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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 33

Już 10 września 2013 r. przeczytasz o prawie ubezpieczeń
Wynagrodzenie 
za czas bez pracy

Pracownikowi, który podjął pracę 
w wyniku przywrócenia do pracy, przy-
sługuje wynagrodzenie za czas pozosta-
wania bez pracy, nie więcej jednak niż za 
2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia 
wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 
1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwią-
zano z pracownikiem w wieku przedeme-
rytalnym albo z pracownicą w okresie 
ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wyna-
grodzenie przysługuje za cały czas po-
zostawania bez pracy (art. 47 k.p.). 
Dotyczy to także przypadku, gdy roz-
wiązano umowę o pracę z pracow-
nikiem-ojcem wychowującym dziec-
ko w okresie korzystania z urlopu ma-
cierzyńskiego albo gdy rozwiązanie 
umowy o pracę podlega ograniczeniu na 
mocy odrębnych przepisów. Natomiast 
pracownikowi, z którym rozwiązano 
umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z naruszeniem przepisów o rozwiązywa-
niu umów o pracę w tym trybie, a który 
podjął pracę w wyniku przywrócenia do 
pracy (na mocy orzeczenia sądowego), 
wynagrodzenie za czas pozostawania 
bez pracy przysługuje nie więcej niż za 
3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc 
(art. 57 § 1 k.p.).

Umowa zlecenia
Z powierzeniem pracownikowi dodat-

kowych prac możemy mieć do czynienia 
nie tylko w okresie, kiedy świadczy on 
pracę etatową. Dodatkowa umowa cy-

wilnoprawna może zostać zawarta za 
zgodą stron, również w trakcie urlopu 
wypoczynkowego pracownika. Na po-
trzeby ubezpieczeń społecznych osoba 
świadcząca pracę na podstawie stosun-
ku pracy, która jednocześnie realizuje 
umowę cywilnoprawną (zarówno zle-
cenia, jak i o dzieło) zawartą z praco-
dawcą, z którym pozostaje w stosunku 
pracy, a także w ramach której wykonu-
je pracę na rzecz pracodawcy, z którym 
pozostaje w stosunku pracy (mimo że 
zawarła ją z innym podmiotem niż pra-
codawca), jest traktowana jak pracow-
nik. Od przychodu z umowy zlecenia 
(również od zawartej z własnym pra-
cownikiem umowy o dzieło) należy po-
bierać składki na zasadach obowiązują-
cych pracowników, tj. na obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne (emerytalne, 
rentowe, wypadkowe, chorobowe), na 
ubezpieczenie zdrowotne, a także – pod 
ustawowymi warunkami – na Fun-
dusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz Fun-
dusz Emerytur Pomostowych.

Zatrudnianie osoby 
wykonującej działalność 
gospodarczą

Osoba pracująca na podstawie umo-
wy zlecenia, wykonująca jednocześnie 
pozarolniczą działalność gospodarczą, 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu tej 
działalności, jeżeli ze zlecenia podsta-
wa wymiaru składek ZUS jest niższa 
od obowiązującej tę osobę najniższej 

podstawy należności składkowych dla 
przedsiębiorców. W tych okoliczno-
ściach składki emerytalne i rentowe od 
wynagrodzenia za zlecenie są opłacane 
wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy. 
Aby przedsiębiorca zatrudniony dodat-
kowo na umowę zlecenia mógł dokonać 
wyboru, z tytułu której aktywności (ze 
zlecenia czy z własnego biznesu) bę-
dzie opłacał składki na obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne, oskładkowa-
ny przychód z umowy cywilnoprawnej 
musi w każdym miesiącu wynosić co 
najmniej tyle, ile najniższa podsta-
wa wymiaru składek wyznaczona dla 
przedsiębiorców. 

Więcej w „Poradniku Gazety 
Prawnej” nr 34
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Stan prawny na 29 lipca 2013 r.

MARCIN JASIŃSKI

Obecnie bardzo często sprzedawcy posiadający tradycyjne sklepy mają 
również sklepy internetowe. Sposób rozliczania transakcji internetowych 
różni się od rozliczania tradycyjnych transakcji. W Internecie sprzedają 
towary również osoby, które nie mają zarejestrowanej działalności go-
spodarczej. Nie oznacza to, że są zwolnione z rozliczania VAT. Należy 
jednak pamiętać, że powoduje to spory z organami podatkowymi, ponie-
waż definicja działalności gospodarczej w ustawie o podatku od towarów 
i usług jest nieostra.

Większość podmiotów, których przedmiotem działalności jest sprzedaż 
towarów przez Internet, jest czynnym podatnikiem VAT. Jest to zazwy-
czaj związane z wysokością osiąganych przez nich obrotów, tj. w kwocie 
przekraczającej 150 000 zł rocznie, co powoduje, że tracą oni możliwość 
korzystania ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 
ustawy o podatku od towarów i usług bądź rezygnują z tego zwolnienia 
dobrowolnie.

Sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu jest realizowana za-
zwyczaj w dwóch formach: za zaliczeniem pocztowym oraz po dokona-
niu przez nabywcę płatności „z góry” za nabytą rzecz. Takie rozróżnienie 
sposobów sprzedaży przez Internet ma istotny wpływ na rozliczanie VAT 
od tych czynności.

Rozliczanie VAT 
w handlu 
w Internecie
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Kiedy sprzedawca 
towarów przez Internet 
jest podatnikiem VAT
Osoba, która sprzedaje przez Internet, 
nawet gdy nie ma zarejestrowanej dzia-
łalności, może być uznana za podatnika 
VAT. Ponieważ definicja działalności go-
spodarczej w ustawie o VAT jest nieostra, 
powoduje to spory z organami podatko-
wymi.

Kto jest podatnikiem VAT

Podatnikami VAT są:
 ● osoby prawne,
 ● jednostki organizacyjne niemające osobo-

wości prawnej oraz
 ● osoby fizyczne

– wykonujące samodzielnie działalność gospo-
darczą bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności (art. 15 ust. 1 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
– j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm.). 

Ustawodawca, posługując się pojęciem 
„działalność gospodarcza”, stworzył jej defi-
nicję na potrzeby ustawy o VAT. Zrobił to 
w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów 
i usług. Należy zaznaczyć, że od 1 kwietnia 
br. powołana w tym przepisie definicja dzia-
łalności gospodarczej uległa zmianie.

W znowelizowanej, tj. obowiązującej od 
1 kwietnia br., definicji działalności gos-
podarczej usunięto fragment dotyczący 
czynności wykonanych jednorazowo w oko-
licz nościach wskazujących na zamiar wyko-
nywania ich w sposób częstotliwy. Oznacza 
to, że po nowelizacji uległa ograniczeniu 
grupa podmiotów będących podatnikami 
VAT. Wynika to z faktu, że nie powinno się 
uznawać za podatnika VAT każdego podmio-
tu wykonującego czynności okazjonalnie. 
A takie próby podejmowały swego czasu or-
gany podatkowe. 

Nie każdy jest 
podatnikiem VAT

W przedstawionym przez rząd uzasadnie-
niu projektu zmiany omawianej definicji czy-
tamy:

Należy wskazać, że nowe brzmienie art. 15 
ust. 2 jednoznacznie wskazuje, że nie jest reali-
zowana opcja uznania za podatnika każdego, 
kto dokonuje określonych transakcji związa-
nych z działalnością gospodarczą w sposób oka-
zjonalny. W konsekwencji doprecyzowanie defi-
nicji działalności gospodarczej pozwoli łatwiej 

Tabela 1. Definicja działalności gospodarczej według ustawy o podatku od towarów 
i usług

Do końca marca 2013 r. Od 1 kwietnia 2013 r.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką 
działalność producentów, handlowców lub 
usługodawców, w tym podmiotów pozysku-
jących zasoby naturalne oraz rolników, 
a także działalność osób wykonujących wol-
ne zawody, również wówczas, gdy czynność 
została wykonana jednorazowo w okolicz-
nościach wskazujących na zamiar wykony-
wania czynności w sposób częstotliwy. Dzia-
łalność gospodarcza obejmuje również 
czynności polegające na wykorzystywaniu 
towarów lub wartości niematerialnych 
i prawnych w sposób ciągły dla celów zarob-
kowych.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką 
działalność producentów, handlowców lub 
usługodawców, w tym podmiotów pozysku-
jących zasoby naturalne oraz rolników, a tak-
że działalność osób wykonujących wolne za-
wody. Działalność gospodarcza obejmuje 
w szczególności czynności polegające na wy-
korzystywaniu towarów lub wartości niema-
terialnych i prawnych w sposób ciągły dla ce-
lów zarobkowych.

działalność 
gospodarcza

czynności 
okazjonalne
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ocenić podmiotowi, czy wykonując określone 
czynności staje się on podatnikiem VAT.

Wprowadzone zmiany są efektem wyroków 
wydawanych przez ETS oraz sądy krajowe 
w tej sprawie. Sądy zwracały w nich uwagę, 
że wykonanie danej czynności jednorazowo 
(np. sprzedaż nieruchomości), nawet w oko-
licznościach, które wskazują na zamiar wyko-
nywania takiej działalności w sposób często-
tliwy, nie wystarcza, by uznać, że sprzedawca 
prowadzi działalność gospodarczą i jest po-
datnikiem VAT. Aby można było mówić o wy-
konywaniu przez taki podmiot działalności 
gospodarczej, musi on podejmować inne 
działania, tak jak podmioty wykonujące te 
czynności profesjonalnie. Sądy podkreślały, 
że z całą pewnością nie stanowi działalności 
gospodarczej okazjonalna sprzedaż majątku 
prywatnego. Na przykład w wyroku ETS 
z 15 września 2011 r. w sprawach połączo-
nych C-180/10 i C-181/10 czytamy:

Należy dodać, że sama liczba i zakres trans-
akcji sprzedaży dokonanych w niniejszej spra-
wie nie ma charakteru decydującego. Jak 
orzekł Trybunał, zakres transakcji sprzedaży 
nie może stanowić kryterium rozróżnienia mię-
dzy czynnościami dokonywanymi prywatnie, 
które znajdują się poza zakresem zastosowania 
dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi dzia-
łalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że 
dużych transakcji sprzedaży można dokonywać 
również jako czynności osobistych.

Również w wyroku NSA z 18 październi-
ka 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10) czyta-
my, że:

Wykonanie danej czynności (w przypadku 
sprzedaży działki budowlanej lub przeznaczo-
nej pod zabudowę) jednorazowo, jednakże 
w okolicznościach wskazujących na zamiar wy-
konywania jej w sposób częstotliwy, nie przesą-
dza automatycznie, że z tego tylko powodu 
dany podmiot staje się podatnikiem VAT. Ko-
nieczne jest bowiem ustalenie, że w odniesieniu 
do tej czynności występował on w charakterze 
podatnika, tj. jako osoba angażująca środki po-
dobne do wykorzystywanych przez handlowca, 
a nie osoba wykonująca prawo własności w sto-
sunku to tego gruntu.

Przyjęcie, że dana osoba fizyczna, sprzedając 
działki budowlane, działa w charakterze po-
datnika prowadzącego handlową działalność 
gospodarczą (jako handlowiec), wymaga usta-
lenia, że jej działalność w tym zakresie przybie-
ra formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą 
(powtarzalność czynności i zamiar wykazany 
obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), 
a w konsekwencji zorganizowaną; przesłanka 
„stałości” działalności gospodarczej wynika 

z porównania art. 9 i art. 12 dyrektywy 
2006/112/WE, gdyż skoro art. 12 wprowadza, 
jako zasadę szczególną, możliwość uznania za 
podatnika także podmiotów wykonujących 
działalność gospodarczą w sposób sporadyczny 
(okazjonalny), to oznacza, iż zasadą ogólną 
jest, by działalność gospodarcza musiała być 
wykonywana w sposób niesporadyczny (stały).

Nie jest działalnością handlową sprzedaż 
majątku osobistego (prywatnego), który nie 
został nabyty w celach odsprzedaży (w celach 
handlowych), lecz spożytkowania w celach pry-
watnych.

Liczba i zakres transakcji sprzedaży gruntów 
nie może stanowić kryterium rozróżnienia mię-
dzy czynnościami dokonywanymi prywatnie, 
które znajdują się poza zakresem opodatkowa-
nia, a czynnościami stanowiącymi działalność 
gospodarczą.

Należy zauważyć – na co zwrócono uwagę 
w przytoczonym wcześniej uzasadnieniu pro-
jektu zmian w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku 
od towarów i usług – że wyłączenie z definicji 
działalności gospodarczej czynności wykony-
wanych okazjonalnie nie dotyczy sytuacji, 
gdy podmiot gospodarczy wykona np. z po-
wodu braku klientów jedną lub dwie transak-
cje, a następnie zlikwiduje działalność gospo-
darczą. W uzasadnieniu czytamy, że:

Wprowadzana zmiana nie oznacza jednak, 
że nie jest objęty podatkiem od towarów i usług 
podmiot, który prowadząc działalność gospo-
darczą wykona np. tylko jedną transakcję.

Podsumowując, nie każda sprzedaż towa-
rów przez Internet stanowi działalność go-
spodarczą w rozumieniu ustawy o podatku 
od towarów i usług. Z całą pewnością nie sta-
ną się podatnikami VAT osoby fizyczne doko-
nujące okazjonalnej sprzedaży przez Internet 
przedmiotów należących do ich prywatnego 
majątku, np. ubrań, mebli.

Inaczej przedstawia się sytuacja podmio-
tów, które nabywają przedmioty w celu ich 
dalszej odsprzedaży (z zyskiem) przez Inter-
net. Niezależnie od liczby dokonanych trans-
akcji wykonywane przez nich czynności speł-
niają warunki do uznania ich za działalność 
gospodarczą w zakresie VAT. Oznacza to, że 
osoby dokonujące tych czynności są podatni-
kami VAT. 

Jeśli podmioty te nie mogą korzystać ze 
zwolnienia podmiotowego przewidzianego 
w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towa-
rów i usług, tj. ze względu na wysokość sprze-
daży, lub dobrowolnie zrezygnują z takiego 
zwolnienia, skutkuje to licznymi obowiązka-
mi w zakresie VAT, o czym będzie mowa 
w dalszych częściach opracowania.

sprzedaż 
majątku

podmiot 
gospodarczy
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■ ZAPAMIĘTAJ
Nie każda sprzedaż towarów przez Inter-
net stanowi działalność gospodarczą w ro-
zumieniu ustawy o podatku od towarów 
i usług. Z całą pewnością nie staną się po-
datnikami VAT osoby fizyczne dokonujące 
okazjonalnej sprzedaży przez Internet 
przedmiotów należących do ich prywatne-
go majątku.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 15 ustawy o podatku od towarów 
i usług
1. Podatnikami są osoby prawne, jed-
nostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej oraz osoby fizyczne, wy-
konujące samodzielnie działalność 
gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez 
względu na cel lub rezultat takiej działal-
ności.
2. Działalność gospodarcza obejmuje 
wszelką działalność producentów, han-
dlowców lub usługodawców, w tym pod-
miotów pozyskujących zasoby naturalne 
oraz rolników, a także działalność osób 
wykonujących wolne zawody. Działal-
ność gospodarcza obejmuje w szczegól-
ności czynności polegające na wykorzy-
stywaniu towarów lub wartości 
niematerialnych i prawnych w sposób 
ciągły dla celów zarobkowych.
3. Za wykonywaną samodzielnie dzia-
łalność gospodarczą, o której mowa 
w ust. 1, nie uznaje się czynności:
1)  z tytułu których przychody zostały 

wymienione w art. 12 ust. 1–6 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, 
z późn. zm.);

2)  (uchylony);
3)  z tytułu których przychody zostały 

wymienione w art. 13 pkt 2–9 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, je-
żeli z tytułu wykonania tych czynno-
ści osoby te są związane ze zlecają-
cym wykonanie tych czynności 
prawnymi więzami tworzącymi sto-
sunek prawny pomiędzy zlecającym 
wykonanie czynności i wykonują-
cym zlecane czynności co do warun-
ków wykonywania tych czynności, 
wynagrodzenia i odpowiedzialności 

zlecającego wykonanie tych czynno-
ści wobec osób trzecich.

3a. Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpo-
wiednio do usług twórców i artystów 
wykonawców w rozumieniu przepisów 
o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, wynagradzanych w formie hono-
rariów za przekazanie lub udzielenie li-
cencji do praw autorskich lub praw 
artystycznego wykonania albo ich wy-
konanie, w tym również wynagradza-
nych za pośrednictwem organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami au-
torskimi lub prawami pokrewnymi.
3b. Za zgodą naczelnika urzędu skar-
bowego, właściwego dla osoby prawnej 
podatnikami mogą być również jednost-
ki organizacyjne osoby prawnej, będą-
cej organizacją pożytku publicznego 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz 
z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 149, 
poz. 887) prowadzące działalność go-
spodarczą, jeżeli samodzielnie sporzą-
dzają sprawozdanie finansowe.
3c. Sprzedażą dokonywaną przez po-
datników, o których mowa w ust. 3b, 
jest także odpłatne przekazywanie to-
warów oraz świadczenie usług pomię-
dzy jednostkami organizacyjnymi 
wchodzącymi w skład osoby prawnej.
4. W przypadku osób fizycznych prowa-
dzących wyłącznie gospodarstwo rolne, 
leśne lub rybackie za podatnika uważa 
się osobę, która złoży zgłoszenie rejestra-
cyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowied-
nio do osób fizycznych prowadzących 
wyłącznie działalność rolniczą w innych 
niż wymienione w ust. 4 przypadkach.
6. Nie uznaje się za podatnika organów 
władzy publicznej oraz urzędów obsłu-
gujących te organy w zakresie realizo-
wanych zadań nałożonych odrębnymi 
przepisami prawa, dla realizacji których 
zostały one powołane, z wyłączeniem 
czynności wykonywanych na podstawie 
zawartych umów cywilnoprawnych.
7. (uchylony).
8. (uchylony).
8a. (uchylony).
8b. (uchylony).
9. (uchylony).
10. (uchylony).
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Sprzedaż towarów 
przez Internet 
przez podatników 
zwolnionych z VAT
Podatnik prowadzący sprzedaż towarów 
przez Internet może korzystać ze zwol-
nienia podmiotowego z VAT, tj. ze wzglę-
du na wysokość osiąganych obrotów. 
Z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od to-
warów i usług wynika, że zwalnia się 
z VAT podatników, u których wartość 
sprzedaży opodatkowanej nie przekro-
czyła łącznie w poprzednim roku podat-
kowym kwoty 150 000 zł. 

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty 
podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza się 
również odpłatnej dostawy towarów ani od-
płatnego świadczenia usług zwolnionych od 
podatku, a także towarów, które na podsta-
wie przepisów o podatku dochodowym są za-
liczane przez podatnika do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych 
podlegających amortyzacji (art. 113 ust. 2 
ustawy o podatku od towarów i usług).

Podatnik prowadzący sprzedaż towarów 
przez Internet może korzystać tylko ze zwol-
nienia podmiotowego. Ustawa o podatku od 
towarów i usług nie przewiduje bowiem dla 
tego rodzaju czynności tzw. zwolnienia 
przedmiotowego, czyli z uwagi na rodzaj pro-
wadzonej działalności.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ustawa o podatku od towarów i usług 
zwalnia z VAT podatników, u których war-
tość sprzedaży opodatkowanej nie prze-
kroczyła łącznie w poprzednim roku po-
datkowym kwoty 150 000 zł.

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego 
z VAT nie oznacza jednak, że podmioty pro-
wadzące sprzedaż towarów przez Internet nie 
mają żadnych obowiązków.

Kasy rejestrujące

Pierwszym obowiązkiem, który dotyczy 
większości sprzedawców towarów przez In-
ternet, jest ewidencjonowanie sprzedaży do-

konywanej na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz 
rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskal-
nej. Obowiązek tego rodzaju rejestracji doty-
czy bowiem nie tylko podatników czynnych 
VAT, ale również podatników zwolnionych od 
podatku od towarów i usług ze względu na 
przedmiot opodatkowania oraz podatników 
zwolnionych podmiotowo z VAT. Stanowisko 
to potwierdził Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Bydgoszczy w wyroku z 15 mar-
ca 2011 r. (sygn. akt I SA/Bd 19/11), w któ-
rym stwierdził, że:

(...) rezultatem wykładni gramatycznej, sys-
temowej wewnętrznej, celowościowej i histo-
rycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest 
konstatacja, że obowiązkiem prowadzenia ewi-
dencji przy pomocy kasy rejestrującej obciążeni 
są nie tylko podatnicy czynni, ale także zwol-
nieni od podatku od towarów i usług ze wzglę-
du na przedmiot transakcji lub podmiot doko-
nujący czynności (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 
o VAT).

