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Kiedy warto wybrać 
kwartalne rozliczenie VAT w 2015 r.

Zasadą jest, że VAT rozliczamy za okresy miesięczne. Można jednak zmie-
nić ten podstawowy okres rozliczeniowy, przyjmując kwartalną metodę 
rozliczania VAT. Możemy wyróżnić trzy sposoby kwartalnego rozliczenia. 
Jednym z nich jest rozliczenie kasowe dokonywane przez małych podat-
ników. Znamy już limity dla małych podatników na 2015 r. Brak zapła-
ty przy tej metodzie rozliczeń będzie nas zwalniał z rozliczenia VAT lub 
znacznie odraczał termin jego płatności. Aby ułatwić Państwu wybór, 
przedstawiamy zalety i wady trzech sposobów rozliczeń kwartalnych.

Sposób	 kwartalnego	 rozliczenia	 jest	 uzależniony	 od	 statusu	 podatnika.	 Jeśli	 podmiot	
jest	małym	podatnikiem	VAT	według	ustawy	o	VAT,	wówczas	może	on	kwartalnie	rozliczać	
VAT	metodą	kasową	na	podstawie	deklaracji	VAT-7K.	Mały	podatnik	może	również	składać	
deklaracje	kwartalne	VAT-7K,	nie	wybrawszy	metody	kasowej,	rozliczając	VAT	kwartalnie	na	
zasadach	ogólnych.	Podatnik,	który	nie	spełnia	warunków	do	uznania	za	małego	podatnika,	
także	 może	 przyjąć	 kwartał	 za	 okres	 rozliczeniowy.	 Wówczas	 rozlicza	 VAT	 na	 zasadach	
ogólnych	na	podstawie	kwartalnej	deklaracji	VAT-7D,	ale	płaci	za	dwa	pierwsze	miesiące	
kwartału	zaliczki	na	podatek.

Podatnik,	decydując	się	na	kwartalne	rozliczanie	VAT,	nie	musi	czekać	ze	stosowaniem	wy-
branej	metody	do	nowego	roku	podatkowego.	Może	rozpocząć	rozliczanie	podatku	za	okresy	
kwartalne	 w	 trakcie	 roku	 podatkowego	
od	dowolnego	jego	kwartału.	Warunkiem	
jest	terminowe	zawiadomienie	o	tym	wy-
borze	naczelnika	urzędu	skarbowego.

Wybór	metody	kwartalnej	jest	dla	po-
datnika	dobrowolny,	wobec	czego	może	
być	oparty	np.	na	korzyściach	podatko-
wych	wynikających	z	tego	wyboru.	Ogra-
niczeniem	 w	 stosowaniu	 danej	 kwartal-
nej	 metody	 rozliczania	 VAT	 może	 być	
jedynie	brak	statusu	małego	podatnika.

Aby	podatnik	mógł	korzystać	z	roz-
liczania	 podatku	 na	 podstawie	 dekla-
racji	VAT-7K,	 tj.	metodą	kasową	 lub	za	
okresy	kwartalne,	musi	posiadać	status	
małego	podatnika,	który	jest	uzależnio-
ny	 od	 wysokości	 uzyskanych	 obrotów	
brutto.	

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO
Status małego podatnika przysługuje podatnikowi 
VAT:
n  u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) 

nie przekroczyła w poprzednim roku podatko-
wym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 1 200 000 euro,

n  prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie, 
zarządzającemu funduszami inwestycyjnymi, bę-
dącemu agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą 
świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wy-
jątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych 
postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz 
z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim 
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty od-
powiadającej równowartości 45 000 euro.

– patrz www.inforfk.pl – Encyklopedia księgowego
– hasło: mały podatnik
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Podane	 limity	 przelicza	 się	 na	 złote	 według	 średniego	 kursu	 euro	 ogłaszanego	
przez	 NBP	 na	 pierwszy	 dzień	 roboczy	 października	 poprzedniego	 roku	 podatkowe-
go.	 Kurs	 z	 1	 października	 2014	 r.	 został	 ogłoszony	 w	 tabeli	 190/A/NBP/2012	 i	 wyniósł		
1	EUR	=	4,1792	zł.	Otrzymany	wynik	zaokrągla	się	do	1000	zł.	W	związku	z	tak	dokonanym	
przeliczeniem	limit	uprawniający	do	korzystania	ze	statusu	małego	podatnika	obowiązujący	
na	2015	r.	wynosi	5	015	000	zł	(1	200	000	euro	x	4,1792	zł).	

Natomiast	dla	podatników	prowadzących	przedsiębiorstwo	maklerskie,	zarządzających	
funduszami	inwestycyjnymi,	agentów,	zleceniobiorców	i	innych	osób	świadczących	usługi	
o	podobnym	charakterze	(z	wyjątkiem	komisu)	limit	uprawniający	do	korzystania	z	upraw-
nień	przysługujących	małemu	podatnikowi	wynosi	188	000	zł	(45	000	euro	x	4,1792	zł).	

Powstaje	pytanie,	jaki	obrót	wpływa	na	ustalenie	statusu	małego	podatnika.	W	definicji	
małego	podatnika	ustawodawca	określa,	że	wliczamy	obrót	z	tytułu	sprzedaży.	Z	kolei	defi-
nicję	sprzedaży	określa	art.	2	pkt	22	ustawy	o	VAT.	Ustawodawca	zdefiniował	sprzedaż	jako:

Q QQ odpłatną	dostawę	towarów	na	terytorium	kraju,
Q QQ odpłatne	świadczenie	usług	na	terytorium	kraju,
Q QQ eksport	towarów	oraz
Q QQ wewnątrzwspólnotową	dostawę	towarów.

Ta	definicja	sprzedaży	nie	obejmuje	swoim	zakresem	odpłatnie	świadczonych	usług	czy	
dostaw	towarów	poza	terytorium	kraju.	Oznacza	to,	że	obrotu	uzyskanego	ze	sprzedaży	
tych	usług	nie	należy	wliczać	do	limitu	1	200	000	euro	(po	przeliczeniu	na	złote),	który	wa-
runkuje	status	małego	podatnika.	Sprzedaż	usług	opodatkowanych	VAT	poza	 terytorium	
Polski	nie	wpływa	na	status	małego	podatnika,	wobec	czego	nie	może	spowodować	jego	
utraty	 skutkującej	 obowiązkiem	 rozliczania	 VAT	 za	 okresy	 miesięczne	 (deklaracja	 VAT-7)	
lub	za	okresy	kwartalne	z	obowiązkiem	zapłaty	miesięcznych	zaliczek	(deklaracja	VAT-7D).	
Potwierdzenie	tego	stanowiska	można	odnaleźć	w	interpretacji	indywidualnej	Dyrektora	IS	
w	Poznaniu	z	17	marca	2011	r.	(sygn.	ILPP4/443-87/11-2/EWW),	który	wyjaśnił,	że:	

MF
(...)	obrót	osiągnięty	z	tytułu	świadczenia	poza	terytorium	kraju	usług	transpor-
towych	 nie	 będzie	 stanowił	 sprzedaży	 w	myśl	 art.	2	pkt	22	ustawy,	 w	związku	
z	tym	nie	należy	wliczać	go	do	wartości	sprzedaży,	której	przekroczenie	spowo-

duje,	 iż	Zainteresowany	przestanie	być	małym	podatnikiem	podatku	VAT	i	będzie	zobo-
wiązany	do	płacenia	miesięcznych	zaliczek	na	podatek	przy	kwartalnym	systemie	składa-
nia	deklaracji	VAT.

