.
Promocyjne obniżki cen
Promocyjne obniżki cen wpływają na wielkość uzyskanego przez
przedsiębiorców dochodu. Pomimo dokonania obniżki cen, wydatki
na zakup towarów, które są sprzedawane później po obniżonych
cenach w dalszym ciągu w całości stanowią koszty uzyskania
przychodu. Dokonując obniżki cen, przedsiębiorca, pomniejsza
swój przychód w porównaniu z wcześniej planowanym. Aby takie
postępowanie nie zostało podważone przez organy podatkowe,
podatnik, który obniżył ceny sprzedawanych produktów, powinien
udokumentować fakt obniżki cen, np. sporządzając odpowiedni
protokół.
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Premie
Premie pieniężne udzielane nabywcom przez sprzedawców
również stanowią rabat ponieważ obniżają cenę sprzedanych
towarów, a co za tym idzie wpływają na obniżenie wielkości
uzyskanego przychodu ze sprzedaży. Zgodnie z art. 14 ust. 1c
updof oraz art. 12 ust 3a updof, przychód ustala się na dzień
wydania rzeczy, wystawienia faktury lub uregulowania płatności.
Jeśli udzielenie rabatu dotyczy dostaw dokonanych w poprzednich
okresach rozliczeniowych, sprzedawca powinien wystawić faktury
korygujące. U nabywców udzielone rabaty powodują korekty
kosztów podatkowych.
W obrocie towarowym występują również premie pieniężne, które
sprzedawcy wypłacają kontrahentom w zamian za wykonanie
usług o charakterze promocyjno-reklamowym. Premia taka
powinna być traktowana jako wynagrodzenie z tytułu wykonanej
usługi. Kontrahenci powinni wystawić faktury dokumentujące
wykonanie danej usługi. U kontrahenta powstanie przychód
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podatkowy w ostatnim dniu wykonania usługi, natomiast
u wypłacającego wartość premii powstanie koszt podatkowy
zgodnie z art. 22 ust. 1 updof lub art. 15 ust. 1 updop.
Konkursy
Konkursy, jeśli mają na celu wzrost sprzedaży oraz zwiększenie
w przyszłości uzyskanych przychodów, to wydatki poniesione na
ich organizację oraz sfinansowanie nagród stanowią dla
sprzedawców koszt podatkowy. Są to koszty pośrednie i zostają
zaliczane do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia.
Pokazy i degustacje
Jednym z elementów działalności firmy są próby rozpowszechnienia
marki, przestawienie zalet produktu lub usługi i zachęcenie
potencjalnych klientów do ich zakupu poprzez różnego rodzaju
pokazy lub degustacje. Podejmowane działania mają na celu
zwiększenie naszych zysków lub zachowanie ich na obecnym
poziomie., co oznacza to, że wydatki ponoszone na taką formę
reklamy, związane z prowadzoną działalnością, będą mogły zostać
zaliczone do kosztów podatkowych. Ważne jest jednak, aby
sposób w jaki reklamujemy naszą firmę nie był zbyt wystawny i
zbyt wytworny, ponieważ nasze działania mogą zostać uznane
przez organy podatkowe za dążące do podniesienia prestiżu
naszej firmy, a to z kolei – z podatkowego punktu widzenia klasyfikowane jest jako reprezentacja.
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ROZDZIAŁ 8

TRANSPORT
I SPEDYCJA
8.1 Co musisz wiedzieć o przewozie towarów?
8.2 Kto i gdzie płaci VAT od towarów i usług?
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Odpowiednio dobrana forma transportu stanowi podłoże
skutecznego i szybkiego przewozu ładunku. Podstawą organizacji
transportu są: efektywna optymalizacja kosztów oraz umiejętne
dostosowanie się do panujących warunków.
Formy tra n s p ortu
Do dyspozycji przedsiębiorców są następujące formy transportu:
• Transport lotniczy z takimi atutami jak: sprawność, prędkość
dostawy i bezpieczeństwo oraz z podstawową wadą, jaką jest
najwyższy koszt usługi transportowej.
• Transport morski o nieograniczonym zasięgu, uznawany jest
obecnie za jedną z najtańszych form transportu światowego;.
Zapewnia możliwość masowego przewożenia towarów,
niestety wadą jest tu długi czas transportu.
• Transport drogowy - samochodowy, kolejowy lub kombinowany.
Idealne rozwiązanie w obszarze przewozu towarów w ramach
Unii Europejskiej, a także na wschód do krajów Wspólnoty
Niepodległych Państw (WNP).
Uwzględnienie kosztów transportu w cenie nabycia

Najkorzystniejszą
formą transportu
w przypadku,
gdy miejsce
dostawy
usytuowane jest w
kr a j u U n i i
Europejskiej
pozostaje
transport
s a m o c h o d o w y,
w krajach WNP
kolej

