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WSTĘP

Rok 2017 przyniósł podatnikom sporo nowości w zakresie podatku od 
towarów i usług. Warto choćby wspomnieć o zmienionych zasadach roz-
liczania usług budowlanych, 30% sankcji za zaniżenie podatku do zapłaty 
lub za zawyżenie kwoty zwrotu, czy też likwidacji deklaracji kwartalnych 
dla dużych podatników.

I chociaż nowe przepisy obowiązują już od kilku miesięcy, w praktyce 
pojawia się wiele pytań i niejasności. Przykładowo: jak w 2017 roku prawid-
łowo prowadzić ewidencję VAT, jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2017 
roku skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, czy kierownik budowy ma 
wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem, jak prawidłowo rozliczyć 
fakturę z odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT-7. 

Odpowiedzi m.in. na takie pytania znajdą Państwo w naszej publikacji. 
Z książki dowiedzą się też Państwo: jak w 2017 roku odliczać VAT od sa-

mochodów, czy likwidowana spółka może korygować faktury, jak rozliczyć 
zakup oprogramowania z Holandii. 

Publikacja, która właśnie trafia do Państwa, zawiera praktyczne wyjaś-
nienia nowych przepisów. Jestem przekonana, że dzięki temu rozliczanie 
VAT zgodnie z nowymi przepisami nie będzie sprawiać kłopotów. Zachę-
cam do lektury.

Sylwia Maliszewska
redaktor prowadzący
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Dostawa towarów i świadczenie usług

Nieodpłatna usługa restauracyjna. Poznaj skutki w VAT

Pytanie: Spółka z o.o. świadcząca usługi m.in. gastronomiczne (prowadzi re-
stauracje) otrzymała dotacje na rozwój kultury. W związku z tym prowadzone są 
spotkania z uczniami. Podczas tych spotkań będzie podawany poczęstunek, który 
nasza firma sama przygotowuje. Czy dowodem wewnętrznym możemy rozliczyć 
koszty usług oraz zakupionych produktów niezbędnych do wykonania usług gastro-
nomicznych? Czy trzeba rozpoznać VAT?

Odpowiedź: Jeśli świadczenie nieodpłatnej usługi restauracyjnej dla ucz-
niów następuje do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Państwa spółki, to nie trzeba rozpoznawać VAT należnego. Z dowodu we-
wnętrznego nie można odliczyć VAT naliczonego, zaksięgowanie go zaś 
w księgach rachunkowych będzie możliwe, jeśli posiada on wymagane 
dane dla dowodu księgowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świad-
czenie usług uznaje się również:

1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do 
celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szcze-
gólności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym 
byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, człon-
ków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących 
osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przy-
sługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub 
wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pra-
cowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, 
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków or-
ganów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz 
wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż dzia-
łalność gospodarcza podatnika.

Państwa spółka wykonuje nieodpłatnie usługę restauracyjną na rzecz ucz-
niów. Rozpoznanie VAT należnego zależy od tego, czy jest ona świadczona 
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do innego celu niż działalność gospodarcza. Jeśli nie jest, to w takiej sytua-
cji VAT należnego nie trzeba rozpoznawać.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających 
z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro dokument wewnętrzny nie stanowi faktury, to nie można na jego 
podstawie odliczyć VAT naliczonego i uwzględnić go w ewidencji VAT.

Jeśli natomiast chodzi o rozliczenie wydatków do celów podatku do-
chodowego od osób prawnych, to uwzględnienie dowodu wewnętrznego 
w księgach rachunkowych zależy od tego, czy zawiera on wymagane dane 
dla dowodu księgowego określone w art. 21 ust. 1ustawy o rachunkowości. 
Zgodnie z nim dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

1. określenie rodzaju dowodu i jego numer identyfikacyjny;
2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jed-

nostkach naturalnych;
4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną 

datą – także datę sporządzenia dowodu;
5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której 

przyjęto składniki aktywów;
6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia 

w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu uję-
cia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby od-
powiedzialnej za te wskazania.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 2, art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),

art. 21 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1047 ze zm.).