Nie	wliczamy	również	obrotu	z	tytułu	importu	usług	i	towarów,	wewnątrzwspólnotowego	
nabycia	towarów,	dostawy	towarów,	dla	których	podatnikiem	jest	nabywca.

1. Rozliczanie VAT metodą kasową przez małych podatników
Mały	podatnik,	który	skorzystał	z	wyboru	kasowej	metody	rozliczania	VAT,	zobowiąza-

ny	 jest	do	stosowania	odrębnych	przepisów	dotyczących	zasad	powstawania	obowiązku	
podatkowego	oraz	sposobu	rozliczania	podatku	naliczonego.	Wybór	kasowej	metody	roz-
liczania	VAT	wiąże	się	 z	obowiązkiem	kwartalnego	 rozliczania	 i	zapłaty	 tego	podatku	na	
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podstawie	deklaracji	VAT-7K,	tj.	w	terminie	do	25	dnia	miesiąca	następującego	po	każdym	
kolejnym	kwartale.

1.1. Termin rozliczania VAT
Dla	małego	podatnika,	który	wybrał	kasową	metodę	rozliczania	podatku,	art.	21	ustawy	

o	VAT	określa	szczególny	moment	powstania	obowiązku	podatkowego.	W	przypadku	doko-
nania	dostawy	towarów	lub	świadczenia	usług	na	rzecz:

Q QQ zarejestrowanego	 podatnika	 VAT	 czynnego	 –	obowiązek	 podatkowy	 powstaje	 w	dniu	
otrzymania	całości	lub	części	zapłaty,

Q QQ podmiotu	innego	niż	zarejestrowany	podatnik	VAT	czynny	(np.	podatnika	zwolnionego	
z	VAT	lub	osoby,	która	nie	jest	podatnikiem)	–	obowiązek	podatkowy	powstaje	w	dniu	
otrzymania	całości	 lub	części	zapłaty,	nie	później	niż	180	dnia,	 licząc	od	dnia	wydania	
towaru	lub	wykonania	usługi.
Obecnie	podatnicy	nie	są	zobowiązani	do	odprowadzenia	podatku	należnego	wynikają-

cego	z	wystawionej	faktury,	dopóki	kontrahent	(podatnik	VAT	czynny)	nie	ureguluje	należ-
ności.	Jeśli	natomiast	kontrahentem	małego	podatnika,	rozliczającego	VAT	metodą	kasową,	
jest	podmiot	inny	niż	podatnik	VAT	czynny,	to	obowiązek	podatkowy	powstaje	nie	później	
niż	180	dnia,	licząc	od	dnia	wydania	towaru	lub	wykonania	usługi.

Termin powstania obowiązku podatkowego

Status nabywcy
Termin powstania obowiązku 

podatkowego
Ostateczny termin 

rozliczenia VAT

Podatnik	 zarejestro-
wany	 jako	 podatnik	
VAT	czynny

Otrzymanie	zapłaty;	otrzymanie	zapła-
ty	w	części	powoduje	powstanie	obo-
wiązku	podatkowego	od	tej	części

Nie	 rozliczamy	 VAT,	 dopóki	
nie	nastąpi	zapłata

Podatnik	 korzystają-
cy	ze	zwolnienia

Otrzymanie	zapłaty;	otrzymanie	zapła-
ty	w	części	powoduje	powstanie	obo-
wiązku	podatkowego	od	tej	części

Rozliczamy	 180	 dnia	 od	 dnia	
dokonania	dostawy	lub	wyko-
nania	 usługi,	 niezależnie	 od	
tego,	czy	otrzymamy	zapłatę

Osoba,	która	nie	jest	
podatnikiem

Otrzymanie	zapłaty;	otrzymanie	zapła-
ty	w	części	powoduje	powstanie	obo-
wiązku	podatkowego	od	tej	części

Rozliczamy	 180	 dnia	 od	 dnia	
dokonania	dostawy	lub	wyko-
nania	 usługi,	 niezależnie	 od	
tego,	czy	otrzymamy	zapłatę

PRZYKŁAD
Podatnik,	który	posiada	status	małego	podatnika	i	stosuje	kasową	metodę	rozliczania	
VAT,	 w	styczniu	2015	 r.	 wykonał	 wizytówki	 dla	 innego	 podmiotu	 (czynnego	 podatnika	
VAT).	Załóżmy,	że	nabywca	wizytówek	nie	zapłaci	za	towar	w	pierwszym	kwartale	2015	r.	
Wówczas	sprzedawca	nie	wykaże	tej	sprzedaży	w	deklaracji	VAT-7K	za	pierwszy	kwar-
tał	br.	Sprzedawca	wykaże	obrót	ze	sprzedaży	wizytówek	wraz	z	należnym	podatkiem	
dopiero	w	kwartale,	w	którym	faktycznie	otrzyma	zapłatę.	Jeśli	natomiast	sprzedawca	
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nigdy	nie	otrzyma	zapłaty	za	wydany	towar,	wówczas	w	ogóle	nie	rozlicza	VAT	od	tej	
transakcji	sprzedaży	w	deklaracji	VAT-7K.

PRZYKŁAD
Sprzedawca,	 o	którym	 mowa	 w	poprzednim	 przykładzie,	 10	stycznia	2015	 r.	 sprzedał	
wizytówki	„drobnemu”	przedsiębiorcy,	który	korzysta	ze	zwolnienia	z	VAT	na	podstawie	
art.	113	ustawy	o	VAT.	Załóżmy,	że	podatnik	w	ogóle	nie	otrzyma	zapłaty	za	dostarczony	
towar.	W	takiej	sytuacji	będzie	musiał	wykazać	obrót	ze	sprzedaży	wraz	z	kwotą	podat-
ku	należnego	w	deklaracji	VAT-7K	za	 trzeci	kwartał	2015	r.,	ponieważ	dopiero	w	 lipcu	
minie	180	dzień	liczony	od	dnia	wydania	towaru.

Jak	z	tego	wynika,	decydujące	znaczenie	ma	status	nabywcy,	który	należy	ustalić	w	chwi-
li	dokonania	dostawy.	Szczególnie	trudne	jest	„oddzielenie”	nabywców,	którzy	są	czynnymi	
podatnikami	VAT,	od	tych,	którzy	korzystają	ze	zwolnienia.	Sprzedawca	może	bazować	na	
oświadczeniach	kupujących.	Należy	podkreślić,	że	żaden	przepis	nie	zmusza	kupującego	
do	składania	pisemnych	oświadczeń	w	tym	zakresie.	Oczywiście	sprzedawca	może	na	pod-
stawie	art.	96	ust.	13	ustawy	wystąpić	do	naczelnika	urzędu	skarbowego	o	potwierdzenie	
statusu	nabywcy.	Jednak	ze	względów	praktycznych	stosowanie	tej	metody	do	wszystkich	
kontrahentów	będzie	zapewne	niemożliwe	lub	bardzo	utrudnione.	Dlatego	pozostają	ustne	
oświadczenia	kupujących.	Należy	pamiętać,	że	podanie	przez	kontrahenta	numeru	NIP	i	żą-
danie	wystawienia	faktury	nie	musi	oznaczać,	że	jest	on	zarejestrowanym	czynnym	podat-
nikiem	VAT.	Dlatego	podatnik,	który	wybrał	kasową	metodę	rozliczeń,	powinien	przy	każdej	
transakcji	ustalać	z	kupującym	jego	status.