Szczegółowe zasady ewidencjonowania 
sprzedaży towarów przez Internet na kasie fi-
skalnej oraz zwolnienia z tego obowiązku zo-
stały omówione w rozdziale „III. Sprzedaż to-
warów przez Internet przez czynnego 
podatnika VAT”.

Ewidencja sprzedaży

Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT 
mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
uproszczonej. 

Polega ona na rejestrowaniu wartości doko-
nanej sprzedaży za dany dzień, nie później 
jednak niż przed dokonaniem sprzedaży 
w dniu następnym, i sumowaniu jej narasta-
jąco od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewi-
dencji.

■ ZAPAMIĘTAJ
Obowiązkiem podatników zwolnionych 
podmiotowo z VAT jest prowadzenie ewi-
dencji uproszczonej.

zwolnienie 
podmiotowe

prowadzenie 
ewidencji
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 113 ustawy o podatku od towa-
rów i usług
1. Zwalnia się od podatku podatników, 
u których wartość sprzedaży opodatko-
wanej nie przekroczyła łącznie w po-
przednim roku podatkowym kwoty 
150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie 
wlicza się kwoty podatku.
2. Do wartości sprzedaży, o której mowa 
w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy 
towarów oraz odpłatnego świadczenia 
usług zwolnionych od podatku, a także 
towarów, które na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym są zaliczane 
przez podatnika do środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i praw-
nych podlegających amortyzacji.
3. W przypadku prowadzenia przez 
rolnika ryczałtowego korzystającego ze 
zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 
pkt 3 także działalności innej niż dzia-
łalność rolnicza do wartości sprzedaży, 
o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywa-
nej przez tego podatnika nie wlicza się 
sprzedaży produktów rolnych pocho-
dzących z prowadzonej przez niego 
działalności rolniczej.
4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 
i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia 
określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem 
pisemnego zawiadomienia o tym zamia-
rze naczelnika urzędu skarbowego przed 
początkiem miesiąca, w którym rezy-
gnują ze zwolnienia, z tym że w przy-
padku, o którym mowa w ust. 9, zawia-
domienie musi nastąpić przed dniem 
wykonania pierwszej czynności określo-
nej w art. 5.

5. Jeżeli wartość sprzedaży u podatni-
ków zwolnionych od podatku na podsta-
wie ust. 1 przekroczy kwotę, o której 
mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc 
w momencie przekroczenia tej kwoty. 
Obowiązek podatkowy powstaje z mo-
mentem przekroczenia tej kwoty, a opo-
datkowaniu podlega nadwyżka sprzeda-
ży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika 
urzędu skarbowego podatnik może po-
mniejszyć kwotę podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego wynikają-
cą z dokumentów celnych oraz o kwotę 
podatku zapłaconą od wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów, a także 
o kwoty podatku naliczonego wynikają-
ce z faktur dokumentujących zakupy do-
konane przed dniem utraty zwolnienia, 
pod warunkiem:
1)  sporządzenia spisu z natury zapa-

sów tych towarów posiadanych 
w dniu, w którym nastąpiło przekro-
czenie kwoty, o której mowa w ust. 1, 
oraz

2)  przedłożenia w urzędzie skarbowym 
spisu, o którym mowa w pkt 1, w ter-
minie 14 dni, licząc od dnia utraty 
zwolnienia.

6. Kwotę podatku naliczonego, o której 
mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości  
towarów objętych spisem z natury 
i kwoty podatku naliczonego przypada-
jącej na jednostkę towaru, z podziałem 
na poszczególne stawki podatkowe.
7. Przepis ust. 5 stosuje się również do 
podatników, którzy rezygnują ze zwol-
nienia, o którym mowa w:
1)  ust. 1 lub
2)  ust. 9 – w przypadku podatników 

rozpoczynających w trakcie roku po-
datkowego wykonywanie czynności 

Wzór ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT
 

Dane podatnika
...................................
...................................

Lp. Data sprzedaży Kwota sprzedaży
Kwota sprzedaży 

narastająco od po-
czątku roku

Uwagi

1 2 3 4 5
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określonych w art. 5, którzy wyko-
nali pierwszą czynność

– pod warunkiem pisemnego zawiado-
mienia naczelnika urzędu skarbowego 
o rezygnacji ze zwolnienia przed po-
czątkiem miesiąca, w którym rezygnują 
ze zwolnienia.
8. (uchylony).
9. Podatnik rozpoczynający w trakcie 
roku podatkowego wykonywanie czyn-
ności określonych w art. 5 jest zwolniony 
od podatku, jeżeli przewidywana przez 
niego wartość sprzedaży nie przekroczy, 
w proporcji do okresu prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej w roku podatko-
wym, kwoty określonej w ust. 1.
10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, 
w proporcji do okresu prowadzonej 
działalności gospodarczej, przekroczy 
w trakcie roku podatkowego kwotę 
określoną w ust. 1, zwolnienie określo-
ne w ust. 9 traci moc z momentem prze-
kroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu 
podlega nadwyżka sprzedaży ponad 
wartość określoną w zdaniu pierwszym, 
a obowiązek podatkowy powstaje z mo-
mentem przekroczenia tej wartości. 
Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się 
odpowiednio.
11. Podatnik, który utracił prawo do 
zwolnienia od podatku lub zrezygnował 
z tego zwolnienia, może, nie wcześniej 
niż po upływie roku, licząc od końca 
roku, w którym utracił prawo do zwol-
nienia lub zrezygnował z tego zwolnie-
nia, ponownie skorzystać ze zwolnienia 
określonego w ust. 1.
12. W przypadku gdy między podatni-
kiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, 
a kontrahentem istnieje związek, o któ-
rym mowa w art. 32 ust. 2–4, który 
wpływa na wykazywaną przez podatni-

ka w transakcjach z tym kontrahentem 
wartość sprzedaży w ten sposób, że jest 
ona niższa niż wartość rynkowa, dla 
określenia momentu utraty mocy zwol-
nienia od podatku, o którym mowa 
w ust. 5 i ust. 10, uwzględnia się war-
tość rynkową tych transakcji.
13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 
i 9, nie stosuje się do importu towarów 
i usług, wewnątrzwspólnotowego naby-
cia towarów, dostawy towarów, dla któ-
rej podatnikiem jest ich nabywca, 
świadczenia usług, dla których zgodnie 
z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest 
ich usługobiorca, oraz podatników:
1) dokonujących dostaw:

a)  wyrobów z metali szlachetnych 
lub z udziałem tych metali,

b)  towarów opodatkowanych po-
datkiem akcyzowym, z wyjąt-
kiem energii elektrycznej 
(PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów 
tytoniowych w rozumieniu prze-
pisów o podatku akcyzowym,

c)  nowych środków transportu,
d)  terenów budowlanych oraz prze-

znaczonych pod zabudowę;
2)  świadczących usługi prawnicze oraz 

usługi w zakresie doradztwa, a tak-
że usługi jubilerskie;

3)  nieposiadających siedziby działal-
ności gospodarczej na terytorium 
kraju.

14. Minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych określi, w drodze roz-
porządzenia:
1) (uchylony);
2)  listę towarów i usług, o których 

mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, 
z uwzględnieniem klasyfikacji wy-
danych na podstawie przepisów 
o statystyce publicznej.

Sprzedaż towarów 
przez Internet przez 
czynnego podatnika VAT
Większość podmiotów, których przedmio-
tem działalności jest sprzedaż towarów 
przez Internet, jest czynnym podatnikiem 
VAT. Jest to zazwyczaj związane z wysoko-

ścią osiąganych przez nich obrotów, 
tj. w kwocie przekraczającej 150 000 zł 
rocznie, co powoduje, że tracą oni możli-
wość korzystania ze zwolnienia podmio-
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towego przewidzianego w art. 113 usta-
wy o podatku od towarów i usług bądź 
rezygnują z tego zwolnienia dobrowolnie.

Sprzedaż towarów za pośrednictwem Inter-
netu jest realizowana zazwyczaj w dwóch for-
mach:

 ● za zaliczeniem pocztowym, tj. kiedy zamó-
wiony towar wysyłany jest przez sprzedaw-
cę za pośrednictwem poczty lub firmy ku-
rierskiej, która pobiera od nabywcy 
wskazaną przez sprzedawcę kwotę, prze-
kazuje nabywcy kupiony towar, a następ-
nie przekazuje na wskazany przez sprze-
dawcę rachunek bankowy otrzymaną od 
nabywcy zapłatę;

 ● po dokonaniu przez nabywcę płatności 
„z góry” za nabytą rzecz – w takim przypad-
ku zamówiony towar wysyłany jest pocztą 
lub firmą kurierską dopiero po wpływie 
środków pieniężnych na rachunek bankowy 
sprzedawcy.
Przedstawione rozróżnienie sposobów 

sprzedaży przez Internet ma istotny wpływ 
na rozliczanie VAT od tych czynności.

1. Moment powstania 
obowiązku podatkowego

Przepisy ustawy o podatku od towarów 
i usług regulują w sposób szczególny moment 
powstania obowiązku podatkowego w VAT 
w przypadku sprzedaży dokonywanej za zali-
czeniem pocztowym.

1.1. Obowiązek podatkowy w VAT 
przy sprzedaży wysyłkowej 
przez Internet dokonywanej 
za zaliczeniem pocztowym

Z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o podatku od 
towarów i usług wynika, że w przypadku do-
stawy wysyłkowej dokonywanej za zalicze-
niem pocztowym obowiązek podatkowy 
w VAT powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. 
Co istotne, użyte w przywołanym przepisie 
sformułowanie „za zaliczeniem pocztowym” 
ma zastosowanie również do usług kurier-
skich świadczonych przez inne niż Poczta Pol-
ska podmioty zajmujące się zarobkowo dorę-
czaniem przesyłek. Działania tych podmiotów 
zawierają się bowiem w pojęciu usługi pocz-
towej określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z 23 li-
stopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1529). Takie stanowisko po-
twierdzają również organy podatkowe. 
Na przykład w interpretacji indywidualnej 

z 27 grudnia 2012 r. (sygn. IBPP3/443-
  -1049/12/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Ka-
towicach stwierdził:

Z przywołanych definicji wynika jednoznacz-
nie, iż oba terminy traktowane są tożsamo. Za-
kładając racjonalność ustawodawcy dostarcza-
na przesyłka za pomocą innego kuriera 
powinna być traktowana tak samo, jak dostar-
czana przez Pocztę Polską, ze względu na fakt, 
iż forma realizacji przesyłki (wydanie przesyłki 
adresatowi po uiszczeniu wskazanej przez 
nadawcę kwoty) i forma zapłaty (gotówka lub 
wpłata na rachunek bankowy) są identyczne.

Tak więc, otrzymanie zapłaty w przypadku 
dostawy wysyłkowej dokonanej „za zaliczeniem 
pocztowym” jest równoznaczne z otrzymaniem 
zapłaty „za pobraniem” przez firmy kurierskie. 
Moment powstania obowiązku podatkowego 
w obu przypadkach jest jednakowy. Wobec po-
wyższego należy stwierdzić, iż przytoczony 
art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy nie dotyczy wyłącz-
nie zaliczenia pocztowego realizowanego przez 
Pocztę Polską, lecz także innych firm np. ku-
rierskich umożliwiających wysyłkę towarów 
„za pobraniem”.

Swego czasu pewne wątpliwości wśród po-
datników budziła kwestia, czy „dzień otrzy-
mania zapłaty”, o którym mowa w art. 19 
ust. 13 pkt 6 ustawy o podatku od towarów 
i usług, to dzień:

 ● przekazania przez nabywcę pieniędzy li-
stonoszowi lub pracownikowi firmy kurier-
skiej czy

 ● otrzymania pieniędzy przez sprzedawcę na 
wskazany przez niego rachunek bankowy 
lub do kasy od poczty lub firmy kurierskiej.
Obecnie zarówno organy podatkowe, jak 

i sądy zajmują w tej kwestii jednolite stanowi-
sko. Uznają, że chodzi o dzień otrzymania 
pieniędzy przez sprzedawcę na jego rachunek 
bankowy lub do kasy od poczty lub firmy ku-
rierskiej dostarczającej przesyłkę. Na przy-
kład w interpretacji indywidualnej z 2 mar-
ca 2010 r. (sygn. ILPP1/443-1571/09-2/AT) 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwier-
dził, że:

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy 
oraz przedstawiony we wniosku opis stanu fak-
tycznego należy stwierdzić, iż w przypadku do-
stawy (sprzedaży) towarów za zaliczeniem 
(pobraniem gotówki) przez firmę kurierską, 
którą to gotówkę klient uiszcza w momencie od-
bioru przesyłki, obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą otrzymania przez Wnioskodawcę 
zapłaty za sprzedany towar, tj. z chwilą uzna-
nia kwoty zapłaty na rachunku Wnioskodawcy 
bądź wpływu należności do kasy (art. 19 ust. 13 
pkt 6 ustawy).

zapłata

rachunek 
bankowy
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Również w interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 sierp-
nia 2010 r. (sygn. ILPP2/443-746/10-2/BA) 
czytamy:

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy 
oraz przedstawiony we wniosku opis stanu fak-
tycznego, należy stwierdzić, iż w przypadku 
sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez 
Wnioskodawcę obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą otrzymania zapłaty za dostarczony to-
war na rachunek bankowy, zgodnie z art. 19 
ust. 13 pkt 6 ustawy. Obowiązek ten odnosi się 
do całej wartości wynikającej z faktury.

PRZYKŁAD

Nabywca zamówił towar 28 maja 2013 r. 
Towar został dostarczony nabywcy 
przez firmę kurierską 31 maja 2013 r. 
W tym dniu nabywca zapłacił za niego 
umówioną należność. Firma kurierska 
wpłaciła pobrane pieniądze na wskaza-
ny przez sprzedawcę rachunek banko-
wy 3 czerwca 2013 r. Obowiązek podat-
kowy od dokonanej dostawy powstał 
zatem 3 czerwca 2013 r., tj. w dniu 
uznania rachunku bankowego sprze-
dawcy pobraną przez firmę kurierską 
od nabywcy kwotą.

1.2. Obowiązek podatkowy w VAT 
przy sprzedaży wysyłkowej przez 
Internet dokonywanej po wpłacie 
należności przez nabywcę

Jeżeli sprzedawca dokonuje dostawy za-
mówionego towaru dopiero po otrzymaniu 
pełnej należności od nabywcy, to otrzymaną 
wpłatę należy traktować jako zaliczkę. W ta-
kim przypadku obowiązek podatkowy w VAT 
powstaje zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy 
o podatku od towarów i usług. Z przepisu 
tego wynika, że jeżeli przed wydaniem to-
waru lub wykonaniem usługi otrzymano 
część należności, w szczególności: przedpła-
tę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek po-
datkowy powstaje w dniu jej otrzymania 
w tej części. Oznacza to, że w sytuacji gdy 
sprzedawca dokonuje dostawy zamówione-
go towaru dopiero po otrzymaniu zapłaty od 
nabywcy na swój rachunek bankowy, to obo-
wiązek podatkowy z tytułu tej dostawy po-
wstaje z chwilą otrzymania tej kwoty. W ta-
kim przypadku dla momentu powstania 
obowiązku podatkowego nie ma znaczenia, 

kiedy zostanie wystawiona faktura lub do-
starczony towar.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski sprzedaje meble przez In-
ternet. 14 maja 2013 r. sprzedał na aukcji 
fotel za 1000 zł. W tym samym dniu na-
bywca wpłacił należną kwotę na jego ra-
chunek bankowy. Sprzedawca wystawił 
15 maja br. fakturę VAT i w tym samym 
dniu przekazał fotel firmie kurierskiej. 
W tym przypadku obowiązek podatkowy 
powstał 14 maja 2013 r., tj. w dniu wpła-
ty przez nabywcę należności za nabyty 
fotel na rachunek sprzedawcy.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski sprzedaje towary na Alle-
gro. 29 maja 2013 r. nabywca wpłacił na 
jego konto pieniądze za wylicytowany 
dzień wcześniej towar. Towar został wy-
słany 3 czerwca br. W takim przypadku, 
mimo że do zapłaty za nabyty towar do-
szło – inaczej niż we wcześniejszym 
przykładzie – w innym miesiącu niż 
miesiąc, w którym wydano towar, jed-
nak fakt ten nie zmienia momentu po-
wstania obowiązku podatkowego od tej 
sprzedaży. Powstał on 29 maja br., 
tj. w dniu wpłaty przez nabywcę należ-
ności na rachunek sprzedawcy.

Systemy płatności internetowej. Wielu 
sprzedawców towarów przez Internet korzysta 
z usług tzw. systemów płatności internetowej 
(np. Paypal, Dotpay). W takim przypadku płat-
ność za nabyty towar następuje przeważnie 
przed ich wydaniem. Oznacza to, że wówczas 
powinien mieć zastosowanie przywołany art. 19 
ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Ale jak przy tego rodzaju płatnościach ustalić, 
w którym momencie następuje „otrzymanie na-
leżności”, o którym mowa w tym przepisie.

Niektóre systemy płatności internetowych 
przekazują sprzedawcom pieniądze w ciągu 
określonej liczby dni po dokonaniu wpłaty 
przez nabywcę lub w określonym czasie po 
upływie uzgodnionego okresu rozliczeniowe-
go. W takim przypadku należy uznać, że mo-
mentem otrzymania należności jest moment 
wpływu pieniędzy na rachunek bankowy 

należność

systemy 
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sprzedawcy, a nie moment ich zaewidencjo-
nowania na koncie sprzedawcy w systemie 
płatności internetowych. Jeżeli jednak zdarzy 
się tak, że wysyłka towaru do klienta nastąpi 
przed faktycznym otrzymaniem pieniędzy 
przez sprzedawcę na jego konto bankowe, to 
obowiązek podatkowy nie powstanie na pod-
stawie art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od to-
warów i usług, lecz na zasadach ogólnych, tj. 
z chwilą wydania towaru nabywcy lub wska-
zanej przez niego osobie trzeciej (art. 19 
ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). 
Gdyby natomiast sprzedawca miał obowiązek 
wystawienia dla nabywcy faktury albo zrobił 
to na jego żądanie (tak jak ma to miejsce 
w przypadku, gdy nabywcami są osoby fi-
zyczne nieprowadzące działalności gospodar-
czej), to obowiązek podatkowy powstałby 
z chwilą wystawienia faktury, jednak nie póź-
niej niż siódmego dnia od dnia wydania to-
waru nabywcy (art. 19 ust. 4 ustawy o podat-
ku od towarów i usług).

Jeżeli jednak z umowy zawartej z systemem 
płatności internetowej wynika, że wypłaca on 
sprzedawcy pieniądze na jego żądanie, to 
w takim przypadku przez „otrzymanie należ-
ności” według art. 19 ust. 11 ustawy o podatku 
od towarów i usług należy rozumieć moment 
postawienia pieniędzy do dyspozycji sprze-
dawcy na jego koncie w tym systemie płatności 
internetowych. W tym przypadku dla momen-
tu powstania obowiązku podatkowego bez 
znaczenia jest moment wpłynięcia tych środ-
ków na rachunek bankowy sprzedawcy albo 
moment wysłania towaru.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski w prowadzonej działalno-
ści korzysta z usług systemu płatności

internetowych. 29 maja 2013 r. sprzedał 
laptopa osobie fizycznej nieprowadzą-
cej działalności gospodarczej. Towar 
został dostarczony 3 czerwca 2013 r. 
Pieniądze, które nabywca wpłacił 
29 maja 2013 r., wpłynęły na konto 
sprzedawcy dopiero 5 czerwca 2013 r. 
W tym przypadku obowiązek podatko-
wy w VAT od tej sprzedaży powstał 
3 czerwca 2013 r., tj. w dniu dostarcze-
nia towaru nabywcy. Gdyby sprzedawca 
wystawił np. 5 czerwca fakturę na żąda-
nie nabywcy, to obowiązek podatkowy 
powstałby w tym dniu.
Gdyby jednak Jan Kowalski podpisał 
umowę z systemem płatności interneto-
wej, z której wynika możliwość wypłaty 
należności w dowolnym momencie od 
zaksięgowania pieniędzy na jego koncie 
w tym systemie, to jeżeli pieniądze 
wpłacone przez nabywcę 29 maja 2013 r. 
zostałyby w tym dniu zaksięgowane na 
koncie Jana Kowalskiego w tym syste-
mie – obowiązek podatkowy powstałby 
właśnie w tym dniu. Oznaczałoby to ko-
nieczność rozliczenia sprzedaży już 
w deklaracji VAT za maj 2013 r., a nie za 
czerwiec 2013 r.

