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II.�TEMAT�NUMERU

1 �Jak�rozliczać�VAT�w�trakcie�zawieszenia�
działalności�gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działal-
ność. Może być to spowodowane okresowymi problemami firmy z pozyski-
waniem kontrahentów, sytuacją epidemiczną czy działalnością sezonową. 
Przyczyna może być dowolna. Zawieszenie działalności nie oznacza ustania 
bytu przedsiębiorcy, a jedynie czasową przerwę w jej wykonywaniu. W okresie 
zawieszenia przedsiębiorcy nie rozliczają VAT, ale istnieją od tego wyjątki.

Podatnik VAT może korzystać z uprawnień, jakie daje mu zawieszenie działalności, gdy 
odbywa się ono na warunkach wskazanych w Prawie przedsiębiorców. Pozostali podat-
nicy, którzy według tych regulacji nie mogą zawiesić działalności, nie korzystają z upraw-
nień wskazanych w ustawie o VAT. Ustalmy zatem, kto może zawiesić działalność według 
Prawa przedsiębiorców.

1.�Kiedy�możemy�zawiesić�działalność
Uprawnienie do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej określa 
art. 22 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców. Prawo to przysługuje przedsiębiorcom niezatrud-
niającym pracowników (chodzi o pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) bądź 
zatrudniającym wyłącznie pracowników przebywających na:

	■ urlopie macierzyńskim, 
	■ urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
	■ urlopie wychowawczym lub 
	■ urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywa-

niem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. 
Na dzień zawieszenia działalności firma nie może zatrudniać pracowników na umowę 
o pracę poza wymienionymi (osoby pozostające na urlopie). Gdy osoby pozostające na 
urlopie złożą wniosek o zakończenie korzystania z urlopu, to należy im się wynagrodzenie 
jak za przestój.

Rozwiązanie to obejmuje także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
jako wspólnicy spółki cywilnej (art. 22 ust. 3–5 Prawa przedsiębiorców). Z tym jednak za-
strzeżeniem, że w przypadku spółki cywilnej skuteczne zawieszenie wykonywania działal-
ności gospodarczej wymaga jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

WAŻNE  Zawieszenie działalności u wspólnika spółki cywilnej jest skuteczne, 
gdy działalność zawieszą również pozostali wspólnicy. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy kilku spółek cywil-
nych mogą zawiesić prowadzenie działalności w jednej lub wielu takich spółkach. Nato-
miast przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej 
oraz poza tą spółką może zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej w obu bądź 
tylko w jednej z tych form.
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