Z	kolei	podatnik	stosujący	kasową	metodę	rozliczania	nabywa	prawo	do	odliczenia	VAT,	
jeżeli	dokonał	zapłaty,	która	wynika	z	faktury	otrzymanej	od	kontrahenta	 (art.	86	ust.	10e	
ustawy	o	VAT	w	brzmieniu	obowiązującym	od	1	stycznia	2014	r.).	Organy	podatkowe	w	wy-
dawanych	interpretacjach	indywidualnych	zaczęły	potwierdzać,	że	również	częściowe	ure-
gulowanie	należności	daje	prawo	do	odliczenia	VAT	po	1	stycznia	2014	r.		Podatnik	nie	musi	
czekać	aż	do	momentu	dokonania	całej	zapłaty	(patrz:	interpretacja	indywidualna	Dyrektora	
Izby	Skarbowej	w	Katowicach	z	20	czerwca	2014	r.,	sygn.	IBPP2/443-266/14/WN).	Szczegó-
łowo	na	ten	temat	napiszemy	w	BVAT	nr	23/2014	r.	Odliczenie	podatku	naliczonego	nie	może	
nastąpić	wcześniej	niż	z	dniem	otrzymania	faktury.

Kasowe	zasady	 rozliczeń	nie	mają	zastosowania	do	dostawy	 towarów,	o	której	mowa	
w	art.	20	ust.	1–4	i	art.	20a,	tj.:

Q QQ wewnątrzwspólnotowej	dostawy	towarów,
Q QQ przemieszczenia	towaru	do	magazynu	konsygnacyjnego.

Powstaje	pytanie,	co	w	przypadku	WNT,	importu	towarów	i	usług,	dostawy	towarów,	dla	
której	podatnikiem	jest	nabywca.	Czy	dla	tych	transakcji	ustalamy	obowiązek	podatkowy	
na	zasadach	przewidzianych	dla	kasowych	rozliczeń,	czyli	określony	w	art.	21	ust.	1	ustawy	
o	VAT?	Nie,	gdyż	jak	wynika	z	art.	21	ust.	1	ustawy,	kasowe	zasady	rozliczeń	mały	podatnik	
może	stosować	w	odniesieniu	do	dokonywanych	przez	niego	dostaw	towarów	i	świadczenia	
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usług.	Oznacza	to,	że	zasady	te	nie	mają	zastosowania	do	dokonywanych	przez	tego	po-
datnika	zakupów,	w	przypadku	których	rozlicza	on	VAT	za	sprzedawcę,	tj.	do	WNT,	importu	
towarów	i	usług,	dostawy,	dla	której	podatnikiem	jest	nabywca.	Dlatego	dla	tych	transakcji	
obowiązek	podatkowy	powstaje	na	zasadach	ogólnych,	mimo	wyboru	kasowej	metody	roz-
liczeń.	Fakt	uregulowania	przez	małego	podatnika	należności	nie	ma	wpływu	na	sposób	
rozliczenia	tych	transakcji.

PRZYKŁAD
Spółka	Alfa,	sprzedająca	towary,	wybrała	kasowe	rozliczenie	od	II	kwartału	2014	r.	10	kwiet-
nia	nabyła	towary	w	Niemczech.	W	tym	samym	dniu	sprzedawca	niemiecki	wystawił	fak-
turę.	 Należność	 uregulowała	10	maja	2014	 r.	 Obowiązek	 podatkowy	 powstał	10	kwiet-
nia	2014	r.,	tj.	w	dacie	wystawienia	faktury.

Pozostaje	jeszcze	kwestia	eksportu	towarów.	Inaczej	niż	w	przypadku	WDT	ustawodaw-
ca	nie	określa,	że	kasowych	zasad	rozliczenia	nie	stosujemy	do	eksportu	towarów.	Oznacza	
to,	że	mają	tutaj	zastosowanie	zasady	określone	dla	kasowego	rozliczenia.	Jednak	powstaje	
problem,	którą	zasadę	stosujemy.	Czy	stosujemy	zasadę	określoną	w	przypadku	dostawy	dla:

Q QQ podatników	zarejestrowanych	jako	podatnicy	VAT	czynni	czy
Q QQ pozostałych	podmiotów.

W	przypadku	eksportu	towarów	w	większości	nie	będzie	miała	zastosowania	pierwsza	
zasada,	gdyż	nabywca	musi	być	zarejestrowany	 jako	polski	podatnik	VAT,	a	nie	podatnik	
VAT	w	ogóle.	Oznacza	to,	że	mimo	braku	zapłaty	VAT	należy	rozliczyć	ostatecznie	180	dnia	
od	dnia	dokonania	dostawy.

1.2. Dokumentowanie
Jeśli	wybraliśmy	kasową	metodę	rozliczeń,	wystawiamy	faktury,	które	powinny	zawierać	

oznaczenie	 „metoda	 kasowa”.	 Poza	 tym	 nie	 różnią	 się	 one	 od	 zwykłych	 faktur.	 Obecnie	
faktury	wystawiane	przez	podatnika	rozliczającego	się	metodą	kasową	nie	muszą	zawierać	
dodatkowo:

Q QQ oznaczenia	„VAT-MP”.
Q QQ terminu	płatności.

Umieszczanie	 tych	 danych	 na	 fakturach	 nie	 jest	 błędem.	 Dlatego	 oprócz	 oznaczenia	
„rozliczenie	kasowe”	mogą	być	zamieszczane	również	te	dane.	

Powstaje	pytanie,	jaki	jest	termin	wystawiania	faktur	oznaczonych	jako	„rozliczenie	kaso-
we”.	Przepisy	nie	podają	specjalnych	terminów	wystawiania	takich	faktur.	Dlatego	będziemy	
stosować	zasady	określone	w	art.	106i	ustawy	o	VAT.	Zasadniczo	taką	fakturę	należy	więc	
wystawić	nie	później	niż	15	dnia	miesiąca	następującego	po	miesiącu,	w	którym	dokonano	
dostawy	towaru	lub	wykonano	usługi,	i	nie	wcześniej	niż	30	dni	przed	ich	dokonaniem.		

Kolejne	 zagadnienie	 to	 termin	 ewidencjonowania	 obrotu	 na	 kasie	 rejestrującej	 przez	
podatników	 rozliczających	 się	 kasowo.	 Należy	 zauważyć,	 że	 ani	 uregulowania	 ustawy	
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o	podatku	od	towarów	i	usług,	ani	przepisy	wykonawcze	do	tej	ustawy	nie	określają	terminu	
zaewidencjonowania	sprzedaży	przy	zastosowaniu	kasy	fiskalnej	w	opisanej	sytuacji.