1.3. Obowiązek podatkowy w VAT 
przy sprzedaży wysyłkowej 
przez Internet z odroczonym 
terminem płatności

W praktyce, wprawdzie bardzo rzadko, ale 
zdarza się jednak, że zapłata za zamówiony 
przez Internet towar następuje w ciągu kilku 
dni od jego dostarczenia nabywcy. W takim 
przypadku wybrany towar dostarczany jest 
do klienta za pośrednictwem poczty lub firmy 
kurierskiej. Zapłata za towar następuje nato-
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Sprzedawca Firma 
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Kupujący
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miast z odroczonym terminem płatności bez-
pośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy 
wskazany na wystawionej przez niego faktu-
rze dokumentującej zakup. W takim przypad-
ku obowiązek podatkowy w VAT powstanie 
na zasadach ogólnych, tj. w momencie wyda-
nia towaru nabywcy albo wystawienia faktu-
ry, gdy sprzedawca wystawia faktury, nie 
później niż siódmego dnia od dnia wydania 
towaru (czyli dostarczenia). Potwierdzają to 
organy podatkowe. Przykładowo, w interpre-
tacji indywidualnej z 29 listopada 2012 r. 
(sygn. IPPP1/443-916/12-4/AP) Dyrektor 
Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził:

Z opisanego w złożonym wniosku stanu fak-
tycznego wynika, iż przedmiotem działalności 
Spółki jest sprzedaż towarów (głównie zabawek), 
w tym również za pośrednictwem prowadzonego 
sklepu internetowego. W przypadku realizowanej 
sprzedaży wysyłkowej kupujący dokonuje trans-
akcji poprzez złożenie zamówienia – telefonicz-
nie, e-mailowo lub poprzez Internet. Wybór 
to waru następuje na podstawie katalogu, zawie-
rającego opis zabawek wraz ze zdjęciami, za-
mieszczonego na stronie internetowej. Wybrany 
towar dostarczany jest do klienta za pośrednic-
twem firmy kurierskiej. Zapłata następuje z odro-
czonym terminem płatności bezpośrednio na 
rachunek bankowy Spółki wskazany na wysta-
wionej fakturze dokumentującej zakup.

Analiza opisanego przez Spółkę stanu faktycz-
nego w kontekście powołanych wyżej przepisów 
prowadzi do wniosku, iż płatność za towar do-
starczony za pośrednictwem listonosza czy ku-
riera nie jest dokonywana za pobraniem, tj. nie 
występuje sytuacja, w której towar jest wydany 
po uiszczeniu do rąk listonosza bądź kuriera za-
płaty. Zapłata następuje z odroczonym termi-
nem płatności i jest uiszczana przelewem bezpo-
średnio przez klienta na rachunek bankowy 
Spółki wskazany na wystawionej fakturze doku-
mentującej zakup. Nie jest zatem spełniony wa-
runek, o którym mowa w cyt. art. 19 ust. 13 
pkt 6 ustawy o VAT, tj. dostawy wysyłkowej do-
konywanej za zaliczeniem pocztowym. Tym sa-
mym powyższy przepis dotyczący obowiązku 
podatkowego na zasadach szczególnych nie 
znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowa-
nia. Moment powstania obowiązku podatkowe-
go wyznaczony zostanie na zasadach ogólnych, 
tj. przez moment wystawienia faktury, nie póź-
niej niż 7. dnia od dnia wydania towaru.

2. Wystawienie faktury

Omówione we wcześniejszym punkcie spo-
soby prowadzenia sprzedaży towarów przez 

Internet mają wpływ nie tylko na ustalenie 
momentu powstania obowiązku podatkowe-
go, ale również na dzień wystawienia faktury. 

Przypomnijmy, że sprzedawca ma obowią-
zek wystawienia faktury, jeśli nabywcą towa-
ru jest osoba prowadząca działalność gos-
podarczą. Jeżeli natomiast sprzedaż jest 
dokonywana na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej, faktura 
jest wystawiana na ich żądanie. W praktyce 
wielu sprzedawców decyduje się na wysta-
wianie faktur niezależnie od statusu nabywcy 
(art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów 
i usług).

■ ZAPAMIĘTAJ
Obowiązkiem sprzedawcy jest wystawie-
nie faktury, jeżeli nabywcą jest osoba pro-
wadząca działalność gospodarczą.

2.1. Faktura dokumentująca 
sprzedaż wysyłkową 
przez Internet dokonywaną 
za zaliczeniem pocztowym

Przy sprzedaży wysyłkowej dokonywanej 
za zaliczeniem pocztowym obowiązują ogól-
ne zasady wystawiania faktur. W takim przy-
padku fakturę sprzedawca powinien wysta-
wić nie później niż siódmego dnia od dnia 
wydania towaru. W praktyce wygląda to tak, 
że sprzedawcy dołączają faktury do towaru 
wysyłanego pocztą lub dostarczanego przez 
kuriera. Na taką możliwość zwrócił uwagę 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w inter-
pretacji indywidualnej z 2 marca 2010 r. 
(sygn. ILPP1/443-1571/09-2/AT), w której 
czytamy:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca 
zajmuje się sprzedażą detaliczną prowadzoną 
przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 
Zamówienia klienci składają telefonicznie, oso-
biście lub za pośrednictwem Internetu na pod-
stawie wysyłanych do klientów ofert handlo-
wych w postaci katalogów oraz na podstawie 
oferty zamieszczonej na stronie internetowej. 
Podatnik zamawia towar u swoich dostawców 
i następnie towar trafia do magazynu. Obsługą 
logistyczną czyli magazynowaniem oraz orga-
nizacją wysyłek do klientów, w tym również or-
ganizacją transportu zajmuje się zewnętrzna 
firma logistyczna. Płatność dokonywana jest 
m.in. „za pobraniem”. Wnioskodawca infor-
muje firmę logistyczną, z którą współpracuje, 
że płatność ma być pobrana przy dostawie to-
waru. Firma logistyczna własnym transportem 
lub inną firmą transportową wysyła towar do 
klienta, pobiera gotówkę i następnie dokonuje 
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zwrotu pobrania Zainteresowanemu na jego 
rachunek bankowy lub do kasy. Zdarza się czę-
sto tak, że gdy firma logistyczna zleca wysyła-
nie towaru innej firmie kurierskiej, to ta trzecia 
firma przekazuje następnie pobrania bezpo-
średnio na konto Wnioskodawcy. Sprzedaż do-
kumentowana jest fakturami VAT. Podatnik 
wystawia fakturę sprzedaży w ciągu 7 dni od 
dnia wysyłki towaru. Na fakturze w pozycji 
sposób płatności zamieszcza informację: „za 
pobraniem”.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy 
oraz przedstawiony we wniosku opis stanu fak-
tycznego, należy stwierdzić, iż w przypadku do-
stawy (sprzedaży) towarów za zaliczeniem 
(pobraniem gotówki) przez firmę kurierską, 
którą to gotówkę klient uiszcza w momencie od-
bioru przesyłki, obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą otrzymania przez Wnioskodawcę 
zapłaty za sprzedany towar, tj. z chwilą uzna-
nia kwoty zapłaty na rachunku Wnioskodawcy 
bądź wpływu należności do kasy (art. 19 ust. 13 
pkt 6 ustawy).

W tym przypadku faktura powinna być wy-
stawiona odbiorcy na zasadach ogólnych, 
tj. z dniem wysyłki, nie później jednak niż 
7 dnia od jej dokonania.

2.2. Faktura dokumentująca 
sprzedaż wysyłkową przez Internet 
dokonywaną po wpłacie należności 
przez nabywcę

W przypadku gdy zapłata za kupione towa-
ry ma miejsce przed wysłaniem towaru, 
otrzymaną kwotę traktujemy jak zaliczkę. 
Fakturę dokumentującą jej otrzymanie sprze-
dawca powinien wystawić w terminie sied-
miu dni od dnia otrzymania zaliczki (§ 10 
ust. 1 rozporządzenie Ministra Finansów 
z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towa-
rów i usług, do których nie mają zastosowa-
nia zwolnienia od podatku od towarów 
i usług – Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm., 
dalej jako rozporządzenie w sprawie faktur).

2.3. Faktura korygująca

W praktyce zdarza się, że nabywcy towa-
rów przez Internet z różnych przyczyn zwra-
cają towar. W takim przypadku sprzedawca 
ma obowiązek wystawienia faktury korygu-
jącej. 

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od 
towarów i usług wymagają posiadania przez 
sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury 

korygującej przez nabywcę i od tego faktu 
uzależniają prawo do obniżenia wykazane-
go uprzednio VAT należnego od sprzedaży 
towaru, który następnie został sprzedawcy 
zwrócony, więc w regulaminie sprzedaży 
warto np. zastrzec, że w przypadku zwrotu 
towaru należność za towar zostanie zwróco-
na pod warunkiem potwierdzenia odbioru 
faktury korygującej przez nabywcę. W tym 
miejscu należy podkreślić, że posiadanie 
przez sprzedawcę tylko dowodu w postaci 
zwrotu prowizji przez internetowy portal 
aukcyjny, np. Allegro, w sytuacji braku po-
twierdzenia odbioru faktury korygującej 
przez nabywcę nie jest wystarczającym do-
wodem, by dokonać korekty podatku należ-
nego od sprzedaży.

■ ZAPAMIĘTAJ
W regulaminie sprzedaży warto zastrzec, 
że w przypadku zwrotu towaru należność 
za towar zostanie zwrócona pod warun-
kiem potwierdzenia odbioru faktury kory-
gującej przez nabywcę.

3. Podstawa opodatkowania 
a koszty wysyłki

W przypadku sprzedaży przez Internet po-
jawiają się wątpliwości, jak w prawidłowy 
sposób ustalić podstawę opodatkowania ta-
kiej dostawy. Wynikają one z faktu, że sprze-
dawcy w większości przypadków doliczają do 
ceny koszty przesyłki.

Przypomnijmy, że podstawą opodatkowa-
nia VAT jest obrót, którym jest kwota należna 
z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę na-
leżnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy o po-
datku od towarów i usług). A zatem podstawą 
opodatkowania przy sprzedaży wysyłkowej 
jest kwota należna stanowiąca całość świad-
czenia należnego od nabywcy. Obejmuje ona 
więc wszystkie elementy płacone przez na-
bywcę (m.in. koszt przesyłki), które podlega-
ją opodatkowaniu według stawki podatkowej 
właściwej dla świadczenia głównego. Nie 
można refakturować kosztów przesyłki pocz-
towej ze zwolnieniem. Zdaniem organów po-
datkowych nie przysługuje prawo do refaktu-
rowania, a poza tym zwolnienie może 
stosować tylko Poczta. Potwierdzają to orga-
ny podatkowe. W interpretacji indywidualnej 
z 21 grudnia 2011 r. (sygn. ILPP1/443- 
  -1248/11-2/KG) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu stwierdził:

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy 
w odniesieniu do obowiązujących przepisów na-

zaliczka

zwrot
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leży stwierdzić, iż koszty przesyłki oraz opłaty 
transakcyjnej doliczone do wartości świadczenia 
głównego, jakim jest w tym przypadku sprzedaż 
biletów na koncerty, wydarzenia kulturalne 
oraz sportowe, nie stanowią wynagrodzenia 
z tytułu wykonania samodzielnej usługi. Jest to 
koszt podstawowej czynności. W tym przypadku 
– koszty przesyłki i opłaty transakcyjne, są kosz-
tami związanymi ze świadczeniem głównym, 
które w efekcie kształtują kwotę ostateczną żą-
daną od nabywcy. W konsekwencji koszty wysył-
ki ponoszone w związku z podstawową sprzeda-
żą stanowią element świadczenia zasadniczego, 
a zatem zwiększają kwotę należną od nabywcy 
z tytułu sprzedaży świadczenia głównego i po-
winny być opodatkowane według stawki podat-
kowej właściwej dla świadczenia głównego.

Również w interpretacji indywidualnej 
z 15 kwietnia 2011 r. (sygn. ILPP1/443- 
-46/11-4/AW), wydanej przez Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu, czytamy, że:

(...) koszty przesyłki doliczone do sprzedaży to-
warów (tj. książek i innych publikacji) przez In-
ternet nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są to 
koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką 
jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między 
innymi koszty przesyłki, są jednym z poniesio-
nych kosztów związanych ze świadczeniem głów-
nym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną 
żądaną od nabywcy. Wynika z tego, iż koszty wy-
syłki ponoszone w związku ze sprzedażą towa-
rów, jako element świadczenia zasadniczego, 
winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z ty-
tułu dostawy towarów i być opodatkowane we-
dług stawki podatkowej właściwej dla sprzedawa-
nych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów 
opodatkowanych według różnych stawek, to kosz-
ty przesyłki powinny być przyporządkowane pro-
porcjonalnie do wartości towarów opodatkowa-
nych poszczególnymi stawkami.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski sprzedał towar za 100 zł 
według stawki 8%. Koszty wysyłki wy-
niosły 15 zł. W związku z tym podstawa 
opodatkowania dostawy towaru wynosi 
106,48 zł, VAT – 8,52 zł. Daje to kwotę 
brutto w wysokości 115 zł.

■ ZAPAMIĘTAJ
Podstawą opodatkowania przy sprzedaży 
wysyłkowej jest kwota należna stanowią-
ca całość świadczenia należnego od na-
bywcy.

Istnieje jednak sposób na wyłączenie z opo-
datkowania VAT kosztów wysyłki towarów. 
Polega on na udzielaniu sprzedawcy przez 
kupującego pełnomocnictwa, które upoważ-
nia go do zawarcia w imieniu kupującego 
umowy z pocztą dotyczącej nadawania ku-
pionych przez kupującego przesyłek. Udziele-
nie pełnomocnictwa może nastąpić przez 
oznaczenie takiego oświadczenia w regula-
minie sklepu. W takim przypadku koszt prze-
syłki nie będzie wchodził do podstawy opo-
datkowania VAT z tytułu dostawy wysyłkowej 
i nie trzeba będzie doliczać VAT. W tym przy-
padku nabywcą usługi bezpośrednio jest ku-
pujący. Potwierdzają to organy podatkowe. 
W interpretacji indywidualnej z 19 lute-
go 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-788/12-4/ 
/UNR) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 
stwierdził:

Odnosząc przedstawioną treść wniosku do 
powołanych w sprawie przepisów prawa stwier-
dzić należy, iż w przypadku, kiedy sprzedawca 
posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do 
zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu 
i na rachunek kupującego – mamy do czynienia 
ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do 
podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie sta-
nowiła dla Wnioskodawcy obrotu, o którym 
mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W takim 
przypadku Wnioskodawca nie świadczy usługi 
pocztowej, a nabywa ją od poczty bezpośrednio 
kupujący. W przedmiotowym przypadku nastę-
puje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega 
opodatkowaniu VAT, gdyż podstawa opodatko-
wania nie obejmuje kwot otrzymanych przez 
podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot 
wydatków poniesionych w imieniu i na rachu-
nek tego nabywcy lub klienta.

Zaznaczyć jednak należy, iż w opisanej sytu-
acji nie będzie podlegać opodatkowaniu jedynie 
kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, na-
tomiast opodatkowaniu podlegać będzie ewen-
tualne dodatkowe wynagrodzenie Wniosko-
dawcy za zawarcie w ramach pełnomocnictwa 
umowy z pocztą.

Reasumując, w opisanej sytuacji przekazane 
Wnioskodawcy środki pieniężne na pokrycie 
zobowiązań kupującego nie stanowią dla 
Wnioskodawcy podstawy opodatkowania 
i w kon sekwencji nie podlegają opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług.

Również w interpretacji indywidualnej 
z 30 października 2012 r. (sygn. IBPP1/443- 
-872/12/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Ka-
towicach wyraził następujący pogląd:

Odnosząc przedstawione wyżej zdarzenie 
przyszłe do powołanych w sprawie przepisów 
prawa, stwierdzić należy, iż w przypadku, kiedy 
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sprzedawca posiada upoważnienie (pełnomoc-
nictwo) do zawarcia umowy o usługi pocztowe 
w imieniu i na rachunek kupującego – mamy do 
czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie 
wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie 
będzie stanowiła dla Wnioskodawcy obrotu, 
o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. 
W takim wypadku Wnioskodawca nie świadczy 
usługi pocztowej, a nabywa ją od Poczty Polskiej 
bezpośrednio kupujący. W przedmiotowym 
przypadku następuje jedynie zwrot kosztów, któ-
ry nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż pod-
stawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzy-
manych przez podatnika od nabywcy lub klienta 
jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu 
i na rachunek tego nabywcy lub klienta.

Reasumując, w opisanej sytuacji przekazane 
Wnioskodawcy przez kupującego środki pie-
niężne na pokrycie zobowiązania kupującego 
wobec Poczty Polskiej, nie stanowią dla Wnio-
skodawcy podstawy opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług, a w konsekwencji kwota ta 
nie jest obrotem i nie podlega opodatkowaniu 
tym podatkiem.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski sprzedał towar za 100 zł 
według stawki 8%. Koszty wysyłki wy-
niosły 15 zł. Ponieważ kupujący udzielił 
mu pełnomocnictwa, które upoważnia 
go do zawarcia w imieniu kupującego 
umowy z Pocztą Polską dotyczącej prze-
słania kupionego towaru, więc skut-
kiem tego jest wyłączenie kosztów prze-
syłki z podstawy opodatkowania VAT 
dostawy tego towaru. W związku z tym 
podstawa opodatkowania dostawy to-
waru wyniesie 92,59 zł, VAT – 7,41 zł. 
Daje to kwotę brutto w wysokości 
100 zł. Koszty przesyłki będą poza VAT.

4. Ewidencja VAT

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek pro-
wadzenia pełnej ewidencji VAT (art. 109 
ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług). 
Powinna ona zawierać:

 ● kwoty określone w art. 90 ustawy, czyli 
kwoty, które podatnik obowiązany jest ewi-
dencjonować w celu odrębnego określenia 
kwot podatku naliczonego związanych 
z czynnościami, w stosunku do których 
przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego,

 ● dane niezbędne do określenia przedmiotu 
i podstawy opodatkowania,

 ● wysokość podatku należnego,
 ● kwoty podatku naliczonego obniżające 

kwotę podatku należnego i kwotę podatku 
podlegającą wpłacie do urzędu skarbowe-
go lub zwrotowi z tego urzędu oraz

 ● inne dane służące do prawidłowego spo-
rządzenia deklaracji podatkowej.
Od zasady tej istnieje jednak pewien wyją-

tek. Dotyczy on podatników, którzy ewiden-
cjonują obrót i kwoty podatku należnego 
z zastosowaniem kasy rejestrującej. Druko-
wane przez nich raporty dobowe oraz mie-
sięczne należy uznać za ewidencję sprzedaży, 
o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o po-
datku od towarów i usług. Stanowisko to po-
twierdzają zarówno organy podatkowe, jak 
i sądy administracyjne. W interpretacji indy-
widualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Po-
znaniu z 8 września 2010 r. (sygn. ILPP2/443-
-985/09/10-S/AK) czytamy:

Zatem, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz 
powyższą analizę, stwierdza się, iż Wniosko-
dawca nie jest zobowiązany do prowadzenia 
odrębnej ewidencji, ponieważ prowadzona 
przez niego ewidencja przy użyciu kasy reje-
strującej zawiera dane niezbędne do prawidło-
wego sporządzenia deklaracji podatkowej.

W wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim 
z 10 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/Go 57/10) 
czytamy, że:

(...) podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz 
osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest 
obowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot 
podatku należnego przy zastosowaniu kasy re-
jestrującej tzw. kasy fiskalnej, zgodnie z naka-
zem określonym w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. 
Z przytoczonej treści tego przepisu wynika, że 
stosowanie kasy fiskalnej to forma prowadze-
nia ewidencji. Mając na uwadze ustawowe wy-
mogi co do ewidencji VAT, należy zatem pod 
tym kątem badać, czy skarżący w ramach reje-
stracji czynności sprzedaży z zastosowaniem 
kasy fiskalnej dochowuje warunków ewidencjo-
nowania. Jak wynika z jego wniosku o inter-
pretację, innych pism oraz skargi, dane zareje-
strowane przez niego z zastosowaniem kasy 
fiskalnej pozwalają mu prawidłowo wypełniać 
obowiązki ewidencyjne. Dowodem tego jest nie-
zakwestionowanie podczas czynności kontrol-
nych przeprowadzonych przez pracowników 
Urzędu Skarbowego, w jakimkolwiek zakresie, 
składanych przez skarżącego deklaracji podat-
kowych jak też niestwierdzenie nieprawidłowo-
ści co do określenia podstawy opodatkowania 
(marży) oraz obliczeń podatku.
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5. Kasa fiskalna

Podatnicy dokonujący sprzedaży przez In-
ternet na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej oraz rolników 
ryczałtowych mają obowiązek jej ewidencjo-
nowania za pomocą kas fiskalnych (art. 111 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). 
Mogą oni jednak korzystać ze zwolnień z obo-
wiązku ewidencjonowania przewidzianych 
w rozporządzeniu z 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-
jących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382).

Pierwsze zwolnienie przysługuje ze wzglę-
du na wartość sprzedaży podlegającej obo-
wiązkowi ewidencjonowania. Na lata 2013–
2014 został obniżony, w stosunku do lat 
ubiegłych, limit uprawniający podatników do 
korzystania ze zwolnienia z obowiązku stoso-
wania kas rejestrujących. Na podstawie § 3 
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewiden-
cji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwal-
nia się z obowiązku ewidencjonowania w da-
nym roku podatkowym, nie później jednak 
niż do 31 grudnia 2014 r.:
1)  podatników, u których kwota obrotu reali-

zowanego na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych nie przekro-
czyła w poprzednim roku podatkowym 
kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatni-
ków rozpoczynających w poprzednim 
roku podatkowym dostawę towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności go-
spodarczej oraz rolników ryczałtowych, 
jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie prze-
kroczyła, w proporcji do okresu wykony-
wania tych czynności w poprzednim roku 
podatkowym, kwoty 20 000 zł;

2)  podatników rozpoczynających po 31 grud-
nia 2012 r. dostawę towarów lub świad-
czenie usług na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej 
oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewi-
dywany przez podatnika obrót z tego tytu-
łu nie przekroczy, w proporcji do okresu 
wykonywania tych czynności w danym 
roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Drugie zwolnienie, które znajduje również 
zastosowanie w przypadku sprzedaży towa-
rów przez Internet, dotyczy dostawy towarów 
w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesył-
kami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty 
za wykonaną czynność dokonano w całości za 
pośrednictwem poczty, banku lub spółdziel-

czej kasy oszczędnościowo-kredytowej (od-
powiednio na rachunek bankowy podatnika 
lub na rachunek podatnika w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, której 
jest członkiem), a z ewidencji i dowodów do-
kumentujących zapłatę jednoznacznie wyni-
ka, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na 
czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, 
w tym jego adres) – poz. 36 załącznika do 
rozporządzenia w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastoso-
waniu kas rejestrujących.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewiden-
cji na kasie w takim przypadku potwierdzają 
również organy podatkowe. W interpretacji 
indywidualnej z 14 lutego 2013 r. (sygn. 
IPPP2/443-1212/12-3/RR) Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie stwierdził:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca 
prowadzi działalność gospodarczą polegającą 
na sprzedaży detalicznej perfum i kosmetyków 
głównie do zakładów fryzjerskich, salonów 
piękności, aptek i podobnych instytucji. Część 
sprzedaży dokonywana jest na rzecz osób fi-
zycznych nieprowadzących działalności gospo-
darczej. Dostawa towarów w formie sprzedaży 
wysyłkowej odbywa się wyłącznie przesyłkami 
kurierskimi. Odbywa się ona w następujący 
sposób: klient zamawia towar za pośrednic-
twem infolinii, forma zapłaty – zapłata „za po-
braniem” – w momencie wydania przesyłki 
z towarem, firma kurierska przekaże pobrane 
kwoty bezpośrednio przelewem na konto ban-
kowe Spółki. Wnioskodawca wystawia faktury 
do każdej dostawy towarów dokonywanej 
w formie sprzedaży wysyłkowej, zawierające 
m.in. następujące pozycje: imię i nazwisko/fir-
ma, adres odbiorcy towaru, kwota do zapłaty, 
forma zapłaty – „za pobraniem”. W rozrachun-
kach z firmą kurierską potwierdzeniem zapłaty 
będą wyciągi bankowe dokumentujące otrzy-
mane przelewy oraz specyfikacje. Ze względu 
na fakt, iż przelewy dokonywane przez firmę 
kurierską z częstotliwością dwa razy w tygo-
dniu, będą dotyczyły wielu, często kilkudziesię-
ciu lub więcej przesyłek, nie będzie możliwym 
podanie w tytule przelewu wszystkich nume-
rów przesyłek, których dotyczy płatność. Z tego 
powodu firma kurierska przesyłać będzie do-
datkowo specyfikację zawierającą: numer listu 
przewozowego, datę nadania i datę doręczenia, 
adres odbiorcy, kwotę do zapłaty, numer faktu-
ry, kwotę zbiorczego przelewu, datę zbiorczego 
przelewu. (...)

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz oko-
liczności przedstawione we wniosku, stwierdzić 
należy, iż przyjęty przez Stronę sposób doku-
mentacji sprzedaży w systemie wysyłkowym do-
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konywanej na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej spełnia 
przesłanki umożliwiające zwolnienie z obowiąz-
ku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrują-
cych wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządze-
nia w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do 
rozporządzenia.

Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe 
zwolnienie nie ma zastosowania do grupy to-
warów określonych w § 4 rozporządzenia 
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadze-
nia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-
jących.

■ ZAPAMIĘTAJ
Nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku 
ewidencjonowania na kasie rejestrującej 
dostawa:
●  gazu płynnego,
●  części do silników (PKWiU 28.11.4), sil-

ników spalinowych wewnętrznego spa-
lania w rodzaju stosowanych do napędu 
pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do 
pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

●  przyczep i naczep, kontenerów (PKWiU 
29.20.2), części przyczep, naczep i pozo-
stałych pojazdów bez napędu mecha-
nicznego (PKWiU 29.20.30.0),

●  części i akcesoriów do pojazdów silniko-
wych (z wyłączeniem motocykli), gdzie 
indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 
29.32.30.0),

●  silników spalinowych tłokowych we-
wnętrznego spalania w rodzaju stosowa-
nych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

●  sprzętu radiowego, telewizyjnego i tele-
komunikacyjnego, z wyłączeniem lamp 
elektronowych i innych elementów elek-
tronicznych oraz części do aparatów 
i urządzeń do operowania dźwiękiem 
i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

●  sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem 
części i akcesoriów do sprzętu i wyposaże-
nia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

●  wyrobów z metali szlachetnych lub 
z udziałem tych metali, których dostawa 
nie może korzystać ze zwolnienia pod-
miotowego z VAT,

●  płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, 
taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), 
dyskietek, kart pamięci, kartridżów i in-
nych analogowych lub cyfrowych nośni-
ków danych zawierających zapisane dane 
lub zapisane pakiety oprogramowania 
komputerowego, w tym również sprzeda-
wanych łącznie z licencją na użytkowanie,

●  wyrobów przeznaczonych do użycia, 
oferowanych na sprzedaż lub używa-

nych jako paliwa silnikowe albo jako do-
datki lub domieszki do paliw silniko-
wych, bez względu na symbol PKWiU,

●  wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), 
napojów alkoholowych o zawartości al-
koholu powyżej 1,2% oraz napojów alko-
holowych będących mieszaniną piwa 
i napojów bezalkoholowych, w których 
zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 
bez względu na symbol PKWiU.

Jak jednak postępować, jeżeli dokonywana 
przez Internet sprzedaż musi być ewidencjo-
nowana za pomocą kasy fiskalnej? Przepisy 
ustawy o podatku od towarów i usług nie 
wskazują wprost, w jakim terminie obrót po-
winien zostać zaewidencjonowany na kasie 
rejestrującej. Co do zasady przyjmuje się, że 
powinno to być dokonane w momencie po-
wstania obowiązku podatkowego.

5.1. Ewidencja na kasie 
sprzedaży wysyłkowej 
przez Internet dokonywanej 
za zaliczeniem pocztowym

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku 
sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zali-
czeniem pocztowym obowiązek podatkowy 
powstaje na zasadach szczególnych, tj. z chwi-
lą otrzymania przez sprzedawcę zapłaty od 
poczty lub firmy kurierskiej. Jeżeli sprzedawca 
miałby zaewidencjonować obrót na kasie 
w momencie powstania obowiązku podatko-
wego, czyli np. dopiero po otrzymaniu pienię-
dzy od poczty lub firmy kurierskiej, to nie 
mógłby wysyłać klientowi paragonu razem 
z towarem. Musiałby dokonać dwóch wysyłek. 
W związku z tym organy podatkowe dopusz-
czają w takim przypadku ewidencjonowanie 
takiej sprzedaży w kasie w chwili jej dokona-
nia i dołączenie paragonu do wysyłanego to-
waru. Niektóre organy podatkowe podkreślają 
jednak, że w takim przypadku ewidencja na 
kasie nie może się odbyć później niż w mo-
mencie powstania obowiązku podatkowego. 
Przykładowo, w interpretacji indywidualnej 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 li-
stopada 2010 r. (sygn. IPPP2/443-813/09/10-
-6/S/KK/KOM) czytamy, że:

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”.

Przy sprzedaży towarów przez Internet na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej nie ma obowiązku wy-
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stawiania faktur, jeśli nabywcy tego nie zażą-
dają. Należy jednak pamiętać, że wystawienie 
faktury nie zwalnia z obowiązku zarejestro-
wania sprzedaży na kasie fiskalnej. W inter-
pretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach z 15 kwietnia 2010 r. 
(sygn. IBPP4/443-155/10/AŚ) czytamy:

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy 
sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodar-
czej, sprzedawca obowiązany jest wystawić fak-
turę VAT jedynie w sytuacji, gdy nabywcy tego 
zażądają.

Należy jednakże zauważyć, iż w sytuacji, kie-
dy dana sprzedaż zostanie udokumentowana 
fakturą wystawianą na żądanie nabywcy (osoby 
fizycznej), wówczas podatnik ma obowiązek za-
ewidencjonowania jej w kasie rejestrującej nie-
zależnie od faktu wystawienia faktury. Aby 
uniknąć podwójnego opodatkowania tej samej 
sprzedaży, w przypadku, gdy faktura dotyczy 
sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik 
obowiązany jest dołączyć paragon dokumentu-
jący tę sprzedaż – § 7 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatni-
kom, wystawiania faktur, sposobu ich przecho-
wywania oraz listy towarów i usług, do których 
nie mają zastosowania zwolnienia od podatku 
od towarów i usług. W takim przypadku nabyw-
ca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej) uzyskuje więc tylko fakturę, zaś 
paragon (fiskalny) pozostaje u sprzedawcy.

Powyższy tryb postępowania nie będzie miał 
zastosowania jedynie w sytuacji, gdy sprzedaż 
jest dokumentowana fakturą emitowaną przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach 
gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należne-
go zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym 
dobowym kasy – § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia.

W przywołanej interpretacji organ podat-
kowy odwołał się do przepisów poprzednio 
obowiązującego rozporządzenia w sprawie 
faktur. Ponieważ jednak regulujący tę kwestię 
przepis obowiązującego obecnie rozporzą-
dzenia w sprawie faktur, tj. § 7 ust. 1 i 2, 
brzmi tak samo, więc interpretacja zachowu-
je swoją aktualność.

Podsumowując, w przypadku sprzedaży to-
warów przez Internet rejestracja sprzedaży 
na kasie fiskalnej może nastąpić w momencie 
sprzedaży. Następnie powinno nastąpić wy-
słanie towaru do klienta wraz z:

 ● wystawionym paragonem albo
 ● wystawioną fakturą – jeżeli nabywca jej za-

żądał; w takim przypadku oryginał parago-
nu fiskalnego należy dołączyć do kopii fak-
tury i pozostawić w dokumentacji.

5.2. Ewidencja na kasie 
sprzedaży wysyłkowej 
dokonywanej przez Internet 
po wpłacie należności 
przez nabywcę

Jeżeli sprzedawca uzależnia wysyłkę towa-
ru od dokonania na jego rachunek bankowy 
zapłaty, wpłacane pieniądze są traktowane 
jak 100% zaliczka. W momencie jej otrzyma-
nia powstaje obowiązek podatkowy w VAT 
(art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów 
i usług). Sprzedawca powinien zatem zaewi-
dencjonować tę wpłatę w momencie jej otrzy-
mania. Taki sposób ewidencji wynika wprost 
również z § 3 ust. 2 rozporządzenia w spra-
wie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 363), zgodnie z którym otrzymanie 
przed dokonaniem sprzedaży całości lub czę-
ści należności (zapłaty) podlega ewidencjo-
nowaniu z chwilą jej otrzymania.

W praktyce zdarza się jednak, że sprzedaw-
cy otrzymują wpłaty na rachunek po godzi-
nach, w których otwarty jest ich sklep. 
W związku z tym powstaje wątpliwość, kiedy 
wystawić w takim przypadku paragon. Kwe-
stia ta była przedmiotem odpowiedzi orga-
nów podatkowych. W interpretacji indywidu-
alnej z 27 grudnia 2012 r. (sygn. IBPP3/ 
/443-1049/12/KG) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach stwierdził:

W sytuacji braku możliwości ewidencji sprze-
daży w dacie powstania obowiązku podatkowe-
go, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, 
sprzedaż należy zaewidencjonować w pierw-
szym możliwym momencie po powstaniu obo-
wiązku podatkowego. Dopuszczalne zatem jest 
zaewidencjonowanie otrzymanej płatności za 
pomocą kasy rejestrującej z chwilą otrzymania 
wyciągu bankowego; w przedmiotowej sprawie 
będzie to pierwszy dzień roboczy po wznowie-
niu pracy firmy.

Taki sam pogląd zaprezentował Minister Fi-
nansów w interpretacji indywidualnej z 20 lu-
tego 2013 r. (sygn. PT8/033/5/49/PSG/13/ 
/PK-328/07):

Odnośnie momentu rejestracji transakcji na 
kasie rejestrującej, stwierdzić należy, iż w sytu-
acji, gdy wpłaty na koncie są uznawane przez 
całą dobę (również w godzinach nocnych), 
a także w dni świąteczne i wolne od pracy, 
wpłaty te powinny zostać zarejestrowane bez-
pośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzy-
maniu, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następ-
nym lub pierwszego dnia pracy następującego 
po dniach wolnych od pracy.

W związku z powyższym stanowisko Wnio-
skodawcy, iż jego działanie, opisane w poz. 51 
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wniosku jest działaniem jedynie możliwym, 
a zatem – w istniejących okolicznościach – pra-
widłowym, należało uznać za prawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, 
zgodnie z którym należności otrzymane w go-
dzinach nocnych lub w dni wolne od pracy po-
winny być ewidencjonowane na kasie rejestru-
jącej bez zbędnej zwłoki dnia następnego lub 
pierwszego dnia pracy po dniach wolnych od 
pracy, należy uznać za prawidłowe.

Gdy zaliczka zostanie zaewidencjonowana 
w innym okresie, niż powstał obowiązek po-
datkowy, należy dokonać korekty za pomocą 
ewidencji korekt i przypisać należny VAT 
okresowi, w którym powstał obowiązek po-
datkowy. Nie będą w tym przypadku pomoc-
ne ewidencje pomyłek i zwrotów, które okre-
śla nowe rozporządzenie, gdyż inny jest cel 
ich prowadzenia.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski prowadzi sprzedaż zaba-
wek przez Internet. Sklep działa w go-
dzinach 8–18. 29 maja 2013 r. sprzedał 
grę komputerową za 200 zł. Płatność za 
nabytą zabawkę wpłynęła w czwar-
tek 30 maja, tj. w Boże Ciało (dzień usta-

wowo wolny od pracy). Ponieważ pierw-
szym dniem pracy sklepu po wolnym 
dniu był 31 maja, w tym dniu pan Kowal-
ski powinien był zaewidencjonować 
sprzedaż gry. Wystawiony paragon po-
winien dołączyć do wysyłanego towaru. 
Jeżeli sklep pana Kowalskiego zostałby 
otwarty dopiero w poniedziałek 3 czerw-
ca, to w tym dniu powinien zaewidencjo-
nować na kasie sprzedaż gry. Nie może 
jednak rozliczyć VAT z tego tytułu w de-
klaracji za czerwiec. Korekty musi doko-
nać za pomocą ewidencji korekt.

5.3. Ewidencja korekt

Sprzedaż towarów przez Internet wiąże się 
z koniecznością rozliczania zwrotów od na-
bywców towarów, których sprzedaż została 
wcześniej zaewidencjonowana na kasie fi-
skalnej. W związku ze zwrotem towarów 
przez nabywcę mogą wystąpić różne sytu-
acje. Może się zdarzyć, że zwrot towaru przez 
nabywcę następuje w tym samym miesiącu co 
zwrot pieniędzy przez sprzedawcę. Zdarza się 
również, że np. zwrot towaru następuje 
w jednym miesiącu, a zwrot pieniędzy przez 
sprzedawcę w innym. Co do zasady należy 
przyjąć, że jeżeli sprzedawca wystawił tylko 
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paragon, to korekty VAT należnego trzeba do-
konać w miesiącu, w którym zwrócono towar.

Z rozporządzenia w sprawie kas rejestrują-
cych wynika wprost, że na kasie nie ewiden-
cjonuje się zwrotów towarów i uznanych re-
klamacji towarów i usług (§ 3 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie kas rejestrują-
cych). Od 1 kwietnia 2013 r. do rozporządze-
nia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestru-
jących wprowadzono regulacje, co ma 
zawierać ewidencja zwrotów i uznanych re-
klamacji. Z § 3 ust. 4 rozporządzenia w spra-
wie kas rejestrujących wynika, że zwroty to-
warów i uznane reklamacje towarów i usług, 
które skutkują zwrotem całości lub części na-
leżności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje 
się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1)  datę sprzedaży,
2)  nazwę towaru lub usługi pozwalającą na 

jednoznaczną ich identyfikację i ewentu-
alnie opis towaru lub usługi stanowiący 
rozwinięcie tej nazwy,

3)  termin dokonania zwrotu towaru lub re-
klamacji towaru albo usługi,

4)  wartość brutto zwracanego towaru lub 
wartość brutto towaru albo usługi będą-
cych przedmiotem reklamacji oraz wartość 
podatku należnego – w przypadku zwrotu 
całości należności z tytułu sprzedaży,

5)  zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowia-
dającą jej wartość podatku należnego 
– w przypadku zwrotu części należności 
z tytułu sprzedaży.

Do ewidencji należy dołączyć:
 ● dokument potwierdzający sprzedaż oraz
 ● protokół przyjęcia zwrotu towaru lub re-

klamacji towaru albo usługi podpisany 
przez sprzedawcę i nabywcę.
Podany przykładowy wzór ewidencji zwrotów 

towarów i uznanych reklamacji podatnik może 
bardziej uszczegółowić, np. o wartość zwracanej 
należności brutto wraz z kwotą podatku według 
poszczególnych stawek VAT. Tego rodzaju 
uszczegółowienie może mieć istotne znaczenie 
zwłaszcza dla podatników dokonujących sprze-
daży według różnych stawek VAT.