Jakub Rychlik
doradca podatkowy

Udostępnienie pracowników innemu pracodawcy to usługa 
podlegająca VAT

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jednoosobowo, w pewnych okre-
sach nie mam zatrudnienia dla swoich pracowników i chciałbym ich wypożyczyć 
do innego zakładu na dwa miesiące. Jakie muszę spełnić warunki, aby było to zgod-
ne z Kodeksem pracy? Jak w takiej sytuacji wystawić fakturę?
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Odpowiedź: Udostępnienie pracowników powinno nastąpić za ich pi-
semną zgodą. Należy zawrzeć porozumienie z kontrahentem, wskazując 
w nim czas wypożyczenia, wynagrodzenie oraz pracowników, którzy mają 
być wypożyczeni. Usługa jest opodatkowana stawką podstawową 23%. 
Na fakturze w nazwie usługi można wpisać udostępnienie pracowników.

Kodeks pracy

Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 1741 § 1 Kodeksu pracy, za zgodą 
pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracowni-
kowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodaw-
cy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między 
pracodawcami.

Z treści tego przepisu wynika, że możliwe jest wypożyczenie pracowników 
do innego zakładu pracy (pracodawcy). W tym celu konieczna jest zgoda pra-
cownika wyrażona na piśmie oraz zawarcie porozumienia z kontrahentem, 
do którego mają być wypożyczeni pracownicy. W tym celu można stworzyć 
dwa odrębne dokumenty, tj. zgodę pracownika oraz porozumienia, albo je-
den dokument, którego sygnatariuszami będą Państwa firma, kontrahent 
oraz pracownicy. W porozumieniu należy określić czas trwania wypożycze-
nia, a także ewentualne wynagrodzenia dla Państwa firmy za wypożyczenie 
pracowników. Natomiast warunki pracy u kontrahenta określa się w umo-
wach zawieranych między pracownikami Państwa firmy a kontrahentem.

Skutki w VAT

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozu-
mie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi 
dostawy towarów (w rozumieniu art. 7), w tym również:

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez wzglę-
du na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do 
tolerowania czynności lub sytuacji;

3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub 
podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym 
z mocy prawa.

Odnosząc się do treści tego przepisu, przekazanie własnych pracowników 
innemu pracodawcy stanowić będzie usługę podlegającą opodatkowaniu 
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VAT. Udostępnienie własnych pracowników stanowi bowiem świadczenie. 
W ustawie o VAT nie przewidziano stawki obniżonej dla usługi udostęp-
niania (wypożyczania) pracowników, dlatego też należy zastosować staw-
kę podstawową 23%.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),

art. 1741 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 
ze zm.).

Jakub Rychlik
doradca podatkowy

Poznaj skutki podatkowe sprzedaży samochodu wycofanego 
wcześniej z działalności

Pytanie: Pracownik jest na samozatrudnieniu, jest vatowcem. W roku 2015 
wprowadził do działalności samochód prywatny o wartości 42.000 zł, naliczył amor-
tyzację za lata 2015 i 2016. Samochód zakupiony był na współwłasność z małżon-
ką. W 2016 roku podatnik wycofał samochód z działalności. W chwili obecnej chce 
swoją część podarować żonie. Czy żona jest zwolniona z podatku od darowizn? Czy 
jeśli zechce go sprzedać, to po jakim okresie może to zrobić, aby męża nie obciążać 
podatkami VAT i dochodowym oraz siebie dodatkowymi kosztami?

Odpowiedź: Przekazanie części własności samochodu jest zwolnione z po-
datku od spadków i darowizn. Aby nie płacić podatku dochodowego, musi 
upłynąć 6 miesięcy od nabycia własności. Sprzedaż samochodu po wyco-
faniu z działalności gospodarczej nie wywołuje konieczności opodatkowa-
nia na gruncie podatku VAT.

Darowizna części samochodu
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej nie spowoduje po-

wstania przychodu podatkowego. W dacie przekazania pojazdu na po-
trzeby osobiste składnik majątku podatnik powinien wykreślić z ewidencji 
środków trwałych.

Przypomnijmy, że w myśl art. 14 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy 
o PIT przychodem z działalności gospodarczej są co prawda m.in. przychody 
uzyskane z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na 
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