Kasa	rejestrująca	 jest	szczególnego	rodzaju	 formą	ewidencji	sprzedaży.	Zarejestrowaniu	
w	niej	podlegają	transakcje	opodatkowane	wykonane	przez	podatnika.	Ewidencja	sprzedaży	
prowadzona	przy	zastosowaniu	kasy	rejestrującej	spełnia	wymogi	z	art.	109	ust.	3	ustawy	o	po-
datku	od	towarów	i	usług.	Dlatego	musi	zawierać	dane	niezbędne	do	prawidłowego	sporządze-
nia	deklaracji	podatkowej,	tj.	dane	odzwierciedlające	rzeczywisty	przebieg	transakcji.

W	związku	z	tym	ewidencjonowanie	obrotu	i	kwot	podatku	należnego	przy	zastosowaniu	
kasy	rejestrującej	powinno	się	odbywać	z	chwilą	dokonania	sprzedaży,	nie	później	jednak	niż	
w	momencie	powstania	obowiązku	podatkowego.	Należy	bowiem	zauważyć,	że	ewidencjono-
wanie	obrotu	w	terminie	innym	niż	moment	powstania	obowiązku	podatkowego	prowadziłoby	
do	niezgodności	ewidencji	z	rzeczywistym	przebiegiem	operacji	gospodarczych	oraz	mogłoby	
skutkować	nieprawidłowym	sporządzeniem	deklaracji	podatkowej	i	tym	samym	błędnym	usta-
leniem	należnego	zobowiązania	podatkowego	za	dany	okres	rozliczeniowy.

Stanowisko	 to	 potwierdzają	 organy	 podatkowe.	 W	 piśmie	 Dyrektora	 Izby	 Skarbowej	
w	Bydgoszczy	z	4	listopada	2011	r.	(sygn.	ITPP1/443-1092/11/AJ)	czytamy:	

MF
Mając	 na	 uwadze	 powołane	 przepisy,	 ewidencjonowanie	 obrotu	 i	kwot	 podatku	
należnego	 przy	 zastosowaniu	 kasy	 rejestrującej	 powinno	 się	 odbywać	 z	chwilą	
dokonania	sprzedaży,	nie	później	 jednak	niż	w	momencie	powstania	obowiązku	

podatkowego.
W	przypadku	kasowego	rozliczenia,	gdy	zapłata	następuje	w	dniu	wykonania	usługi	lub	

dokonania	dostawy,	nie	ma	problemu,	gdyż	 jest	 to	 również	 termin	powstania	obowiązku	
podatkowego,	a	zatem	termin	ostateczny	zaewidencjonowania	obrotu.	Gdy	jednak	zapła-
ta	następuje	po	dokonaniu	sprzedaży,	nie	jest	błędem	zaewidencjonowanie	obrotu	w	dniu	
sprzedaży,	ale	z	rozliczeniem	VAT	będziemy	musieli	poczekać	do	dnia	otrzymania	zapłaty,	
chyba	że	minie	180	dzień	od	dnia	dokonania	dostawy	 lub	wykonania	usługi.	Jest	to	osta-
teczny	termin,	w	którym	powstaje	obowiązek	podatkowy,	gdy	nabywca	nie	jest	podatnikiem	
VAT	czynnym	i	nie	ureguluje	należność.	Jest	to	zatem	ostateczny	termin,	w	którym	należy	
zaewidencjonować	obrót	na	kasie	rejestrującej.

Jak	z	tego	wynika,	podatnik	rozliczający	się	metodą	kasową	ma	wybór	–	może	ewidencjo-
nować	obrót	w	dacie	sprzedaży	albo	w	dacie	otrzymania	zapłaty,	nie	później	niż	180	dnia	od	
dnia	dokonania	dostawy	lub	wykonania	usługi.	Gdy	wybierze	pierwszy	sposób,	nie	będzie	
rozliczać	VAT,	dopóki	nie	dostanie	zapłaty.

Odpowiednie	 zastosowanie	 mają	 wyjaśnienia	 organów	 podatkowych	 dotyczące	 ewi-
dencjonowania	zaliczek.	 Jak	czytamy	w	piśmie	Dyrektora	 Izby	Skarbowej	w	Bydgoszczy	
z	16	maja	2012	r.	(sygn.	ITPP1/443-210/12/AJ):	

MF
Stąd	też,	gdy	opisane	okoliczności	mają	miejsce	na	przełomie	miesiąca,	co	mogło-
by	doprowadzić	do	sytuacji,	w	której	wpłaty	nie	pokrywałyby	się	z	miesiącem	po-
wstania	obowiązku	podatkowego,	podatnik	powinien	dokonać	prawidłowego	roz-

liczenia	 obrotu	 i	kwot	 podatku	 należnego	 z	 tej	 wpłaty	 do	 raportu	 okresowego	 miesiąca,	
w	 którym	 ta	 płatność	 miała	 miejsce	 (miesiąc	 powstania	 obowiązku	 podatkowego)	
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pomniejszając	o	te	wartości	dane	wynikające	z	raportu	okresowego	za	miesiąc,	w	którym	
podatnik	pozyskał	informację	o	dokonanej	wpłacie.

PRZYKŁAD
Jan	Kowalski	świadczy	usługi	budowlane	i	ewidencjonuje	obrót	na	kasie	rejestrującej.	
Wybrał	 kasowe	 rozliczenie	 jako	 mały	 podatnik.	15	kwietnia	2014	 r.	 wykonał	 usługę	 na	
rzecz	osoby	fizycznej	nieprowadzącej	działalności	i	w	tym	dniu	zaewidencjonował	ją	na	
kasie	rejestrującej.	Należność	otrzymał	30	maja	2014	r.	Dlatego	pomniejszy	dane	z	rapor-
tu	za	kwiecień	o	wartość	tej	usługi	i	doliczy	ją	do	raportu	za	maj.

Należy	 pamiętać,	 że	 mimo	 wyboru	 kasowego	 rozliczenia,	 co	 wiąże	 się	 z	 rozliczeniem	
kwartalnym,	mamy	obowiązek	sporządzania	oprócz	raportów	dziennych	również	raportów	
miesięcznych,	jak	pozostali	podatnicy.

1.3. Zawiadomienie o wyborze metody kasowej
Korzystanie	przez	podatnika	VAT	z	kasowej	metody	rozliczania	podatku	wymaga	ter-

minowego	 zawiadomienia	 naczelnika	 urzędu	 skarbowego	 o	 wyborze	 tej	 metody.	 Mały	
podatnik	 może	 stosować	 tę	 metodę	 pod	 warunkiem,	 że	 w	 terminie	 do	 końca	 miesiąca	
poprzedzającego	okres,	za	który	będzie	stosowana	metoda	kasowa,	pisemnie	zawiado-
mił	o	tym	naczelnika	urzędu	skarbowego.	Zawiadomienie	nie	wymaga	od	podatnika	napi-
sania	odrębnego	pisma,	jeżeli	w	tym	terminie	
zostanie	złożona	aktualizacja	danych	w	zgło-
szeniu	VAT-R.	