Jeżeli nabywca posiada paragon dokumen-
tujący zakup zwracanego towaru, to w tym 
przypadku sprzedawca powinien sporządzić 
protokół zwrotu, do którego załącza paragon. 
Protokół zwrotu powinien zawierać wartość 
netto towaru, kwotę VAT oraz wartość korek-
ty. W przypadku zwrotu towaru bez parago-
nu do tej pory organy podatkowe zalecały, 
aby sprzedawca posiadał np. dokument, 
z którego wynika potwierdzenie przelewu, 
którym oddał klientowi zapłatę. W interpre-
tacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 

w Bydgoszczy z 30 sierpnia 2010 r. (sygn. 
ITPP1/443-518/10/AJ) stwierdzono:

Odnosząc się do przedstawionego stanu fak-
tycznego oraz mając na względzie brak szczegóło-
wych uregulowań odnoszących się do sposobu ko-
rygowania obrotu ewidencjonowanego przy 
zastosowaniu kas rejestrujących stwierdzić nale-
ży, że zgromadzenie przez Wnioskodawcę dowo-
dów stanowiących dowód przeciwny do dowodu, 
jakim jest zapis z kasy rejestrującej, przy uwzględ-
nieniu wyjątkowego charakteru zdarzeń, może 
stanowić podstawę do skorygowania obrotu 
i kwot podatku należnego. Dowodzenie zwrotu 
towaru, będącego podstawą dokonania korekty, 
na podstawie innych dokumentów aniżeli orygi-
nał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar 
dowodu znajduje się po stronie podatnika, który 
w prowadzonej przez siebie dokumentacji powi-
nien posiadać dowody potwierdzające stan rze-
czywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wy-
kazać fakt zwrotu towaru.

Zatem w sytuacji, kiedy podatnik nie dyspo-
nuje oryginałem paragonu dokumentującego 
transakcję może skorygować obrót z tytułu 
sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastoso-
waniu kasy lub drukarki fiskalnej przy założe-
niu, iż podstawą prawidłowego sporządzenia 
rozliczenia jest rzeczywisty przebieg transakcji 
gospodarczej, udokumentowany rzetelnymi 
dowodami i wynika z zapisów zawartych 
w prowadzonych urządzeniach księgowych, 
z których dane wynikające za dany miesiąc 
rozli czeniowy obniżą łączną miesięczną sprze-
daż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej.

Reasumując, stwierdzić należy, że Wniosko-
dawcy w związku z zaistniałymi zdarzeniami, 
przysługuje uprawnienie do korekty sprzedaży 
i podatku należnego w razie braku oryginału 
paragonu, jednakże pod warunkiem, że zda-
rzenia te zostały udokumentowane wiarygod-
nymi dowodami. Zdarzenia powodujące korek-
tę obrotu i podatku należnego, powinny zostać 
uwidocznione w odrębnej, specjalnie w tym celu 
prowadzonej, ewidencji korekt.

Po zmianie przepisów, tj. od 1 kwiet-
nia 2013 r., sprzedawcy mają pewien problem 
z korektą obrotu, w sytuacji gdy kupujący nie 
zwróci im paragonu. Wynika to z faktu, że do 
ewidencji korekt musi być dołączony doku-
ment potwierdzający dokonanie sprzedaży. 
Ustawodawca nie doprecyzował, o jaki doku-
ment chodzi, ale według przepisów regulują-
cych VAT takim dokumentem jest właśnie pa-
ragon albo faktura. Z drugiej strony, gdyby 
zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie 
obowiązku udokumentowania zwrotu wy-
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łącznie na podstawie paragonu fiskalnego 
albo faktury, to wskazałby to wprost, tak jak 
zostało to zrobione w przypadku błędnego 
zaewidencjonowania sprzedaży ujmowanego 
w ewidencji pomyłek (§ 3 ust. 5 pkt 2 rozpo-
rządzenia). Prowadzi to do wniosku, że 
„dokumentem potwierdzającym dokonanie 
sprzedaży” nadal mogą być np. potwierdze-
nie dokonania płatności kartą płatniczą czy 
umowa sprzedaży. Najbliższe miesiące poka-
żą, jaka będzie praktyka organów podatko-
wych w tej kwestii.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski sprzedaje towary przez In-
ternet. 15 kwietnia 2013 r. sprzedał to-
war i w tym samym dniu wpłynęła za 
niego płatność na rachunek bankowy. 
W tym dniu zaewidencjonował też 
sprzedaż na kasie fiskalnej. Nie wysta-
wił faktury dla nabywcy. Towar został 
zwrócony 5 czerwca 2013 r. Jan Kowal-
ski wykazał tę sprzedaż w deklaracji za 
kwiecień 2013 r. Korekty powinien do-
konać w deklaracji za czerwiec 2013 r.

Jeśli towar został zwrócony, a oprócz para-
gonu została wystawiona także faktura VAT, 
to sprzedawca ma obowiązek wystawić faktu-
rę korygującą. W takim przypadku sprzedaw-
ca może jednak obniżyć VAT należny dopiero 
wówczas, gdy otrzyma potwierdzenie odbio-
ru korekty przez nabywcę.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski sprzedaje towary przez In-
ternet. 20 kwietnia 2013 r. sprzedał to-
war i w tym samym dniu wpłynęła za 
niego płatność na rachunek bankowy. 
W tym dniu zaewidencjonował tę sprze-
daż na kasie fiskalnej oraz wystawił na-
bywcy na jego żądanie fakturę. Towar 
został zwrócony 27 maja 2013 r. Sprze-
dawca wystawił fakturę korygującą, 
którą wysłał do nabywcy. Potwierdzenie 
odbioru faktury przez nabywcę otrzy-
mał 6 czerwca 2013 r. Wynika z niego, 
że nabywca otrzymał fakturę korygują-
cą 3 czerwca br. W związku z tym ko-
rekty sprzedaży powinien dokonać do-
piero w czerwcu, tj. w miesiącu

otrzymania faktury korygującej przez 
nabywcę, a nie w maju, czyli w miesiącu 
zwrotu towaru przez nabywcę.

■ ZAPAMIĘTAJ
Podatnicy mają obowiązek zaprowadzenia 
odrębnych ewidencji dotyczących zwrotów 
towarów, uznanych reklamacji czy pomy-
łek najpóźniej od 1 października br.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 109 ustawy o podatku od towa-
rów i usług
1. Podatnicy zwolnieni od podatku na 
podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowią-
zani prowadzić ewidencję sprzedaży za 
dany dzień, nie później jednak niż przed 
dokonaniem sprzedaży w dniu następ-
nym.
2. W przypadku stwierdzenia, że po-
datnik nie prowadzi ewidencji, o której 
mowa w ust. 1, albo prowadzi ją w spo-
sób nierzetelny, a na podstawie do-
kumentacji nie jest możliwe ustalenie 
wartości sprzedaży, naczelnik urzędu 
skarbowego lub organ kontroli skar bowej 
określi, w drodze oszacowania, wartość 
sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej 
kwotę podatku należnego. Jeżeli nie 
można określić przedmiotu opodatkowa-
nia, kwotę podatku ustala się przy zasto-
sowaniu stawki 22%.
3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników 
wykonujących wyłącznie czynności 
zwolnione od podatku na podstawie 
art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od 
podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 
są obowiązani prowadzić ewidencję za-
wierającą: kwoty określone w art. 90, 
dane niezbędne do określenia przed-
miotu i podstawy opodatkowania, wy-
sokość podatku należnego, kwoty po-
datku naliczonego obniżające kwotę 
podatku należnego oraz kwotę podatku 
podlegającą wpłacie do urzędu skarbo-
wego lub zwrotowi z tego urzędu oraz 
inne dane służące do prawidłowego 
sporządzenia deklaracji podatkowej, 
a w przypadkach określonych w art. 120 
ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane okre-
ślone tymi przepisami niezbędne do 
prawidłowego sporządzenia deklaracji 
podatkowej.

karta
płatnicza
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3a. Podatnicy świadczący usługi, 
których miejscem świadczenia nie 
jest terytorium kraju, są obowiązani 
w prowadzonej ewidencji podać na-
zwę usługi, wartość usługi bez podat-
ku od wartości dodanej lub podatku 
o podobnym charakterze, uwzględ-
niając moment powstania obowiązku 
podatkowego określany dla tego ro-
dzaju usług świadczonych na teryto-
rium kraju. W przypadku usług, do 
których stosuje się art. 28b, stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 19 
ust. 19a i 19b.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
9. W przypadku, o którym mowa 
w art. 12 ust. 1 pkt 6, podatnicy są obo-
wiązani prowadzić ewidencję otrzymy-
wanych towarów zawierającą w szcze-
gólności datę ich otrzymania, dane 
pozwalające na identyfikację towarów 
oraz datę wydania towaru po wykona-
niu usługi przez podatnika.
9a. W przypadkach, o których mowa 
w art. 12 ust. 1 pkt 7 i 8, podatnicy podat-
ku od wartości dodanej są obowiązani 
prowadzić ewidencję przemieszczanych 
towarów zawierającą w szczególności 
datę ich przemieszczenia na terytorium 
kraju oraz dane pozwalające na identyfi-
kację towarów.
10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowied-
nio do towarów przemieszczanych 
przez podatnika na terytorium państwa 
członkowskiego inne niż terytorium 
kraju, jeżeli na tych towarach mają być 
wykonane usługi na rzecz podatnika, 
a po wykonaniu tych usług towary te są 
wysyłane lub transportowane z powro-
tem do tego podatnika na terytorium 
kraju.

10a. Przepis ust. 9a stosuje się odpo-
wiednio do towarów przemieszczanych 
przez podatnika w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 4 pkt 7 i 8.
11. Podmioty, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 2, są obowiązane 
prowadzić ewidencję, na podstawie 
której można określić wartość naby-
wanych przez nie towarów z innych 
państw członkowskich; prowadzenie 
ewidencji powinno zapewnić wska-
zanie dnia, w którym wartość naby-
wanych przez te podmioty towarów 
z innych państw członkowskich prze-
kroczy kwotę 50 000 zł, z uwzględnie-
niem wartości towarów określonych 
w art. 10 ust. 3.
12. Minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych może określić, w dro-
dze rozporządzenia, szczegółowe dane, 
jakie powinny zawierać prowadzone 
przez podatnika ewidencje, o których 
mowa w ust. 9 i 10, a także wzory tych 
ewidencji, uwzględniając:
1)  specyfikę wykonywania czynności, 

których przedmiotem są przemiesz-
czane towary objęte obowiązkiem 
ewidencyjnym;

2)  konieczność zapewnienia dokumen-
tacji umożliwiającej zweryfikowanie 
prawidłowości rozliczenia podatku.

13. Minister właściwy do spraw finan-
sów publicznych może zwolnić, w dro-
dze rozporządzenia, niektóre grupy 
podatników będących osobami fizycz-
nymi z prowadzenia ewidencji, o której 
mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnio-
ne specyfiką wykonywanej przez tych 
podatników działalności, a dodatkowo 
jeżeli w związku z wykonywanymi 
przez nich czynnościami naczelnik 
urzędu skarbowego otrzymuje doku-
menty umożliwiające prawidłowe 
określenie osiąganego przez tych po-
datników obrotu.

Już w następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej” 
napiszemy o obowiązkach składkowych wobec ZUS. 

Omówimy zasady płacenia składek, ulgi i umorzenia, sankcje za naruszenie 
obowiązków wobec ZUS, dokumenty ubezpieczeniowe i wiele innych spraw 

związanych z ubezpieczeniami społecznymi przedsiębiorców. 

Zachęcamy do kupna i prenumeraty.
Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, 801 626 666, e-mail bok@infor.pl
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Skrobisz-Kaczmarek 
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Marek 
Żochowski

  Problem   Pracodawca od 1 stycznia 2013 r. powierzył mi zajmowanie się funduszem socjalnym, w tym współpracę ze 

związkami zawodowymi. Zapoznając się z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zauważyłam, 

że znajduje się w nim zapis, iż ze świadczeń mogą korzystać pracownicy i ich małoletnie dzieci. Czy w regulaminie 

można ograniczyć krąg osób uprawnionych do korzystania z funduszu?

  Odpowiedź   Nie, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ograniczać kręgu osób uprawnionych do korzystania ze 
świadczeń socjalnych z tego funduszu.

Uzasadnienie    Krąg osób uprawnionych do korzystania ze środków zfśs 
jest ściśle określony. Przepisy wewnątrzzakładowe nie mogą go ograni-
czać. W regulaminie zfśs jest dopuszczalne tylko jego rozszerzenie.
Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu socjalnego są:
●  pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na 

podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania oraz członkowie 
ich rodzin,

●  pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
●  emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu oraz członkowie ich rodzin.
●  członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach 

– jeżeli byli na ich utrzymaniu,
●  osoby, którym zakład pracy przyznał prawo korzystania ze świadczeń 

funduszu (np. dzieci z domu dziecka, byli pracownicy pobierający 
świadczenie przedemerytalne, bezrobotni).

Nie można zatem wprowadzić zapisu do regulaminu zfśs, który przyznaje 
prawo do korzystania ze środków funduszu socjalnego tylko pracowni-
kom.
Za członków rodziny uznaje się:
●  pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobio-

ne oraz przyjęte na wychowanie, dzieci współmałżonków, jak również 
pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo 
w wieku np. do lat 18, a jeżeli się uczą – do czasu ukończenia nauki, 
nie dłużej niż do ukończenia np. 25. roku życia – niezależnie od pobie-
rania lub niepobierania zasiłku rodzinnego,

●  wymienione wyżej osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek,

●  współmałżonków, pracujących w innych zakładach pracy,
●  rodziców prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z pracowni-

kiem.
Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych nie może wykluczyć żad-
nej grupy osób uprawnionych do tych świadczeń, nawet gdyby pozosta-
wały w zatrudnieniu (np. współmałżonek). Jedynym kryterium otrzymania 
świadczenia jest kryterium socjalne, tj. sytuacja życiowa, rodzinna i mate-
rialna.
Ustalając osoby uprawnione, należy pamiętać, że osoba, która uprzednio 
przeszła na emeryturę i podjęła zatrudnienie w innym zakładzie pracy (za-
wieszając wypłatę emerytury), a następnie po rozwiązaniu tego stosunku 
pracy ponownie pobiera emeryturę, jest w rozumieniu ustawy o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych byłym pracownikiem ostatniego za-
kładu pracy i w tym zakładzie jest uprawniona do korzystania ze świad-
czeń socjalnych – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 
1991 r. (I PZP 56/91, OSNC 1992/4/63) .

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 2 pkt 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.),
● art. 67–68 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 
z późn. zm.).

„Chcesz zadać pytania naszym ekspertom? 
Wejdź i korzystaj: www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry”
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Rozliczanie VAT 
w handlu w Internecie
Czy zakupy na zagranicznych aukcjach internetowych 
podlegają PCC

PYTANIE
Nabywam różnego rodzaju używa-
ne rzeczy na aukcjach interneto-
wych za granicami naszego kraju. 
Sprzedawcami są prywatne osoby. 
Następnie w kraju naprawiam te 
rzeczy, czyszczę i przygotowuję do 
sprzedaży w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. Czy jed-
nak ich zakup – i to za granicą – po-
woduje konieczność zapłaty PCC 
w Polsce? Wartość jednostkowa na-
bywanych towarów praktycznie za-
wsze przekracza 1000 zł.

ODPOWIEDŹ
W razie złożenia oferty w postaci 

elektronicznej (m.in. w przypadku 
licytacji za pośrednictwem Interne-
tu) umowę uważa się za zawartą 
w kraju, w którym w chwili zawar-
cia umowy znajduje się miejsce za-
mieszkania albo siedziba składają-
cego ofertę zakupu. W związku 
z tym, jeśli dokonuje Pan zakupów 
na zagranicznych aukcjach interne-
towych i zawiera umowy (licytuje 
na aukcjach) w swoim miejscu za-
mieszkania – w Polsce, uznaje się, 
że do zakupu doszło na terenie Pol-
ski. Powoduje to, że w momencie 
zawarcia umowy powstaje obowią-
zek podatkowy w podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych i jest Pan 
zobowiązany złożyć deklarację PCC 
oraz obliczyć i wpłacić podatek. 
Wyjątek stanowią przypadki, w któ-
rych ustawa o PCC przewiduje 
zwolnienia (m.in. przy zakupie rze-
czy ruchomych, jeżeli ich jednost-
kowa wartość nie przekra-
cza 1000 zł).

WYJAŚNIENIE
Dokonuje Pan zakupów na zagra-

nicznych aukcjach internetowych. Dla 

oceny ewentualnych skutków podat-
kowych takich transakcji należy roz-
strzygnąć, czy prowadzona działal-
ność podlega regulacji polskiej 
ustawy. Z ustawy o podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych wynika, że 
obowiązek zapłaty PCC powstaje, je-
żeli przedmiotem transakcji są:
1)  rzeczy znajdujące się na teryto-

rium Polski lub
2)  rzeczy znajdujące się za granicą, 

w przypadku gdy nabywca ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę 
na terytorium RP i czynność cywil-
noprawna została dokonana na te-
rytorium RP (art. 1 ust. 1 pkt 1 
lit. a oraz art. 1 ust. 4 upcc).

W przypadku opisanym w pytaniu 
należy rozważyć, czy mamy do czy-
nienia z sytuacją wymienioną w pkt 2. 
Na pewno zostały spełnione dwa wa-
runki opodatkowania z pkt 2, a mia-
nowicie:

 ● rzecz znajduje się za granicą,
 ● nabywca ma miejsce zamieszkania 

w Polsce.
Nie wiadomo jednak, czy został 

spełniony trzeci konieczny warunek, 
aby czynność była opodatkowana PCC 
w Polsce, a mianowicie: czy czynność 
„została dokonana na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej”, skoro została 
przeprowadzona przez Internet?

Do sprzedaży na odległość, za po-
średnictwem Internetu, znajdują za-
stosowanie przepisy szczególne Ko-
deksu cywilnego. Jeżeli, jak w Pana 
przypadku, oferta jest składana w po-
staci elektronicznej, umowę uznaje 
się za zawartą w miejscu zamieszka-
nia albo w siedzibie składającego 
ofertę w chwili zawarcia umowy 
(art. 70 § 2 k.c.). W związku z tym, że 
Pan jako nabywca ma miejsce za-
mieszkania na terytorium Polski, 
umowę uważa się za zawartą w Pol-

sce. Tym samym nabycie przedmio-
tów za pośrednictwem Internetu z te-
rytorium Polski powoduje powstanie 
obowiązku podatkowego z tytułu 
czynności cywilnoprawnych.

Takie stanowisko potwierdza też pi-
smo Ministra Finansów z 20 czerw-
ca 2012 r., sygn. PL/LM/830/15/ 
/BNJ/12/79: „(...) kryterium decydu-
jącym o miejscu zawarcia umowy 
sprzedaży w postaci elektronicznej 
jest miejsce zamieszkania albo sie-
dziba składającego ofertę zakupu 
w chwili zawarcia umowy. W związku 
z tym, że kupującym na zagranicznej 
aukcji internetowej była osoba fizycz-
na zamieszkała na terytorium RP, 
umowę uważa się za zawartą w Pol-
sce.

W konsekwencji, skoro Wniosko-
dawca miał miejsce zamieszkania na 
terytorium RP i w świetle powołanych 
przepisów umowy sprzedaży rzeczy 
na zagranicznych aukcjach interneto-
wych zawierane były w Polsce, podle-
gały PCC, gdyż spełnione były łącznie 
warunki określone w przepisie art. 1 
ust. 4 pkt 2 upcc”.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że 
w przypadku nabywania rzeczy ru-
chomych o wartości poniżej 1000 zł, 
znajduje zastosowanie zwolnienie 
takiej transakcji od PCC. Stanowi 
o tym art. 9 pkt 6 upcc, zgodnie 
z którym zwalnia się od podatku 
sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli 
podstawa opodatkowania nie prze-
kracza 1000 zł.