Nabywca towarów musi liczyć się z faktem, iż przy każdej
transakcji kupna-sprzedaży sprzedawca dolicza do ceny towaru
koszt transportu. To jeden z kosztów dodatkowych, który zawsze
znajdzie się w cenie nabycia.
Firmy spedycyjne
Organizacją międzynarodowych przewozów towarów zajmują się
wyspecjalizowane firmy spedycyjne. Gwarantują one
bezpieczeństwo transportu i dotarcie ładunku do miejsca
przeznaczenia w całości i na czas. Firmy te oferują kompleks usług
związany z zagadnieniem transportu. Tworzą logistyczne
schematy dostawy ładunków, załatwiają formalności celne,
zabezpieczają i monitorują przewożony towar.
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Miejsce dostawy
Wybór formy i środka transportu zależy w dużej mierze od rodzaju
przewożonego ładunku. Ze szczególną uwagą i precyzją podchodzi
się do organizacji przewozu towarów niebezpiecznych, szybko
psujących się oraz ponad gabarytowych. Istotną rolę odgrywa tu
także miejsce dostawy, do którego przewożony towar zmierza.
I tak, najkorzystniejszą, najekonomiczniejszą formą transportu
w przypadku, gdy miejsce dostawy usytuowane jest w kraju Unii
Europejskiej pozostaje transport samochodowy, w krajach WNP kolej. Przy transportowaniu towarów bardzo daleko, gdy miejsce
dostawy znajduje się na innym kontynencie najlepszym
rozwiązaniem okazać się może transport morski.
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8.2
Kto i gdzie
płaci VAT
od towarów
i usług?

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową, zasadniczo
przenoszą koszty związane z transportem towarów na nabywcę.
Warto zwrócić uwagę, że to przedsiębiorca w pierwszej kolejności
musi pokryć koszt związany z transportem, a dopiero później
obciąża nim nabywcę.
Przy sprzedaży krajowej koszty dodatkowe, w tym transport,
stanowią świadczenie pomocnicze, gdy nie stanowią dla nabywcy
celu samego w sobie. Składają się zatem na element kalkulacyjny
ceny z tytułu świadczenia głównego, czyli dostawy towarów.
Koszty te powinny zwiększyć kwotę należną ze sprzedaży
towarów i być o p o d a t k o w a n e w e d ł u g s t a w k i p o d a t k u
właściwej dla realizacji sprzedaży poszczególnych
t o w a r ó w w y k a z a n y c h n a p a r a g o n a c h / f a k t u r z e (np. gdy
dany towar opodatkowany jest stawką VAT 8%, to usługa za
transport również powinna być opodatkowana stawką 8%,
pomimo korzystania przez przedsiębiorcę z usług kuriera i nabycia
usługi transportu towaru ze stawką VAT 23%).

W celu zapewnienia kompleksowej usługi dokonując sprzedaży
towarów n a r z e c z k o n t r a h e n t a u n i j n e g o , przedsiębiorcy
Przy sprzedaży
często dostarczają samodzielnie towar do nabywcy bądź
krajowej, gdy
korzystają z usług firm specjalizujących się w dostawach - firm
dany towar
opodatkowany jest kurierskich lub spedycyjnych. Tak jak w przypadku sprzedaży
stawką VAT 8%, krajowej, transport dolicza się do ceny towarów, które de
facto mają bezpośredni wpływ na wysokość podstawy
to usługa za
transport
opodatkowania.
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Sprzedaż towarów dla kontrahentów unijnych jest
wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) i podlega
opodatkowaniu według stawki podatku 0% pod warunkiem że:
• przedsiębiorca dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego
właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji
wewnątrzwspólnotowych (zawierający dwuliterowy kod
stosowany dla podatku od wartości dodanej, np. dla Polski jest
to „PL”),
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• w/w numer kontrahenta (odbiorcy) i przedsiębiorcy (dostawcy)
został ujawniony na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,
• podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada dowody
dokumentujące przewóz towarów z kraju dostawcy do kraju
państwa członkowskiego nabywcy.
Ta k , j a k j u ż p o w y ż e j w s p o m n i a n o , k o s z t y t r a n s p o r t u
podwyższają wartość dokonywanej dostawy towarów, są
traktowane jako świadczenie pomocnicze i podlegają
opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedanego towaru.
Przy WDT, jeśli spełnione są powyższe warunki do uznania
sprzedaży towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę, nie ma
przeszkód aby towar wraz z transportem opodatkować 0%
stawką VAT. Warto pamiętać, że od pierwszego stycznia 2015
roku to się zmieni, bowiem wejdą w życie nowe regulacje
dotyczące rozliczania VAT. Cały proces w założeniu ma uprościć
handel transgraniczny, ale jak każda zmiana z pewnością
wprowadzi spore zamieszanie, szczególnie w usługach
działających jako SaaS-y, dlatego warto wcześniej zapoznać się
z tematem.

W przypadku,
kiedy inna firma
z ewnęt rz na
do s t arcz a towar
bez po ś red nio d o
nabywcy, a faktura
wystawiona jest
przez
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us ług

Koszty transportu podwyższają również podstawę
opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
(WNT). Należy jednak pamiętać, iż koszty towarzyszące
dostawie towarów nie mogą zostać wliczone do podstawy
opodatkowania VAT z tytułu WNT w momencie, gdy zostały
one poniesione przez podmiot inny niż dostawca.
W przypadku, kiedy inna firma zewnętrzna dostarcza towar
bezpośrednio do nabywcy, a faktura wystawiona jest przez
wyspecjalizowaną firmę transportową wówczas taką usługę
transportową należy rozpoznać jako tzw. import usług.

83

Masz propozycję pytań do kolejnej
wersji kompendium,
napisz do nas:
RAPORT@BANFIGROUP.PL

Jeśli masz wątpliwości księgowe
lub Twoja sprawa nie cierpi zwłoki,
skontaktuj się z nami!
Przygotujemy specjalną ofertę,
która odciąży Cię od wszelkich
spraw księgowo - kadrowych.

Rozwiązania dla biznesu
BanFi Group

tel.: +48 22 830 73 60

ul. Stępińska 22/30

fax.: +48 22 830 73 50

00-739 Warszawa

mail: poczta@banfigroup.pl
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