1.4. Rezygnacja z metody kasowej
Dokonany	 wybór	 zobowiązuje	 podatnika	

do	 stosowania	 metody	 kasowej	 przez	 okres	
co	najmniej	12	miesięcy.	Może	on	zrezygnować	z	jej	stosowania	nie	wcześniej	niż	po	upły-
wie	12	miesięcy,	w	trakcie	których	rozliczał	się	tą	metodą.	Rezygnacja	ze	stosowania	tej	me-
tody	także	wymaga	pisemnego	zawiadomienia	naczelnika	urzędu	skarbowego	w	terminie	
do	końca	kwartału,	w	którym	stosował	tę	metodę	(na	formularzu	VAT-R).

1.5. Utrata prawa do stosowania metody kasowej
Mały	podatnik	może	utracić	prawo	do	stosowania	metody	kasowej.	Powodem	utraty	pra-

wa	do	kasowego	rozliczania	VAT	jest	utrata	statusu	małego	podatnika	związana	z	przekro-
czeniem	limitu	obrotów.	Wówczas	podatnik	traci	prawo	do	rozliczania	podatku	metodą	ka-
sową,	począwszy	od	rozliczenia	za	miesiąc	następujący	po	kwartale,	w	którym	przekroczył	
kwotę	określoną	w	art.	2	pkt	25	ustawy	o	VAT	(art.	21	ust.	4	ustawy	o	VAT).

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca	rozlicza	VAT	metodą	kasową	na	podstawie	deklaracji	VAT-7K.	W	sierp-
niu	2014	r.	obrót	uzyskany	przez	podatnika	od	początku	roku	wraz	z	VAT	przekroczył	
limit	i	przedsiębiorca	utracił	status	małego	podatnika	w	trzecim	kwartale	2014	r.	Z	tego	

UWAGA!
Zawiadomienie o wyborze kasowej metody rozli-
czeń od pierwszego kwartału 2015 r. należy złożyć 
do 31 grudnia 2014 r.
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powodu,	począwszy	od	października	2014	r.,	czyli	od	pierwszego	miesiąca	następujące-
go	po	kwartale,	w	którym	podatnik	przekroczył	 limit,	składa	deklaracje	VAT	za	okresy	
miesięczne.	Podatnik	ten	może	też	rozliczać	VAT	za	okresy	kwartalne,	ale	 już	według	
zasad	przewidzianych	dla	podatników	innych	niż	mali	podatnicy,	składając	w	tym	celu	
deklarację	VAT-7D.	W	takiej	sytuacji	musi	pisemnie	powiadomić	o	tym	wyborze	naczelni-
ka	urzędu	skarbowego	w	terminie	do	25	dnia	drugiego	miesiąca	kwartału,	za	który	po	raz	
pierwszy	zostanie	złożona	deklaracja	VAT-7D.	W	2015	r.	nie	może	się	również	rozliczać	
kasowo.

Zalety i wady wynikające z wyboru kasowej metody rozliczania VAT
Zalety:

Q QQ przesunięcie	momentu	powstania	obowiązku	podatkowego	do	dnia	otrzymania	zapłaty	
za	towar	lub	usługę	(jednak	nie	dłużej	niż	do	180	dnia	w	przypadku	sprzedaży	na	rzecz	
podmiotu	innego	niż	podatnik	VAT	czynny),

Q QQ brak	obowiązku	rozliczenia	podatku	należnego	od	sprzedaży	na	rzecz	podatnika	VAT	
czynnego,	jeśli	ten	w	ogóle	nie	zapłacił	należności,

Q QQ odroczenie	terminu	zapłaty	zobowiązania	podatkowego	do	urzędu	skarbowego,	dzięki	
czemu	środki	pieniężne	dłużej	pozostają	do	dyspozycji	firmy.

Wady:
Q QQ kłopoty	 finansowe	podatnika	związane	z	utratą	płynności	 finansowej	mogą	spowodo-

wać	ograniczenie	prawa	do	odliczenia	podatku	naliczonego	zawartego	w	niezapłaco-
nych	fakturach	zakupu,

Q QQ konieczność	monitorowania	płatności	z	tytułu	należności	i	zobowiązań	pod	kątem	ter-
minu	rozliczenia	VAT.

2.  Rozliczanie VAT za okresy kwartalne przez małych podatników
Podatnik,	który	posiada	status	małego	podatnika,	ale	nie	chce	rozliczać	VAT	metodą	kasową,	

może	składać	deklaracje	VAT	za	okresy	kwartalne.	Wybór	tej	metody	rozliczania	VAT	nie	będzie	
modyfikował	zasad	powstawania	obowiązku	podatkowego	oraz	odliczania	podatku	naliczone-
go,	co	ma	miejsce	w	przypadku	wyboru	kasowej	metody	rozliczania	VAT.	Jeżeli	mały	podatnik	
zadecyduje	o	stosowaniu	metody	kwartalnego	rozliczania	VAT,	wówczas	obowiązek	podatkowy	
oraz	termin	odliczania	VAT	będą	powstawały	na	zasadach	ogólnych,	czyli	obowiązujących	po-
datników,	którzy	składają	deklaracje	VAT	za	okresy	miesięczne.

Wybór	tej	metody	rozliczania	VAT	skutkuje	składaniem	deklaracji	VAT-7K	raz	na	kwartał.	De-
klaracja	podatkowa	składana	jest	wówczas	za	okresy	kwartalne	w	terminie	do	25	dnia	miesiąca	
następującego	po	każdym	kolejnym	kwartale.	W	tym	samym	terminie	płacone	jest	również	zo-
bowiązanie	podatkowe	wynikające	z	deklaracji.

Aby	mały	podatnik	mógł	korzystać	z	rozliczania	VAT	za	okresy	kwartalne,	musi	o	wybo-
rze	tej	metody	powiadomić	pisemnie	naczelnika	urzędu	skarbowego	najpóźniej	do	25	dnia	
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drugiego	 miesiąca	 kwartału,	 za	 który	 po	 raz	
pierwszy	 zostanie	 złożona	 kwartalna	 dekla-
racja	 podatkowa.	 W	 przypadku	 podatnika,	
który	 rozpoczyna	 wykonywanie	 czynności	
opodatkowanych	 w	 trakcie	 roku	 podatkowe-
go,	zawiadomienie	to	należy	złożyć	w	terminie	
do	25	dnia	miesiąca	następującego	po	miesią-
cu,	w	którym	rozpoczął	on	wykonywanie	tych	
czynności	(art.	99	ust.	3	ustawy	o	VAT).

Pisemne	 zawiadomienie	 o	 wyborze	 tej	
metody	(a	także	o	rezygnacji	 lub	utracie	pra-
wa	 do	 jej	 stosowania)	 nie	 wymaga	 złożenia	
w	 urzędzie	 skarbowym	 odrębnego	 pisma.	
W	 tym	 celu	 trzeba	 dokonać	 aktualizacji	 da-
nych	w	zgłoszeniu	rejestracyjnym	VAT-R.	Nic	
nie	stoi	na	przeszkodzie,	aby	złożyć	odrębne	
oświadczenie,	jednak	nie	zwalnia	to	ze	złożenia	aktualizacji	VAT-R.

PRZYKŁAD
ALFA	Sp.	z	o.o.	od	1	stycznia	2015	r.	chciałaby	rozliczać	VAT	za	okresy	kwartalne.	Chcąc	
skorzystać	z	tej	metody	rozliczania	VAT,	powinna	zawiadomić	naczelnika	urzędu	skarbo-
wego	o	jej	wyborze	najpóźniej	w	terminie	do	25	lutego	2015	r.