Warto przypomnieć, że podstawę 
opodatkowania przy umowie sprze-
daży stanowi wartość rynkowa rzeczy 
(art. 6 ust. 1 pkt 1 upcc). W Pana 
przypadku nie powinny występować 
żadne wątpliwości co do „rynkowo-
ści” ceny licytowanych przedmiotów. 
Do aukcji internetowych dostęp ma 
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nieograniczona liczba osób, dlatego 
cena zakupu w zasadzie odzwiercie-
dla rynkową wartość danego przed-
miotu, tj. nikt inny nie chciał za niego 
więcej zapłacić. Organy nie powinny 
więc kwestionować podstawy opodat-
kowania przy takiej transakcji. Staw-
ka podatku właściwa do opodatkowa-
nia transakcji sprzedaży rzeczy 
ruchomych wynosi 2% (art. 7 ust. 1 
pkt 1 lit. a upcc).

Podsumowując, dokonuje Pan zaku-
pów używanych rzeczy ruchomych za 
pośrednictwem zagra nicznych portali 

aukcyjnych, a jed nostkowa wartość 
nabywanych przedmiotów przekra-
cza 1000 zł. Z tytułu tych transakcji 
jest Pan zobowiązany do rozpoznania 
obowiązku podatkowego w podatku 
od czynności cywilnoprawnych w Pol-
sce, obliczenia podatku, zadeklarowa-
nia go i odprowadzenia do urzędu 
skarbowego w terminie 14 dni od dnia 
dokonania zakupu. Warto przy tym 
wziąć pod uwagę, że zakupów, o któ-
rych mowa, dokonuje Pan w ramach 
prowadzonej działalności gospodar-
czej, dlatego PCC będzie stanowić 

koszt uzyskania przychodów w podat-
ku dochodowym.

Grzegorz Gębka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), ust. 4, art. 6 

ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a), 
art. 9 pkt 6 ustawy z 9 września 
2000 r. o podatku od czynności cywil-
noprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 101, poz. 649 z późn. zm.),

 ● art. 70 § 1 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Jak na fakturze powinien być ujęty koszt transportu 
sprzedawanego towaru
PYTANIE
Prowadzę sklep internetowy. Mam 
problem z fakturowaniem trans-
portu towarów. Czy powinienem uj-
mować na fakturze dwie pozycje:
● sprzedaż towarów,
● transport?
Czy może powinienem ujmować 
wszystko w jednej pozycji „sprze-
daż towaru”?

ODPOWIEDŹ
Usługa transportowa jest jednym 

z elementów dostawy towarów, więc 
nie należy jej odrębnie wykazywać 
na fakturze. Cena sprzedaży towa-
rów powinna obejmować również 
koszty transportu. Całość powinna 
być opodatkowana tą samą stawką 
co towar.

WYJAŚNIENIE
Aby odpowiedzieć na pytanie, należy 

odnieść się do definicji podstawy opo-
datkowania VAT. Podstawę opodat-
kowania stanowi obrót. Obrotem jest 
kwota należna z tytułu sprzedaży, po-
mniejszona o kwotę VAT od tej sprzeda-
ży. Jest to zatem wartość netto towaru, 
tzn. bez VAT. Kwota należna obejmuje 
całość świadczenia należnego od na-
bywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane 
dotacje, subwencje i inne dopłaty 
o podobnym charakterze mające bezpo-
średni wpływ na cenę (kwotę należną) 
to warów dostarczanych lub usług 
świad czonych przez podatnika, po-
mniejszone o kwotę należnego podatku.

Koszt przesyłki stanowi jeden z ele-
mentów kalkulacyjnych kształtujących 
kwotę należną, którą sprzedawca żąda 
od nabywcy. Sprzedając towar, sprze-
dawca dokonuje wyłącznie dostawy to-
warów, nie świadczy usług transporto-
wych. Koszty dodatkowe, które ponosi, 
wchodzą w skład podstawowej czyn-
ności, jaką jest sprzedaż towarów. Za-
tem stanowiąca taki koszt dodatkowy 
m.in. opłata pocztowa czy transport 
jest jednym z poniesionych kosztów 
związanych ze świadczeniem głów-
nym, które w efekcie kształtują kwotę 
ostateczną żądaną od nabywcy. Od 1 
stycznia 2014 r. z ustawy o VAT już 
wprost będzie wynikać, że koszty 
transportu pobierane przez dostawcę 
zwiększają podstawę opodatkowania. 
Do tej pory taka regulacja przewidzia-
na jest dla WNT. Nie oznacza to, że 
obecnie przy sprzedaży krajowej kosz-
ty transportu nie powinny powiększać 
podstawy opodatkowania. Takie rozu-
mienie podstawy opodatkowania wy-
nika z dyrektywy VAT.

Skoro zatem kwota należna stano-
wiąca całość świadczenia należnego 
od nabywcy obejmuje wszystkie ele-
menty kosztów związanych z dokony-
waną przez podatnika sprzedażą oraz 
inne elementy kształtujące w efekcie 
kwotę żądaną od nabywcy, to kosz -
ty poniesione przez sprzedającego 
w imieniu nabywcy powinny wcho-
dzić do podstawy opodatkowania 
i nie powinny być odrębnie fakturo-
wane z odrębną stawką VAT właściwą 

dla tych usług. Sprzedawca towarów, 
dostarczając je do nabywcy, dokonuje 
wyłącznie ich sprzedaży, natomiast 
koszty dodatkowe, które ponosi, 
wchodzą w skład podstawowej czyn-
ności, jaką jest sprzedaż towarów.

Dlatego koszty przesyłki, transpor-
tu ponoszone w związku ze sprzedażą 
towarów powinny zwiększać kwotę 
należną od nabywcy z tytułu dostawy 
towarów, a także powinny być opo-
datkowane według stawki właściwej 
dla realizacji sprzedaży towarów. Na-
leży więc przyjąć, że ponoszone kosz-
ty przesyłki powinno się w całości 
opodatkowywać według stawki po-
datku właściwej dla dostawy poszcze-
gólnych produktów.

Stanowisko to potwierdzają organy 
podatkowe. Jako przykład można 
wskazać pismo Dyrektora Izby Skar-
bowej w Warszawie z 5 wrze-
śnia 2009 r. (nr IPPP1/443-1068/08- 
-4/IG), w którym czytamy: „Koszt 
przesyłki stanowi jeden z elementów 
kalkulacyjnych, kształtujących kwotę 
należną, którą sprzedawca żąda od 
nabywcy. Skoro zatem kwota należna, 
stanowiąca całość świadczenia należ-
nego od nabywcy, obejmuje wszystkie 
elementy kosztów związanych z do-
konywaną przez podatnika sprzedażą 
oraz inne elementy kształtujące 
w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, 
to koszty wyłożone przez sprzedają-
cego w imieniu nabywcy winny wcho-
dzić w podstawę opodatkowania i nie 
powinny być odrębnie fakturowane 
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z odrębną stawką podatku od towa-
rów i usług właściwą dla tych usług. 
Sprzedawca towarów, dostarczając je 
nabywcy, dokonuje wyłącznie ich 
sprzedaży, natomiast koszty dodatko-
we, które ponosi, wchodzą w skład 
jego podstawowej czynności, jaką jest 
sprzedaż towarów.

W związku z tym w Pana przypadku 
cała kwota pobrania, która zawiera 
wartość sprzedanego towaru łącznie 
z wartością opłaty pocztowej, wyod-

rębnionej na tym samym dowodzie 
nadania, powinna zostać zaewiden-
cjonowana w kasie fiskalnej jako ob-
rót, pomniejszony oczywiście o kwotę 
należnego podatku, gdyż świadczona 
jest w tym przypadku jedna dostawa 
określonego towaru wraz z kosztami 
jego wysyłki (...)”.

Podobnie wypowiedział się Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w piśmie nr ITPP1/443-1062/09/DM 
z 18 stycznia 2010 r.

Koszt przesyłki czy transportu może 
być wyłączony z podstawy opodatko-
wania, tylko gdy nabywca upoważni 
sprzedawcę do zawarcia umowy 
w jego imieniu i na jego rzecz.

Rafał Styczyński

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 29 ustawy z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).

Czy w związku z posezonową obniżką cen towarów 
należy tworzyć odpis aktualizujący
PYTANIE
Jesteśmy jednostką handlu deta-
licznego. Dokonujemy obniżek cen 
na część artykułów w ramach wy-
przedaży (obniżamy naszą marżę 
o ok. 60%). Ewidencję prowadzimy 
w cenach sprzedaży brutto. Czy 
w związku z obniżką cen powinni-
śmy utworzyć odpis aktualizujący 
na sprzedawane towary? Jak prawi-
dłowo ująć w księgach rachunko-
wych taką obniżkę?

ODPOWIEDŹ
Obniżenie ceny towaru poprzez 

zmniejszenie marży handlowej nie 
powoduje obniżenia ceny zakupu. 
Zatem nie ma podstaw do tworzenia 
odpisu aktualizującego wartość to-
warów (ponieważ nie dochodzi do 
obniżenia wartości użytkowej towa-
ru, a jedynie do redukcji części mar-
ży). W związku z tym w księgach ra-

chunkowych nastąpi jedynie korekta 
cen ewidencyjnych z tytułu marży 
i z tytułu VAT. Jednak w przypadku 
gdyby doszło do obniżenia wartości 
użytkowej towaru, wówczas oprócz 
korekty ceny ewidencyjnej z tytułu 
marży i VAT należałoby dokonać od-
pisu aktualizującego wartość posia-
danego zapasu towarów.

WYJAŚNIENIE
Posezonowe obniżki cen są efektem 

strategii cenowej mającej na celu 
zwiększenie sprzedaży danego towaru 
w określonym czasie. Jeśli obniżenie 
cen następuje (jak w rozpatrywanym 
przypadku) poprzez zmniejszenie 
marży detalicznej, to nie ma podstaw 
do twierdzenia, że taka redukcja po-
woduje utratę wartości towarów. Jest 
to jedynie swego rodzaju zmiana ceny 
ewidencyjnej poprzez obniżenie zakła-
danej marży, jaką zrealizuje sklep. 

Innymi słowy, ponieważ nowa cena 
sprzedaży (po obniżce) jest nadal wyż-
sza od ceny nabycia (zakupu), to nie 
ma podstaw, by twierdzić, że mamy do 
czynienia z trwałą utratą wartości tych 
towarów. Tym samym nie ma potrzeby 
tworzenia odpisów aktualizujących. 
Odpisy takie należałoby tworzyć 
w przypadku, gdyby nastąpił spadek 
wartości towarów poniżej ceny zakupu 
(a więc gdy nawet całkowite zrezygno-
wanie z marży nie powoduje, że cena 
sprzedaży będzie wyższa niż cena za-
kupu). W rozpatrywanym przypadku 
należy jednak stwierdzić, że cena 
sprzedaży nadal będzie wyższa niż 
cena zakupu (cena zakupu nie ulega 
obniżeniu ze względu na utratę warto-
ści). W ewidencji księgowej obniżka 
ceny poprzez redukcję marży wiąże się 
jedynie z koniecznością dokonania ko-
rekty odchyleń od cen ewidencyjnych 
z tytułu marży i podatku VAT.

PRZYKŁAD

Jednostka handlu detalicznego stosuje stałe ceny ewidencyjne na poziomie cen sprzedaży brutto. Dokonała obniżki 
cen sprzedaży towarów A poprzez zmniejszenie o 60% marży handlowej. Cena zakupu towarów A wynosiła 1000 zł 
(+ 23% VAT).
Cena ewidencyjna na poziomie ceny sprzedaży brutto przed obniżką:
● cena zakupu towarów A 1000,00 zł
● marża handlowa (50%) 500,00 zł
● podatek VAT należny (1500 zł × 23% VAT) 345,00 zł
razem: 1845,00 zł
Cena ewidencyjna na poziomie ceny sprzedaży brutto po obniżce:
● cena zakupu towarów A 1000,00 zł
● marża handlowa [500 zł – (500 zł × 60%)] 200,00 zł
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● podatek VAT należny (1200 zł × 23% VAT) 276,00 zł
razem: 1476,00 zł
Załóżmy, dla uproszczenia obliczeń, że w wyniku obniżenia ceny z 1845 zł na 1476 zł sprzedano cały asortyment towaru A.
Ewidencja:
1. Zakup towarów

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  1000,00 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  230,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  1230,00 zł

2.  Wprowadzenie zakupionych towarów do magazynu według stałej ceny ewidencyjnej na poziomie ceny sprzeda-
ży brutto
Wn konto 330 „Towary”  1845,00 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  1000,00 zł
Ma konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży”  500,00 zł
Ma konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego”  345,00 zł

3. Sprzedaż towarów objętych obniżką
Wn konto 100 „Kasa”  1476,00 zł
Ma konto 730 „Sprzedaż towarów”  1200,00 zł
Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego”  276,00 zł

4. Ustalenie kosztu własnego sprzedaży
a) wyksięgowanie sprzedanych towarów w cenach ewidencyjnych

Wn konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”  1845,00 zł
Ma konto 330 „Towary”  1835,00 zł

b) odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży przypadającej na sprzedane towary
Wn konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży”  500,00 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”  500,00 zł

c) odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego przypadające na sprzedane towary
Wn konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego”  345,00 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”  345,00 zł

 

202 – Rozrachunki z dostawcami
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego 300 – Rozliczenie zakupu

 1230,00 (1 1) 230,00 1) 1000,00  1000,00 (2

330 – Towary

340 – Odchylenia 
od cen ewidencyjnych 

z tytułu marży

340 – Odchylenia 
od cen ewidencyjnych 

z tytułu VAT należnego

2) 1845,00  1845,00 (4a 4b) 500,00  500,00 (2 4c) 345,00  345,00 (2

730 – Sprzedaż towarów
222 – Rozliczenie podatku VAT 

należnego 100 – Kasa

 1200,00 (3 3) 276,00 3) 1476,00

735 – Wartość sprzedanych 
towarów według cen nabycia

4a) 1845,00  500,00 (4b

 345,00 (4c

Jeśli jednak istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że kontrolowany przez 
jednostkę składnik aktywów nie przy-
niesie w przyszłości w znaczącej części 
lub w całości przewidywanych korzy-
ści ekonomicznych, to zgodnie z art. 28 
ust. 7 ustawy o rachunkowości uzasad-
nione jest dokonanie odpisu aktualizu-

jącego doprowadzającego wartość 
składnika majątku (towaru) do ceny 
sprzedaży netto, a w przypadku jej bra-
ku – do ustalonej w inny sposób warto-
ści godziwej. Taka sytuacja wystąpi, 
gdy obniżka cen jest na tyle duża, że 
nastąpi spadek wartości towarów poni-
żej ceny zakupu. W takim przypadku 

w ewidencji należałoby nie tylko obni-
żyć odchylenia od cen ewidencyjnych 
z tytułu marży i VAT, ale też dokonać 
odpisu aktualizującego towary w cię-
żar konta pozostałych kosztów opera-
cyjnych w korespondencji z kontem 
odchyleń od cen ewidencyjnych z tytu-
łu aktualizacji wartości towarów.
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PRZYKŁAD

Jednostka handlu detalicznego stosuje stałe ceny ewidencyjne na poziomie cen sprzedaży brutto. Dokonała obniżki 
cen sprzedaży towarów A poprzez zmniejszenie o 60% ceny sprzedaży. Cena zakupu towarów A wynosiła 1000 zł 
(+ 23% VAT).
Cena ewidencyjna na poziomie ceny sprzedaży brutto przed obniżką:
● cena zakupu towarów A 1000,00 zł
● marża handlowa (50%)  500,00 zł
● podatek VAT należny (1500 zł × 23% VAT)  345,00 zł
razem:  1845,00 zł
Cena ewidencyjna na poziomie ceny sprzedaży brutto po obniżce:
●  cena zakupu towarów A [1000 zł – (1000 zł x 60%)]  400,00 zł
● marża handlowa [500 zł – (500 zł x 60%)]  200,00 zł
● podatek VAT należny (600 zł x 23% VAT)  138,00 zł
razem:  738,00 zł
Załóżmy, dla uproszczenia obliczeń, że w wyniku obniżenia ceny z 1845 zł na 738 zł sprzedano cały asortyment towaru A.
Ewidencja:
1. Zakup towarów

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  1000,00 zł
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego”  230,00 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  1230,00 zł

2.  Wprowadzenie zakupionych towarów do magazynu według stałej ceny ewidencyjnej na poziomie ceny sprzeda-
ży brutto
Wn konto 330 „Towary”  1845,00 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu”  1000,00 zł
Ma konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży”  500,00 zł
Ma konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego”  345,00 zł

3.  Korekta odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu marży w związku z utratą wartości posiadanych towarów 
(500 zł – 200 zł) = 300 zł
Wn konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży”  300,00 zł
Ma konto 330 „Towary”  300,00 zł

4.  Korekta odchyleń od cen ewidencyjnych z tytułu VAT w związku z utratą wartości posiadanych towarów 
(345 zł – 138 zł) = 207 zł
Wn konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego”  207,00 zł
Ma konto 330 „Towary”  207,00 zł

5. Korekta ceny zakupu – odpis aktualizujący cenę zakupu (1000 zł – 400 zł) = 600 zł
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  600,00 zł
Ma konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu aktualizacji wartości towarów”  600,00 zł

6. Sprzedaż towarów objętych obniżką
Wn konto 100 „Kasa”  738,00 zł
Ma konto 730 „Sprzedaż towarów”  600,00 zł
Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego”  138,00 zł

7. Ustalenie kosztu własnego sprzedaży
a) wyksięgowanie sprzedanych towarów w cenach ewidencyjnych (1845 zł – 300 zł – 207 zł)

Wn konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”  1338,00 zł
Ma konto 330 „Towary”  1338,00 zł

b) odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży przypadającej na sprzedane towary
Wn konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży”  200,00 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”  200,00 zł

c) odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego przypadające na sprzedane towary
Wn konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu VAT należnego”  138,00 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”  138,00 zł

8. Wyksięgowanie odchyleń z tytułu aktualizacji wartości towarów przypadających na sprzedane towary
Wn konto 340 „Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu aktualizacji wartości towarów”  600,00 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia”  600,00 zł



Nasze rady

32 | www.pgp.infor.pl

202 – Rozrachunki z dostawcami
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego 300 – Rozliczenie zakupu
 1230,00 (1 1) 230,00 1) 1000,00  1000,00 (2

330 – Towary

340 – Odchylenia 
od cen ewidencyjnych 

z tytułu marży

340 – Odchylenia 
od cen ewidencyjnych 

z tytułu VAT należnego
2) 1845,00  300,00 (3 3) 300,00  500,00 (2 4) 207,00  345,00 (2

 207,00 (4 7b) 200,00 7c) 138,00
 1338,00 (7a  500,00  500,00  345,00  345,00 

 1845,00  1845,00 

340 – Odchylenia 
od cen ewidencyjnych z tytułu 
aktualizacji wartości towarów

765 – Pozostałe koszty 
operacyjne

735 – Wartość sprzedanych 
towarów według cen nabycia

8) 600  600,00 (5 5) 600,00 7a) 1338,00  200,00 (7b
 138,00 (7c
 600,00 (8

730 – Sprzedaż towarów
222 – Rozliczenie podatku VAT 

należnego 100 – Kasa
 600,00 (6  138,00 (6 6) 738,00

Irena Pazio

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 28 ust. 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

W jaki sposób wystawić korektę do faktury korygującej
PYTANIE
Wystawiliśmy klientowi korektę fak-
tury ze względu na dokonany przez 
niego zwrot towaru. Następnie klient 
zgłosił wadę niektórych nabytych 
w naszym sklepie rzeczy. Uznaliśmy 
reklamację i przyjęliśmy wadliwy to-
war. Obecnie mamy zamiar wystawić 
ponowną korektę faktury w związku 
z uznaniem reklamacji kolejnego to-
waru. Czy w zaistniałej sytuacji po-
winniśmy korygować fakturę pier-
wotną czy fakturę korygującą?