Jeżeli	natomiast	podatnik	będzie	chciał	zrezygnować	ze	stosowania	kwartalnego	spo-
sobu	rozliczania	VAT,	 to	będzie	mógł	 to	uczynić	dopiero	po	upływie	czterech	kwartałów,	
w	których	rozliczał	podatek	za	okresy	kwartalne	(art.	99	ust.	4	ustawy	o	VAT).	Rezygnacja	ze	
stosowania	tej	metody	i	powrót	do	składania	deklaracji	VAT	za	okresy	miesięczne	wymaga	
zawiadomienia	naczelnika	urzędu	skarbowego	w	terminie	do	dnia	złożenia	deklaracji	podat-
kowej	za	pierwszy	miesięczny	okres	rozliczeniowy,	jednak	nie	później	niż	z	dniem	upływu	
terminu	złożenia	tej	deklaracji.

PRZYKŁAD
Spółka	cywilna	przez	cały	2014	r.	rozliczała	VAT	kwartalnie.	W	2015	r.	chciałaby	powrócić	
do	miesięcznego	rozliczania	podatku.	Jeżeli	spółka	chciałaby	za	styczeń	2015	r.	rozliczyć	
VAT	 na	 podstawie	 miesięcznej	 deklaracji,	 to	 powinna	 zawiadomić	 naczelnika	 urzędu	
skarbowego	o	rezygnacji	ze	stosowania	kwartalnej	metody	rozliczania	VAT	i	o	powrocie	
do	rozliczania	VAT	za	okresy	miesięczne	najpóźniej	w	terminie	do	dnia,	w	którym	będzie	
składała	deklarację	VAT	za	styczeń	2015	r.,	jednak	nie	później	niż	do	25	lutego	2015	r.

Podatnik	 może	 utracić	 prawo	 do	 kwartalnego	 rozliczania	 VAT	 według	 zasad	 przy-
sługujących	 małemu	 podatnikowi	 z	powodu	 przekroczenia	 limitu	 obrotów	 określonego	
w	art.	2	pkt	25	ustawy	o	VAT.	Wówczas,	mimo	utraty	statusu	małego	podatnika,	nadal	może	

UWAGA!
Zaletą wyboru kwartalnej metody rozliczeń (ale 
bez rozliczenia kasowego), w porównaniu z rozli-
czeniem miesięcznym VAT, jest przesunięcie obo-
wiązku zapłaty VAT. Ten sposób rozliczania po-
datku nie powoduje obniżenia zobowiązania 
podatkowego w VAT, ale przesuwa termin jego 
zapłaty. Metoda ta nie jest jednak korzystna dla 
podatników, którzy nie płacą VAT, tj. którzy wyka-
zują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym 
i występują o zwrot VAT. W ich przypadku stosowa-
nie kwartalnej metody rozliczania VAT będzie po-
wodowało wydłużenie procedury uzyskania zwrotu 
bezpośredniego.
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rozliczać	 VAT	 kwartalnie,	 z	 tą	 różnicą,	 że	 będzie	 rozliczał	 go	 na	 zasadach	 przewidzia-
nych	dla	podatników	niebędących	małymi	podatnikami.	Wówczas	będzie	zobowiązany	do	
wpłaty	miesięcznych	zaliczek	na	VAT,	począwszy	od	kwartału	następującego	po	kwartale,	
w	którym	przekroczył	limit	obrotów	powodujący	utratę	statusu	małego	podatnika.

Zalety i wady wynikające z wyboru kwartalnej metody rozliczania VAT 
przez małych podatników

Zalety:
Q QQ odroczenie	terminu	zapłaty	zobowiązania	podatkowego	do	urzędu	skarbowego.

Wady:
Q QQ metoda	ta	jest	niekorzystna	dla	tych	podatników	VAT,	u	których	okresowo	bądź	systema-

tycznie	występuje	nadwyżka	podatku	naliczonego	nad	należnym,	a	podatnik	występuje	
o	zwrot	bezpośredni	podatku	na	podstawie	art.	87	ustawy	o	VAT.

3.  Rozliczanie VAT za okresy kwartalne przez pozostałych 
podatników
Deklaracje	VAT	za	okresy	kwartalne	może	składać	nie	tylko	podatnik	posiadający	status	

małego	podatnika.	Prawo	do	składania	deklaracji	kwartalnych	obejmuje	wszystkich	podat-
ników	(także	tych	„dużych”).	Kwartalne	rozliczenie	tej	grupy	podatników	różni	się	jednak	od	
kwartalnego	rozliczenia	VAT	przez	małych	podatników.

Podatnicy,	którzy	nie	posiadają	statusu	małego	podatnika,	ale	chcą	rozliczać	VAT	kwar-
talnie,	mogą	składać	deklaracje	VAT-7D	za	okresy	kwartalne,	tj.	w	terminie	do	25	dnia	mie-
siąca	po	zakończeniu	kwartału.	W	tym	terminie	są	też	zobowiązani	do	zapłaty	VAT,	który	
wynika	ze	złożonej	deklaracji	(art.	99	ust.	3	ustawy	o	VAT).	O	wyborze	tej	metody	podatnik	
powinien	powiadomić	naczelnika	urzędu	skarbowego	najpóźniej	do	25	dnia	drugiego	mie-
siąca	kwartału,	za	który	będzie	po	raz	pierwszy	złożona	kwartalna	deklaracja	podatkowa.	
Jeśli	 natomiast	 podatnik	 jest	 przedsiębiorcą	 rozpoczynającym	 wykonywanie	 czynności	
opodatkowanych	w	trakcie	roku	podatkowego,	powinien	złożyć	zawiadomienie	o	wyborze	
tej	metody	rozliczania	podatku	w	terminie	do	25	dnia	miesiąca	następującego	po	miesiącu,	
w	którym	rozpoczął	wykonywanie	tych	czynności.

W	odróżnieniu	od	małych	podatników	rozliczających	VAT	kwartalnie	podatnicy	ci	mają	
obowiązek	wpłacania	zaliczek	za	pierwszy	i	drugi	miesiąc	kwartału,	których	wysokość	i	ter-
min	zapłaty	określają	przepisy	art.	103	ust.	2a–2g	ustawy	o	VAT.	Wybór	kwartalnego	rozli-
czania	VAT	zobowiązuje	podatników	(innych	niż	mali	podatnicy)	do	wpłacania	zaliczek	na	
podatek	za	pierwszy	oraz	za	drugi	miesiąc	kwartału	w	wysokości	1/3	kwoty	należnego	zo-
bowiązania	podatkowego	wynikającej	z	deklaracji	podatkowej	złożonej	za	poprzedni	kwar-
tał.	Ta	grupa	podatników,	określając	wysokość	miesięcznych	zaliczek	na	VAT,	bazuje	więc	
na	wysokości	zobowiązania	podatkowego	z	poprzedniego	kwartału.	Ustaloną	w	ten	sposób	
zaliczkę	podatnicy	są	obowiązani	zapłacić	w	terminie	do	25	dnia	miesiąca	następującego	po	
każdym	z	kolejnych	miesięcy,	za	które	jest	wpłacana	zaliczka.
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Jeżeli	w	rozliczeniu	za	poprzedni	kwartał	u	podatnika	nie	wystąpi	zobowiązanie	podat-
kowe	lub	z	rozliczenia	tego	wynika	kwota	zwrotu	podatku	naliczonego	lub	różnicy	podat-
ku,	wówczas	nie	powstaje	obowiązek	wpłacania	zaliczek	na	podatek	za	rozliczany	kwartał.	
W	takim	przypadku	podatnik	może	(ale	nie	musi)	wpłacić	zaliczkę	na	podatek	w	wysokości	
faktycznego	rozliczenia	za	miesiąc,	za	który	jest	wpłacana	zaliczka	na	podatek.