ODPOWIEDŹ
W sytuacji, w której podatnik kilku-

krotnie wystawia faktury korygujące 
w odniesieniu do tej samej transakcji, 
kolejna faktura korygująca powinna 
odnosić się również bezpośrednio do 
poprzedniej skorygowanej faktury. 
W szczególności nie jest tak, że kolej-
ny raz, wystawiając fakturę korygują-
cą (niezależnie od ilości takich faktur 
wystawionych w odniesieniu do da-
nej transakcji), podatnik będzie 

odnosił się wyłącznie do faktury 
pierwotnej dokumentującej taką 
sprzedaż i wyłącznie ją korygował 
(tj. odnosił się wyłącznie do pierw-
szej faktury dokumentującej daną 
czynność opodatkowaną).

WYJAŚNIENIE
Zwrot towaru, który następuje wsku-

tek uznania przez podatnika reklamacji 
dostarczanych przez niego towarów 
i usług, powoduje zmianę (zmniejsze-
nie) podstawy opodatkowania w podat-
ku od towarów i usług. Prawo do po-
mniejszenia podstawy opodatkowania 
w takiej sytuacji wynika z art. 29 ust. 4 
ustawy o VAT, zgodnie z którym podsta-
wę opodatkowania zmniejsza się m.in. 
o wartość zwróconych towarów.

Zmniejszenie podstawy opodatkowa-
nia VAT wymaga odpowiedniego udoku-
mentowania, czyli wystawienia faktury 
korygującej. Jak wynika z przedstawio-
nego stanu faktycznego, wystawili Pań-
stwo klientowi korektę faktury ze wzglę-
du na dokonany przez niego zwrot 

towaru. Po tym zwrocie i wystawieniu 
faktury korygującej klient zgłosił dodat-
kową wadę niektó rych nabytych rzeczy 
– Państwo tę reklamację uznali, klient 
zwrócił towar, a Państwo zwrócili klien-
towi pieniądze. W konsekwencji powin-
ni Państwo wystawić kolejną fakturę ko-
rygującą. To nie budzi wątpliwości. 
Przepisy dotyczące zasad wystawiania 
faktur i faktur korygujących nie regulują 
jednak wprost takiej sytuacji. W szcze-
gólności nie odpowiadają na pytanie, czy 
w takim przypadku należy korygować 
fakturę pierwotną czy fakturę już raz 
skorygowaną.

Dlatego należy posłużyć się wykład-
nią celowościową i odnieść się do po-
trzeb, które realizują przepisy dotyczące 
wystawiania faktur. Otóż faktura stano-
wi pewnego rodzaju potwierdzenie do-
konanej transakcji opodatkowanej po-
datkiem od towarów i usług. Jest więc 
swego rodzaju materialnym odzwiercie-
dleniem spełnienia obowiązku doku-
mentacyjnego. Faktura, jak też faktura 
korygująca (oraz dane, które zawiera), 
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ma na celu wskazanie obiektywnej rze-
czywistości. To z kolei powoduje, że po-
winna ona uwzględniać każdy kolejny 
stan (etap) transakcji dokonywanej mię-
dzy podatnikiem a jego kontrahentem, 
czyli również etap zmiany wielkości wy-
nagrodzenia (de facto – również podsta-
wy opodatkowania). Kolejna faktura 
korygująca powinna więc zawierać za-
równo odniesienia (i dane) wynikające 
z faktury pierwotnej, jak i oznaczenie 
oraz dane wynikające z poprzedniej fak-
tury korygującej. Takie stanowisko za-
jął również Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy w interpretacji z 14 sierp-
nia 2012 r. (sygn. ITPP1/443-579/12/ 
/MS), w której stwierdził, że: „(...) 
w celu podania właściwych, prawidło-
wych i zgodnych z rzeczywistością kwot 
i innych danych decydujących o rzetel-
ności wystawionego dokumentu Wnio-
skodawca, wystawiając kolejną fakturę 
korygującą (spełniającą określone w roz-
porządzeniu wymagania), powinien za-
wrzeć poza danymi z faktury pierwotnej 

również dane z uprzednio wystawio-
nych faktur korygujących (...)”.

Reasumując, jeśli dochodzi do sytu-
acji, że przy danej transakcji istnieje 
konieczność kilkukrotnego wystawia-
nia faktur korygujących, powinni Pań-
stwo wystawić kolejną fakturę korygu-
jącą, w ramach której będą ujęte dane 
z faktury pierwotnej oraz wszystkich 
poprzednich faktur korygujących. 
W szczególności należy zaznaczyć, że 
kolejna korekta faktury przy danej 
transakcji nie odnosi się wyłącznie do 
faktury wystawionej pierwotnie, 
tj. pierwszej faktury dokumentującej 
sprzedaż.

Faktura korygująca – dokumentująca 
zwrot towaru powinna zawierać:
1)  numer kolejny oraz datę jej wysta-

wienia,
2)  dane zawarte w fakturze, której do-

tyczy faktura korygująca (w tym 
przypadku dane zawarte w fakturze 
pierwotnej oraz w pierwszej faktu-
rze korygującej):

a)  określone w § 5 ust. 1 pkt 1–6 
rozporządzenia fakturowego (da-
tę wystawienia, numer faktury, 
oznaczenia identyfikujące podat-
nika i nabywcę, czyli imię, nazwi-
sko lub nazwę, adres, NIP),

b)  nazwę (rodzaj) zwróconego 
przez klienta towaru,

3)  kwotę zwrotu przekazaną klientowi,
4)  kwotę zmniejszenia podatku należ-

nego.
Grzegorz Gębka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 29 ust. 4, art. 106 ust. 1 ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.),

 ● § 4 ust. 1 pkt 1, § 5, § 13 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z 28 marca 
2011 r. w sprawie zwrotu podatku nie-
którym podatnikom, wystawiania fak-
tur, sposobu ich przechowywania oraz 
listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od po-
datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

Wzór faktury korygującej

Warszawa, 4 czerwca 2013 r.
Data dokonania dostawy: 6.05.2013 r.

Faktura korygująca 6/2013/KOR dotyczy faktur: F 20/05/2013 oraz F 5/2013/KOR
Sprzedawca: PPHU, ul. Piękna 7, 00-510 Warszawa, NIP 1234567891

Nabywca: Jan Kowalski, ul. Miła 3/34, 00-550 Warszawa

DANE Z FAKTUR, KTÓRYCH DOTYCZY KOREKTA
1. Dane z faktury F 20/05/2013 z 6 maja 2013 r.

Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. 
netto

Wartość 
netto

Podatek VAT Wartość 
brutto% kwota

1. Towar A szt. 10 1000,00 10 000,00 23% 2300,00 12 300,00

2. Dane z faktury korygującej F 5/2013/KOR z 10 maja 2013 r.

Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. 
netto

Wartość 
netto

Podatek VAT Wartość 
brutto% kwota

1. Zwrot towaru A 
z dostawy z 6 maja 2013 r. 

szt. 2 –1000,00 –2000,00 23% –460,00 –2460,00

Kwota zwrotu: 2460 zł
Kwota zmniejszająca podatek należny: 460 zł

KOREKTA

Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. 
netto

Wartość 
netto

Podatek VAT Wartość 
brutto% kwota

1. Zwrot towaru A 
z dostawy z 6 maja 2013 r. 

szt. 1 –1000,00 –1000,00 23% –230,00 –1230,00

Kwota zwrotu: 1230 zł
Kwota zmniejszająca podatek należny: 230 zł
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Klauzule niedozwolone 
– źródło problemów 
e-sklepów

KATARZYNA NOSKOWICZ-WASILEWSKA, radca prawny z Kancelarii Prawnej Jurkiewicz

Stan prawny na 1 września 2013 r. 

Mogłoby się wydawać, że założenie i prowadzenie 
sklepu internetowego to nic trudnego. Wystarczy za-
mówić odpowiednią stronę WWW, znaleźć źródła do-
staw, ustalić dobry plan działania i napisać „jakiś” 
regulamin. Nic bardziej mylnego. Coraz częściej 
przedsiębiorcy przekonują się o tym, że wcale nie tak 
łatwo jest napisać dobry regulamin. I nie chodzi tu 
tylko o to, żeby był on zrozumiały dla przeciętnego 
zjadacza chleba. Prawidłowo napisany regulamin 
musi być jasny, precyzyjnie regulować prawa i obo-
wiązki stron i przede wszystkim nie może zawierać 
klauzul niedozwolonych. 

Klauzule abuzywne

Klauzula niedozwolona (inaczej abuzywna) to zapis 
umowny (postanowienie), który kształtuje prawa i obo-
wiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi oby-
czajami, rażąco naruszając jego interesy. Za niedozwolo-
ne można uznać jedynie postanowienie, które nie zostało 
indywidualnie uzgodnione pomiędzy konsumentem 
a przedsiębiorcą, czyli takie, na które konsument nie miał 
żadnego wpływu. Z takimi postanowieniami będziemy 
mieli do czynienia w regulaminach, które są ustalane jed-
nostronnie przez przedsiębiorcę i muszą być zaakcepto-
wane przez konsumenta, który dokonuje zakupu w da-
nym sklepie. 

■ ZAPAMIĘTAJ
W przypadku gdy dane postanowienie było uzgodnio-
ne indywidualnie, nie możemy mówić o istnieniu klau-
zuli niedozwolonej. 

Przedsiębiorca może przy wykorzystaniu wszelkich 
środków dowodowych wykazywać, że prowadzone były 
negocjacje, które doprowadziły do zmiany postanowie-
nia. Utrudnieniem w dowodzeniu swoich racji będzie za-

sada, w myśl której ciężar wykazania indywidualnych 
uzgodnień spoczywa na tym, kto się na tę okoliczność po-
wołuje (czyli najczęściej na przedsiębiorcy). Zatem nie 
będzie można zmusić konsumenta, by ten przedstawił do-
wody świadczące o tym, że dany zapis został ustalony in-
dywidualnie. Ponadto w takiej sytuacji działać będzie do-
mniemanie, że postanowienia, które zostały przejęte 
z wzorca zaproponowanego przez kontrahenta, nie mogą 
być uznane za indywidualnie uzgodnione. 

W odniesieniu do głównych świadczeń stron, w tym 
ceny lub wynagrodzenia, jeżeli zostały one sformułowane 
jednoznacznie, powyższa reguła nie ma zastosowania. 
Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dany zapis znalazł się 
w umowie, jak i w samym regulaminie. Zatem zapisy te są 
zasadniczo wyłączone spod kontroli abuzywności. Jak 
wspomniano wcześniej, żeby można mówić o niedozwo-
lonej klauzuli, musi ona kształtować prawa i obowiązki 
konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami 
i rażąco naruszać jego interesy. Przy czym oba te warunki 
muszą zostać spełnione łącznie. O zachowaniu dobrych 
obyczajów świadczy przestrzeganie przez przedsiębiorcę 
zasad równorzędności stron. Chodzi tu o sytuację, gdy 
przedsiębiorca nie będzie wykorzystywał niedoświadcze-
nia i niewiedzy konsumenta ani narzucał mu warunków, 
które są dla niego niekorzystne. Natomiast z rażącym na-
ruszeniem interesów konsumenta mamy do czynienia 
wówczas, gdy realizacja danego postanowienia wiązać 
się będzie dla konsumenta z uszczerbkiem finansowym, 
trudnościami organizacyjnymi czy też nieuzasadnioną 
stratą czasu. Jako przykład można tu wskazać klauzulę, 
która przewiduje, że w przypadku odstąpienia od umowy, 
nie są zwracane koszty przesyłki albo zapis, który naka-
zuje w takiej sytuacji dostarczenie przedsiębiorcy parago-
nu zakupu towaru.

Jeżeli dany zapis zostanie uznany za niedozwoloną 
klauzulę, nie wiąże on konsumenta, przy czym strony są 
związane umową w pozostałym zakresie. Bezskuteczność 
dotyczy całego zapisu, a nie tylko jej części, i następuje 



Temat na zamówienie

  Poradnik Gazety Prawnej nr 33 (799)  | 353–9 września 2013

z mocy prawa. Zatem nie ma potrzeby wytaczania po-
wództwa o ustalenie, że dany zapis ma charakter abuzyw-
ny. Wystarczy poinformowanie przedsiębiorcy o tym, że 
dana klauzula ma taki charakter i z tego względu żądamy 
wyłączenia jej stosowania. Istnieje jednak możliwość 
tzw. abstrakcyjnej kontroli wzorca i to właśnie ten sposób 
eliminacji niedozwolonych klauzul z regulaminów jest 
zmorą dla sklepów internetowych. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, które publiko-
wane są na stronie urzędu. Każdy może bez żadnych 
przeszkód zapoznać się z zawartością rejestru i spraw-
dzić, jakie postanowienia mają charakter abuzywny. Stro-
na dysponuje również wyszukiwarką, która pozwala na 
znalezienie interesującej nas klauzuli. Wszystkie wpisy 
podzielone są na branże i zawierają informacje o stro-
nach postępowania, dacie wydania wyroku i dacie doko-
nania wpisu do rejestru. W przypadku handlu elektro-
nicznego najczęściej pojawiają się klauzule dotyczące 
zwrotu towaru (w tym postanowienia dotyczące procedu-
ry, zwrotu kosztów dostawy i ceny), wyłączenia odpowie-
dzialności sprzedawcy czy rozstrzygania sporów.

Stosowanie niedozwolonych klauzul niesie za sobą 
dla przedsiębiorcy wiele zagrożeń. Jednym z nich jest 
kontrola przeprowadzana przez Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów i wspomniana wyżej kontrola 
abstrakcyjna, której dokonuje Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów na skutek powództwa wytoczonego 
przez konsumenta. Co istotne, powodem w sprawie 
może być prawie każdy, zatem powództwo może być 
wytoczone również przez podmiot, który nigdy nie był 
klientem danego sklepu. Ten fakt jest wykorzystywany 
przez prawników, którzy niemal już zawodowo trudnią 
się wyszukiwaniem niedozwolonych klauzul i pozywa-
niem sklepów internetowych. Oczywiście, żeby uzyskać 
należyte honorarium, prawnik występuje, jako pełno-
mocnik większej liczby konsumentów, składając w imie-
niu każdego osobny pozew. Tym samym przedsiębiorca 
otrzymuje nie jeden, a nawet kilkadziesiąt pozwów do-
tyczących tej samej klauzuli, ale pochodzących od róż-
nych powodów.

Przegrana wiąże się dla przedsiębiorcy z niema-
łymi wydatkami. W takim przypadku sąd może 
zasądzić koszty zastępstwa procesowego, czyli 
wynagrodzenie dla adwokata lub radcy praw-
nego na rzecz każdego z powodów. W postępo-
waniu o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone, koszty zastępstwa wynoszą 60 zł. 
Jednak powyższą kwotę należy pomnożyć przez 
liczbę pozwów. Kolejnym wydatkiem, jaki czeka 
przedsiębiorcę, jest opłata od pozwu, od której 
zwolniona jest osoba składająca pozew (600 zł 
od pozwu). W końcu opłata za publikację wyro-
ku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która 
wynosi 0,70 zł za jeden znak, czyli średnio 1000 zł 
za wyrok.

Ugoda

Jednak na tym problemy się nie kończą. Klauzula uzna-
na przez sąd za niedozwoloną jest wpisywana do rejestru 
klauzul niedozwolonych. W rejestrze ujawnia się nie tyl-
ko treść tej klauzuli, ale również dane przedsiębiorcy, któ-
ry zastosował niedozwolone postanowienie. Nie pozosta-
je to bez wpływu na renomę danego sklepu, gdyż każdy 
bez problemu może zapoznać się z zawartością rejestru. 
Najczęściej po otrzymaniu odpisu pozwu z przedsiębiorcą 
kontaktuje się pełnomocnik powoda i proponuje zawarcie 
ugody. W zamian za wykreślenie z regulaminu niedozwo-
lonych postanowień i zapłatę kosztów postępowania, peł-
nomocnicy obiecują cofnąć pozew. W większości tego 
typu pism znajduje się szczegółowe wyliczenie kosztów, 
jakie poniesie pozwany, w przypadku gdy sprawa znaj-
dzie finał w sądzie. Jednak podawane koszty są często za-
wyżane i mają się nijak do rzeczywistości. Bowiem okazu-
je się, że w praktyce sąd może zasądzić od strony 
przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej 
w ogóle kosztami (tzw. zasada słuszności). Wówczas 
koszty zastępstwa procesowego, na które tak chętnie po-
wołują się pełnomocnicy, mogą być znacznie mniejsze lub 
nawet zerowe.

Jeżeli mimo to zdecydujemy się na zawarcie ugody, na-
leży pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o dokład-
nym sprawdzeniu wyszczególnionych przez pełnomocni-
ka kosztów. Po drugie o tym, że sąd nie jest wcale 
związany zawartą ugodą. Może się więc okazać, że pomi-
mo zapłacenia żądanych kosztów i cofnięcia pozwu sąd 
uzna cofnięcie za niedopuszczalne i sprawa i tak będzie 
rozpatrywana. Skutek tego będzie taki, że zapłacimy po-
dwójnie: za ugodę i za postępowanie sądowe.

Bez względu na to, czy zawrzemy ugodę, czy nie, w cią-
gu 30 dni od otrzymania pozwu należy złożyć odpowiedź 
na pozew. W przypadku gdy jesteśmy pewni, że zapis sta-
nowi niedozwoloną klauzulę, jest to w zasadzie jedyna 
droga do uzyskania zmniejszenia kosztów postępowania. 
W przypadku gdy dostaliśmy kilka pozwów dotyczących 
tej samej klauzuli, ale od różnych powodów, należy 
wnieść o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania. 
Jeżeli sąd wyda jeden wyrok, przedsiębiorca zostanie ob-
ciążony tylko jedną opłatą za publikację w Monitorze Są-
dowym i Gospodarczym, co znacząco zmniejszy jego 
koszty. Niestety, zasada ta nie ma zastosowania do kosz-
tów zastępstwa procesowego. 

W przypadku połączenia spraw nie tracą one z tego po-
wodu odrębności, stąd sąd może zasądzić koszty zastęp-
stwa procesowego na rzecz każdego powoda. Można jed-
nak, powołując się na art. 102 kpc, wnieść o nieobciążanie 
kosztami, ewentualnie o zasądzenie ich jedynie w części.

Kolejną czynnością, jaką powinien podjąć przedsiębior-
ca, jest wykreślenie z regulaminu zakwestionowanego 
postanowienia. O tym również należy uczynić wzmiankę 
w odpowiedzi na pozew. Dodatkowo, jeżeli przed wyto-
czeniem powództwa powód nie wezwał do zaprzestania 
stosowania klauzul, możemy zażądać zwrotu kosztów 
procesu od powoda. Podstawę do takiego działania daje 
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nam art. 101 kpc, zgodnie z którym zwrot kosztów należy 
się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, je-
żeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy 
pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Należy pamiętać, że z żądaniem uznania postanowienia 
wzorca umowy za niedozwolone w ramach kontroli abs-
trakcyjnej można wystąpić także wtedy, gdy przedsiębior-
ca zaniechał jego stosowania, jeżeli od tego zaniechania 
nie minęło sześć miesięcy. Ponadto zaniechanie przez 
przedsiębiorcę, po wytoczeniu powództwa, stosowania 
zaskarżonego postanowienia wzorca umownego nie ma 
wpływu na bieg postępowania. W sprawach o uznanie po-
stanowień wzorca umowy za niedozwolone sąd nie może 
wydać wyroku tylko na podstawie uznania powództwa. 
Niedopuszczalne jest też zawarcie ugody. 

Nie ulega wątpliwości, że opisane powyżej działania mają 
się nijak do ochrony konsumentów. Istnieją, bowiem inne, 
pozasądowe drogi „uzdrawiania” regulaminów. Wydaje się, 
że najbardziej słuszną metodą działania powinno być wzy-
wanie do zaprzestania stosowania niedozwolonych posta-
nowień, a dopiero w ostateczności kierowanie sprawy do 
sądu. Pomimo zmniejszenia kwoty kosztów zastępstwa pro-
cesowego z 360 zł do 60 zł, profesjonalni pełnomocnicy na-
dal chętnie korzystają z możliwości składania pozwów 
w imieniu dużej liczby konsumentów. Przedsiębiorcom po-
zostaje zatem bieżąca kontrola swoich regulaminów i śle-
dzenie nowych wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych. 

Przykłady klauzul niedozwolonych

W przypadku odstąpienia od umowy, koszt odesła-
nia i koszt dostawy towaru nie podlegają zwrotowi.