PRZYKŁAD
Spółka	akcyjna	nie	posiada	statusu	małego	podatnika,	ale	od	1	października	2014	r.	 jest	
podatnikiem	rozliczającym	VAT	kwartalnie.	Zobowiązanie	spółki	z	tytułu	VAT	za	czwarty	
kwartał	2014	r.	wyniosło	150	000	zł.	W	związku	z	tym	zaliczki	za	pierwsze	dwa	miesiące	
pierwszego	kwartału	2015	r.	podatnik	wpłaci	w	wysokości	1/3	kwoty	zobowiązania,	która	
wynika	z	deklaracji	za	ostatni	kwartał	2014	r.,	czyli	w	wysokości	50	000	zł	(150	000	zł	x	1/3).
Podatnik	rozliczy	zobowiązanie	z	tytułu	zaliczek	w	następujący	sposób:
n		zaliczkę	za	styczeń	2015	r.	w	kwocie	50	000	zł	przekaże	na	rachunek	bankowy	urzędu	

skarbowego	w	terminie	do	25	lutego	2015	r.,
n		zaliczkę	za	luty	2015	r.	w	kwocie	50	000	zł	przekaże	na	rachunek	bankowy	urzędu	skar-

bowego	w	terminie	do	25	marca	2015	r.
Podatnik	nie	oblicza	 już	zaliczki	za	marzec	2015	r.	Nie	ma	 takiego	obowiązku.	Na-
tomiast	 w	 terminie	 do	 27	 kwietnia	 2015	 r.	 (25	 kwietnia	 2015	 r.	 przypada	 w	 sobotę)	
jest	zobowiązany	sporządzić	deklarację	VAT-7D	za	pierwszy	kwartał	2015	r.	i	ustalić	
zobowiązanie	z	tego	tytułu.	Do	urzędu	skarbowego	wpłaci	różnicę	między	zobowią-
zaniem	wynikającym	z	deklaracji	podatkowej	a	wpłaconymi	zaliczkami.	Jeżeli	zobo-
wiązanie	według	deklaracji	VAT	za	pierwszy	kwartał	2015	r.	wyniesie	np.	124	000	zł,	
to	podatnik	w	terminie	do	27	kwietnia	2015	r.	dopłaci	na	rachunek	bankowy	urzędu	
skarbowego	kwotę	24	000	zł	z	tytułu	VAT	za	pierwszy	kwartał	2015	r.	Jeśli	natomiast	
suma	 zaliczek	 wpłaconych	 za	 pierwszy	 i	 drugi	 miesiąc	 kwartału	 przekroczy	 kwo-
tę	zobowiązania	podatkowego	wynikającą	z	deklaracji	podatkowej	za	dany	kwartał,	
wówczas	wystąpi	nadpłata	VAT.	Podatnik	może	ją	zaliczyć	np.	na	poczet	przyszłych	
zobowiązań	w	VAT	(poz.	52	deklaracji	VAT-7D(5)).

3.1. Rozliczenie VAT za pierwszy kwartał stosowania metody
Podatnik,	który	zdecydował	się	na	kwartalne	rozliczenie	VAT,	natomiast	wcześniej	

rozliczał	VAT	za	okresy	miesięczne,	rozlicza	zaliczki	za	pierwszy	i	drugi	miesiąc	pierw-
szego	 kwartału	 na	 podstawie	 danych	 z	 ostatniego	 kwartału,	 w	 którym	 rozliczał	 się	
miesięcznie.

Podatnik	ten	w	pierwszym	kwartale,	za	który	będzie	się	rozliczać	za	okresy	kwartalne	
na	podstawie	deklaracji	VAT-7D,	wpłaci	zaliczki	za	pierwszy	 i	drugi	miesiąc	 rozliczanego	
kwartału	w	następujący	sposób	(art.	103e	ust.	2	ustawy	o	VAT):

Q QQ za	pierwszy	miesiąc	 tego	kwartału	–	w	wysokości	należnego	zobowiązania	podat-
kowego	za	pierwszy	miesiąc	ostatniego	kwartału,	w	którym	rozliczał	się	za	okresy	
miesięczne,
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Q QQ za	drugi	miesiąc	tego	kwartału	–	w	wysokości	należnego	zobowiązania	podatkowego	za	
drugi	miesiąc	ostatniego	kwartału,	w	którym	rozliczał	się	za	okresy	miesięczne.

PRZYKŁAD
Spółka	akcyjna,	o	której	mowa	w	poprzednim	przykładzie,	ustaliła	zaliczki	za	czwarty	
kwartał	2014	r.	w	następujący	sposób:
n		zaliczkę	 za	 październik	 2014	 r.	 w	 kwocie	 zobowiązania	 podatkowego,	 która	 wynika	

z	miesięcznej	deklaracji	VAT-7	za	lipiec	2014	r.;	kwotę	tę	powinna	przekazać	na	rachu-
nek	bankowy	urzędu	skarbowego	w	terminie	do	25	listopada	2014	r.;

n		zaliczkę	za	listopad	2014	r.	w	kwocie	zobowiązania	podatkowego,	która	wynika	z	mie-
sięcznej	deklaracji	VAT-7	za	sierpień	2014	r.;	kwotę	tę	powinna	przekazać	na	rachu-
nek	bankowy	urzędu	skarbowego	w	terminie	do	29	grudnia	2014	r.	(25	grudnia	2014	r.		
–	pierwszy	dzień	świąt	Bożego	Narodzenia;	26	grudnia	2014	r.	–	drugi	dzień	świąt	Bo-
żego	Narodzenia;	27	grudnia	2014	r.	–	sobota;	28	grudnia	2014	r.	–	niedziela).

Spółka	 nie	 ustala	 już	 zaliczki	 za	 grudzień	 2014	 r.	 Natomiast	 do	 26	 stycznia	 2015	 r.	
(25	 stycznia	 2015	 r.	 przypada	 w	 niedzielę)	 jest	 zobowiązana	 sporządzić	 deklarację	
VAT-7D	 za	 czwarty	 kwartał	 2014	 r.	 i	 ustalić	 zobowiązanie	 z	 tego	 tytułu.	 Do	 urzędu	
skarbowego	wpłaci	różnicę	między	zobowiązaniem	wynikającym	z	deklaracji	a	wpła-
conymi	zaliczkami.
Jeżeli	w	rozliczeniu	za	ostatni	kwartał,	w	którym	podatnik	rozliczał	się	miesięcznie,	nie	
wystąpi	zobowiązanie	podatkowe	dla	miesiąca	stanowiącego	podstawę	do	określenia	
zaliczki	za	pierwszy	lub	drugi	miesiąc	kwartału,	od	którego	podatnik	rozpoczyna	składa-
nie	deklaracji	VAT-7D,	wówczas	nie	powstaje	obowiązek	wpłacania	miesięcznej	zaliczki	
za	rozliczany	kwartał.

3.2.  Wpłata zaliczki w wysokości, która faktycznie wynika z rozliczanego 
kwartału

Przepisy	ustawy	o	VAT	umożliwiają	podatnikowi	wpłacanie	zaliczek	w	wysokości	fak-
tycznego	rozliczenia	 (co	pozwala	uniknąć	nadpłat)	w	przypadku	znacznych	rozbieżno-
ści	 w	 wysokości	 zobowiązań	 podatkowych	 w	 poszczególnych	 kwartałach.	 Wynika	 to	
z	art.	103	ust.	2f	ustawy	o	VAT.	Podatnik	może	wpłacać	zaliczki	na	podatek	w	wysoko-
ści	faktycznego	rozliczenia	za	miesiąc,	za	który	wpłacana	jest	zaliczka,	pod	warunkiem	
pisemnego	 zawiadomienia	 naczelnika	 urzędu	 skarbowego.	 Zawiadomienie	 to	 należy	
złożyć	najpóźniej	z	chwilą	wpłaty	zaliczki	za	pierwszy	miesiąc	pierwszego	kwartału,	od	
którego	zaliczki	będą	ustalane	w	wysokości	faktycznego	rozliczenia,	jednak	nie	później	
niż	z	upływem	terminu	do	jej	zapłaty.	Podatnik	może	zrezygnować	z	obliczania	zaliczek	
w	 wysokości	 faktycznego	 rozliczenia	 nie	 wcześniej	 niż	 po	 upływie	 dwóch	 kwartałów	
(art.	103	ust.	2g	ustawy	o	VAT).	Rezygnacja	z	tej	metody	nie	wymaga	już	złożenia	zawia-
domienia	do	naczelnika	urzędu	skarbowego.	Za	rezygnację	z	metody	obliczania	zaliczek	
w	wysokości	faktycznego	rozliczenia	uznaje	się	wpłacenie	zaliczki	za	pierwszy	miesiąc	
kwartału	w	wysokości	1/3	kwoty	należnego	zobowiązania	podatkowego	wynikającej	z	de-
klaracji	podatkowej	złożonej	za	poprzedni	kwartał.
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Wzór zawiadomienia o wyborze zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia

		 .........................,	dnia.................
Nazwa	firmy:	 	
.....................................................	 	
Adres:	 	
.....................................................	 	
NIP:	 	
.....................................................	 Naczelnik	Urzędu
		 Skarbowego	w	..............................

Na	podstawie	art.	103	ust.	2f	ustawy	z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	
(j.t.	Dz.U.	Nr	177,	poz.	1054	ze	zm.)	informujemy,	że	od	rozliczenia	za	pierwszy	kwartał	
...............	roku	miesięczne	zaliczki	na	podatek	VAT	będziemy	wpłacać	w	wysokości	fak-
tycznego	rozliczenia	za	miesiąc,	za	który	wpłacana	jest	zaliczka.

.....................................................

PRZYKŁAD
Podatnik	złożył	za	czwarty	kwartał	2014	r.	deklarację	VAT-7D,	w	której	wykazał	zobowią-
zanie	podatkowe	w	kwocie	300	000	zł.	W	rezultacie	zaliczka	na	VAT	za	pierwszy	miesiąc	
pierwszego	kwartału	2015	r.,	tj.	za	styczeń	2015	r.,	wyniosłaby	100	000	zł	(1/3	x	300	000	zł).	
Na	podstawie	faktycznego	rozliczenia	VAT	za	styczeń	2015	r.	miesięczne	zobowiązanie	
z	tytułu	VAT	wyniosło	40	000	zł.
Podatnik	może	wpłacić	zaliczkę	na	kwartalny	VAT	za	styczeń	2015	r.	(w	terminie	do	25	lu-
tego	2015	r.)	w	faktycznej	wysokości	wynikającej	z	rozliczenia,	tj.	w	kwocie	40	000	zł.	Wa-
runkiem	wpłaty	zaliczki	w	tej	wysokości	jest	złożenie	do	urzędu	skarbowego	pisemnego	
zawiadomienia	o	ustaleniu	zaliczki	na	VAT	w	wysokości	faktycznego	rozliczenia.	Zawia-
domienie	 to	 firma	musi	 złoży	najpóźniej	w	 terminie,	w	którym	dokona	wpłaty	 zaliczki	
za	styczeń	2015	r.,	ale	nie	później	niż	do	25	lutego	2015	r.	(z	upływem	terminu	płatności	
zaliczki	za	pierwszy	miesiąc	pierwszego	kwartału,	w	którym	podatnik	ustali	zaliczki	na	
podstawie	faktycznego	rozliczenia).	Firma	zobowiązana	będzie	do	stosowania	tego	spo-
sobu	ustalania	wysokości	zaliczek	co	najmniej	przez	dwa	kwartały.	Dopiero	po	upływie	
dwóch	kwartałów,	czyli	od	rozliczenia	VAT	za	trzeci	kwartał	2015	r.,	podatnik	będzie	miał	
prawo	do	ustalania	miesięcznych	zaliczek	na	VAT	w	wysokości	1/3	zobowiązania	podat-
kowego	za	poprzedni	kwartał.

Zalety i wady wynikające z wyboru kwartalnej metody rozliczania VAT 
przez podatników nieposiadających statusu małego podatnika

Zalety:
Q QQ brak	potrzeby	comiesięcznego	sporządzania	 i	składania	deklaracji	VAT,	oszczędność	

czasu,
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Q QQ elastyczność	metody;	jeżeli	wysokość	zaliczek	na	VAT	za	pierwszy	i	drugi	miesiąc	kwar-
tału,	wyliczona	na	podstawie	kwoty	zobowiązania	podatkowego	za	poprzedni	kwartał,	
będzie	przekraczać	faktyczną	wysokość	zobowiązania	zaliczkowego	za	dany	miesiąc,	
wówczas	podatnik	może	wpłacać	miesięczne	zaliczki	w	wysokości	faktycznego	rozlicze-
nia	(i	odwrotnie).

Wady:
Q QQ metoda	ta	nie	da	oczekiwanych	korzyści	podatkowych	w	przypadku	trwałego	spadku	

sprzedaży	 (spowodowanego	np.	zmianą	koniunktury	na	 rynku),	co	wynika	z	faktu,	że	
zaliczki	 na	 podatek	 zasadniczo	 są	 ustalane	 na	 podstawie	 kwartału	 poprzedzającego	
rozliczany	kwartał.

PODSTAWA PRAWNA:
Q QO art.	2	pkt	22	i	pkt	25,	art.	21,	art.	86	ust.	10e,	art.	99,	art.	103	ustawy	z	11	marca	2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	

–	j.t.	Dz.U.	z	2011	r.	Nr	177,	poz.	1054;	ost.zm.	Dz.U.	z	2014	r.	poz.	1171

Aneta Szwęch – ekspert w zakresie VAT