Omówienie: Kwestie odstąpienia od umowy uregulowa-
ne zostały w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw kon-
sumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzo-
ną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z cytowanym 
przepisem nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsu-

mentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej 
sumy (odstępne). Ponadto, w razie odstąpienia od umowy 
umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest 
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świad-
czyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że 
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Chociaż nie wynika to wprost z cytowanego przepisu, to 
obowiązek zwrotu dotyczy nie tylko ceny towaru, ale rów-
nież kosztów jego odesłania i dostawy. Za takim stanowi-
skiem opowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE w wy-
roku z 15 kwietnia 2010 r. (sprawa C-511/08).

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubow-
nego lub sądu właściwego miejscowo dla siedziby 
sprzedawcy.

Omówienie: Zgodnie z brzmieniem art. 3853 pkt 23 
k.c., niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, 
które wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają 
sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego 
lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają 
rozpoznanie sprawy przez sąd, który według ustawy nie 
jest miejscowo właściwy.

W przypadku sporów pomiędzy konsumentem a przed-
siębiorcą obowiązuje tzw. właściwość przemienna 
(art. 34 k.p.c.). Oznacza to, że konsument jest uprawnio-
ny do wytoczenia powództwa przed sąd, w którego okrę-
gu znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba pozwa-
nego albo przed sąd miejsca wykonania umowy. 
Przedsiębiorca nie może jednostronnie zmienić tego 
uprawnienia, gdyż w efekcie takie uregulowanie mogłoby 
okazać się niekorzystne dla konsumenta. Przykładowo, 
z niekorzystną sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby 
sąd właściwy miejscowo znajdował się w miejscowości 
oddalonej o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania 
konsumenta. Natomiast, żeby poddać spór pod rozstrzy-
gnięcie sądu polubownego, potrzebna jest umowa stron. 
W sytuacji gdy przedsiębiorca jednostronnie narzuca 
konsumentowi sposób rozstrzygnięcia sporu, trudno jest 
mówić o umowie.  

Już za dwa tygodnie napiszemy o rozliczeniu VAT 
w różnych rodzajach działalności. 

  Omówimy nietypowe przypadki, wspierając się praktyką i orzecznictwem sądów i urzędów skarbo-
wych. 

  Dzięki lekturze „Poradnika” z łatwością pokonacie Państwo trudności w wyborze stawki opodatko-
wania i unikniecie trudnych sytuacji w biznesie. 

  Szczególny nacisk kładziemy na najnowsze zmiany w ustawie o VAT, na gruncie których powstało 
już wiele praktycznych kontrowersji. 

Zachęcamy do kupna i prenumeraty.

Informacje i zamówienia: 
Biuro Obsługi Klienta 

tel. 22 761 30 30, 801 626 666, 
e-mail bok@infor.pl

PORADNIK
GAZETY PRAWNEJ
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WESZŁY W ŻYCIE
18 lipca 2013 r.
PODATEK DOCHODOWY
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 17 czerwca 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu 
określania dochodów osób 
fizycznych w drodze oszacowa-
nia oraz sposobu i trybu elimi-
nowania podwójnego opodat-
kowania osób fizycznych 
w przypadku korekty zysków 
podmiotów powiązanych

W wyniku nowelizacji m.in. § 3 roz-
porządzenia organy podatkowe oraz 
organy kontroli skarbowej określają 
w drodze oszacowania dochód pod-
miotu powiązanego w wysokości, jaką 
ustaliłyby między sobą niezależne 
podmioty. W celu oszacowania tego 
dochodu stosuje się wyłącznie meto-
dy, o których mowa w § 12–18 rozpo-
rządzenia, z zachowaniem zasad 
określonych w rozdziałach 2, 5 i 5a. 
Oszacowany w ten sposób dochód 
uznaje się za wartość rynkową.

Przy wyborze metody organy po-
datkowe oraz organy kontroli skarbo-
wej uwzględniają w szczególności:

 ● przebieg transakcji, w tym funkcje, 
jakie wykonują dane podmioty 
w porównywanych transakcjach, 
biorąc pod uwagę angażowane 
przez nie aktywa, obejmujące rów-
nież dobra materialne i niematerial-
ne niezaliczone do aktywów, kapi-
tał ludzki oraz ponoszone ryzyka;

 ● dostępność wiarygodnych informa-
cji, niezbędnych do zastosowania 
wybranej metody, w szczególności 
dotyczących porównywalnych trans-
akcji lub podmiotów;

 ● porównywalność transakcji lub 
podmiotów, która powinna odpo-
wiadać zasadom określonym w roz-
dziale 2 rozporządzenia.
Nowelizacja wprowadziła do rozpo-

rządzenia rozdział 5a „Restrukturyza-
cja działalności”. Dzięki temu organy 
podatkowe oraz organy kontroli skar-
bowej badają zgodność warunków 

ustalonych lub narzuconych w ramach 
restrukturyzacji działalności pomiędzy 
podmiotami powiązanymi z warunka-
mi, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą 
podmioty niezależne. Przez restruktu-
ryzację działalności rozumie się prze-
niesienie pomiędzy podmiotami po-
wiązanymi istotnych ekonomicznie 
funkcji lub aktywów, lub ryzyk.

W toku badania uwzględnia się przy-
czyny gospodarcze dokonania restruk-
turyzacji działalności, oczekiwane ko-
rzyści z restrukturyzacji, w tym efekt 
synergii, oraz opcje realistycznie do-
stępne dla podmiotów powiązanych 
uczestniczących w restrukturyzacji.

Organy podatkowe i organy kontroli 
skarbowej uznają prawidłowość przy-
pisania podmiotowi powiązanemu 
ekonomicznie istotnego ryzyka wy-
łącznie wtedy, jeżeli zostanie wykaza-
na zdolność podmiotu do podejmowa-
nia decyzji w zakresie zarządzania tym 
ryzykiem lub zdolność finansowa do 
poniesienia obciążeń w przypadku ma-
terializacji tego ryzyka.

Ponadto organy podatkowe i organy 
kontroli skarbowej sprawdzają prawi-
dłowość ustalenia prawa do wynagro-
dzenia podmiotu powiązanego oraz 
wartości wynagrodzenia podmiotu po-
wiązanego w przypadku restruktury-
zacji działalności, biorąc pod uwagę 
w szczególności opcje realistycznie do-
stępne dla podmiotów uczestniczących 
w tej restrukturyzacji.
Dz.U. z 2013 r., poz. 767

19 lipca 2013 r.
PRAWO PRASOWE
Ustawa z 10 maja 2013 r. 
o zmianie ustawy 
– Prawo prasowe

Ustawa z 26 stycznia 1984 r. – Pra-
wo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 
z późn. zm.) w art. 43 określa, że ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3 
podlega ten, kto używa przemocy lub 
groźby bezprawnej w celu zmuszenia 
dziennikarza do opublikowania lub 
zaniechania opublikowania materiału 
prasowego albo do podjęcia lub zanie-
chania interwencji prasowej. Z kolei 

art. 44 stanowi, że kto utrudnia lub 
tłumi krytykę prasową podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia 
wolności. Tej samej karze podlega, kto 
– nadużywając swego stanowiska lub 
funkcji – działa na szkodę innej osoby 
z powodu krytyki prasowej, opubliko-
wanej w społecznie uzasadnionym in-
teresie. Zgodnie ze znowelizowanym 
art. 53 ust. 1 sprawy o przestępstwa 
określone w art. 43 i 44 podlegają 
rozpoznaniu przez sąd okręgowy.

Znowelizowany został także art. 45. 
Obecnie stanowi on, że kto wydaje 
dziennik lub czasopismo bez rejestracji 
albo zawieszone – podlega karze 
grzywny. W myśl art. 54c orzekanie 
w sprawach o czyny, o których mowa 
w art. 45, następuje na podstawie 
przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001 r. 
– Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 395).

Ponadto zgodnie ze zmienionym 
art. 53 ust. 2 Minister Sprawiedliwo-
ści, po zasięgnięciu opinii Krajowej 
Rady Sądownictwa, może wyznaczyć, 
w drodze rozporządzenia, sądy rejo-
nowe właściwe do rozpoznawania 
spraw o przestępstwa, o których 
mowa w art. 47–49a (uchylanie się od 
opublikowania komunikatu urzędo-
wego, rozpowszechnianie materiału 
prasowego objętego przepadkiem lub 
prasy zabezpieczonej jako dowód rze-
czowy, utrudnianie publikowania lub 
rozpowszechniania informacji, nie-
umyślne dopuszczenie do opubliko-
wania materiału prasowego zawiera-
jącego znamiona przestępstwa), oraz 
o przestępstwa popełnione w prasie 
na obszarze właściwości danego sądu 
okręgowego, uwzględniając liczbę 
spraw tego rodzaju i zakres obciąże-
nia poszczególnych sądów rejono-
wych oraz potrzebę zapewnienia ra-
cjonalnej organizacji sądownictwa, 
ekonomię postępowania sądowego, 
a także konieczność zagwarantowa-
nia realizacji prawa obywatela do roz-
poznania jego sprawy w rozsądnym 
terminie.
Dz.U. z 2013 r., poz. 771

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 22 SIERPNIA 2013 R.

✔ WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ 
OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia

1 2 3
Dokonanie czynności urzędowej
1. Sporządzenie aktu mał-
żeństwa

84 zł

2. Inne czynności kierowni-
ka urzędu stanu cywilnego

11 zł 1) sporządzenie aktu uro-
dzenia lub zgonu
2) przyjęcie oświadcze-
nia o uz na niu dziecka lub 
o nadaniu dziecku nazwi-
ska męża matki

3. Decyzja o wpisaniu do pol-
skich ksiąg stanu cywilnego 
treści aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą

50 zł

4. Pozostałe decyzje wyda-
wane przez kierownika urzę-
du stanu cywilnego uwzględ-
niające wnioski stron

39 zł

5. Protokół zawierający 
ostatnią wolę spadkodawcy, 
sporządzony przez osoby 
wymienione w art. 951 § 1 
Kodeksu cywilnego

22 zł

6. (uchylony)
7. Decyzja o zmianie nazwi-
ska i imienia (imion) albo na-
zwiska lub imienia (imion)

37 zł

8. Decyzja o warunkach za-
budowy i zagospodarowania 
terenu

107 zł

9. Przeniesienie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu na rzecz in-
nej osoby

56 zł

10. Zatwierdzenie projektu 
budowlanego

47 zł

11. Przeniesienie decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub 
decyzji o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowla-
nych na rzecz innego pod-
miotu

90 zł

12. Decyzja o przeniesieniu 
praw i obowiązków wynikają-
cych z:
1) pozwoleń na wprowadzanie 
substancji i energii do środo-
wiska wydawanych na podsta-
wie przepisów o ochronie śro-
dowiska:
a) w związku z wykonywaną 
działalnością gospodarczą, 
z zastrzeżeniem lit. b

1023 zł

b) w związku z działalnością 
gospodarczą wykonywaną 
przez podmioty prowadzące 
działalność wytwórczą w rol-
nictwie, mikroprzedsiębior-
ców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców

259 zł

1 2 3
c) pozostałych 256 zł
2) pozwoleń wodnopraw-
nych

100 zł

13. Przyjęcie wymaganego 
przepisami o ochronie śro-
dowiska zgłoszenia instala-
cji, z której emisja nie wyma-
ga pozwolenia, mogącej ne-
gatywnie oddziaływać na 
środowisko

120 zł

14. Wymagane przepisami 
o ochronie środowiska:
1) zatwierdzenie raportu 
o bezpieczeństwie

1069 zł

2) zatwierdzenie zmian w ra-
porcie o bezpieczeństwie

214 zł

15. Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia rejestracyjnego 
w podatku akcyzowym

170 zł

16. Potwierdzenie zareje-
strowania podatnika podat-
ku od towarów i usług jako 
podatnika VAT czynnego lub 
podatnika VAT zwolnionego

170 zł

17. Zgoda wydawana przez 
organ podatkowy na podsta-
wie przepisów prawa podat-
kowego

30 zł

18. (uchylony)
19. Dokonanie wpisu do re-
jestru zwierząt

26 zł

20. Przyrzeczenie wydania 
zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji)

98 zł

21. Przedłużenie terminu 
ważności lub zmiana warun-
ków przyrzeczenia wydania 
zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji)

44 zł

22. Wydanie duplikatu ze-
zwolenia (pozwolenia, kon-
cesji) lub przyrzeczenia wy-
dania zezwolenia (pozwole-
nia, koncesji)

24 zł

23. (uchylony)
23a. Wydanie informacji 
o nadaniu numeru identyfi-
kacji podatkowej podmioto-
wi, o którego numer identyfi-
kacji podatkowej wystąpio-
no

21 zł

24. Wydanie duplikatu ksią-
żeczki wojskowej

28 zł

25. Decyzja w sprawie uzna-
nia kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu regulowanego lub 
działalności w rozumieniu 
przepisów o zasadach uzna-
wania kwalifikacji zawodo-
wych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europej-
skiej

523 zł
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1 2 3
26. Decyzja o nabyciu oby-
watelstwa polskiego

219 zł

27. Decyzja stwierdzająca 
posiadanie lub utratę oby-
watelstwa polskiego

58 zł

28. Dokonanie wpisu zapro-
szenia cudzoziemca na po-
byt w Rzeczypospolitej Pol-
skiej do ewidencji zaproszeń

27 zł

29. Dokonanie wpisu przed-
stawicielstwa przedsiębiorcy 
zagranicznego do rejestru 
przed stawicielstw przedsię-
biorców za gra nicznych

1000 zł

30. Dokonanie wpisu statku 
rybackiego do rejestru stat-
ków rybackich

176 zł

31. Zmiana wpisu w reje-
strze statków rybackich

59 zł

32. (uchylony)
33. (uchylony)
34. Dokonanie wpisu do re-
jestru agentów ubezpiecze-
niowych

110 zł

35. Zmiana wpisu do reje-
stru agentów ubezpiecze-
niowych:

zmiana wpisu do rejestru 
agentów ubezpieczenio-
wych obejmująca:
1) imiona i nazwisko, nu-
mer PESEL lub, gdy ten 
nie został nadany, numer 
paszportu, dowodu osobi-
stego lub innego doku-
mentu potwierdzającego 
tożsamość, adres za-
mieszkania, numer w ewi-
dencji działalności gospo-
darczej albo numer w reje-
strze przedsiębiorców, fir-
mę przedsiębiorcy, pod 
którą wykonywana jest 
działalność gospodarcza, 
siedzibę i adres – w przy-
padku agenta ubezpiecze-
niowego będącego osobą 
fizyczną
2) nazwę podmiotu lub fir-
mę, siedzibę i adres, nu-
mer w rejestrze przedsię-
biorców – w przypadku 
agenta ubezpieczeniowe-
go będącego osobą 
prawną lub jednostką or-
ganizacyjną nieposiadają-
cą osobowości prawnej 
3) imiona i nazwisko, nu-
mer PESEL lub, gdy ten 
nie został nadany, numer 
paszportu, dowodu osobi-
stego lub innego doku-
mentu potwierdzające-
go tożsamość, adres za-
mieszkania – w przypadku 
osób fizycznych, przy 
po mocy których agent 
ubezpieczeniowy wykonu-
je czynności agencyjne
4) numer polisy potwier-
dzającej zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpie-

1) jeżeli zmiana nastąpi na 
wniosek zakładu ubezpie-
czeń w związku z zawarciem 
umowy agencyjnej z agen-
tem ubezpieczeniowym, któ-
ry został wpisany do rejestru 
na uprzedni wniosek innego 
zakładu ubezpieczeń

110 zł

2) pozostałe zmiany 55 zł
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czenia odpowiedzialności 
cywilnej, datę obowiązy-
wania tej umowy ubezpie-
czenia oraz nazwę zakła-
du ubezpieczeń, z któ-
rym zawarto tę umowę 
– w przypadku agenta 
ubezpieczeniowego dzia-
łającego na rzecz więcej 
niż jednego zakładu ubez-
pieczeń w zakresie tego 
samego działu ubezpie-
czeń, zgodnie z załączni-
kiem do ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej
5) wykreślenie agenta 
ubezpieczeniowego na 
wniosek zakładu ubez-
pieczeń

36. Dokonanie wpisu do re-
jestru działalności regulowa-
nej:

1) dokonanie wpisu do 
rejestru podmiotów pro-
wadzących agencje za-
trudnienia
2) dokonanie wpisu do re-
jestru działalności regulo-
wanej podmiotu produku-
jącego tablice rejestracyj-
ne

1) podmiotu wykonującego 
działalność na podstawie 
przepisów o ruchu drogo-
wym

412 zł

2) podmiotu wykonującego 
działalność w zakresie:
a) wyrobu alkoholu etylowe-
go

11 610 zł

b) wyrobu alkoholu etylowe-
go,
w przypadku gdy przedsię-
biorca zadeklaruje roczną 
wielkość produkcji do 10 000 
litrów 100% alkoholu

1005 zł

c) oczyszczania alkoholu 
etylowego

11 610 zł

d) skażania alkoholu etylo-
wego

11 610 zł

e) odwadniania alkoholu ety-
lowego
jeżeli treścią wpisu jest wię-
cej niż jeden rodzaj działal-
ności, opłatę skarbową po-
biera się od każdego z nich

11 610 zł

3) podmiotu wykonującego 
działalność w zakresie wy-
twarzania wyrobów tytonio-
wych

11 610 zł

4) podmiotu wykonującego 
działalność w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytu-
sowych

11 610 zł

b) rozlewu napojów spirytu-
sowych

11 610 zł

c) wyrobu lub rozlewu napo-
jów spirytusowych, w przy-
padku gdy przedsiębiorca 
zadeklaruje rocz ną wielkość 
produkcji do 10 000 litrów 
100% alkoholu 
jeżeli treścią wpisu jest wię-
cej niż jeden rodzaj działal-
ności, opłatę skarbową po-
biera się od każdego z nich

1005 zł
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5) podmiotu wykonującego 
działalność kantorową

1087 zł

6) podmiotu wykonującego 
działalność gospodarczą na 
podstawie przepisów o usłu-
gach turystycznych w zakre-
sie orga ni  zowania imprez 
turystycznych oraz pośred-
niczenia na zlecenie klien-
tów w za wieraniu umów 
o świadczenie usług tury-
stycznych

514 zł

7) (uchylony)

8) podmiotu wykonującego 
działalność na podstawie 
przepisów o środkach 
ochrony roślin w zakresie:

a) wprowadzania środków 
ochrony roślin do obrotu lub 
konfekcjonowania tych środ-
ków

1135 zł

b) potwierdzania sprawno-
ści technicznej sprzętu prze-
znaczonego do stosowania 
środków ochrony roślin

220 zł

c) prowadzenia szkoleń 
w zakresie środków ochrony 
roślin

616 zł

9) podmiotu wykonującego 
działalność na pod stawie 
ustawy – Prawo pocztowe

412 zł

9a) podmiotu wykonującego 
działalność na podstawie 
ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach

50 zł

10) podmiotu wykonującego 
działalność gospodarczą 
niewymienioną w niniejszym 
ustępie

616 zł

36a. Dokonanie wpisu do re-
jestru podmiotów niebędą-
cych przedsiębiorcami w ro-
zumieniu przepisów o swobo-
dzie działalności gospodar-
czej, podmiotu wykonujące-
go działalność na podstawie 
przepisów o środkach ochro-
ny roślin w zakresie:

1) potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu przezna-
czonego do stosowania 
środków ochrony roślin

220 zł

2) prowadzenia szkoleń w za-
kresie środków ochrony ro-
ślin

616 zł

36b. Decyzja w sprawie 
udzielenia upoważnienia do 
prowadzenia badań sku-
teczności działania środka 
ochrony roślin

5000 zł

36c. Zmiana zakresu udzie-
lonego upoważnienia do 
prowadzenia badań sku-
teczności działania środków 
ochrony roślin

1000 zł
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36d. Decyzja w sprawie 
udzielenia upoważnienia do 
opracowywania oceny lub 
uwag w rozumieniu przepi-
sów o środkach ochrony ro-
ślin

1000 zł

36e. Zmiana zakresu udzie-
lonego upoważnienia do 
opracowywania oceny lub 
uwag w rozumieniu przepi-
sów o środkach ochrony ro-
ślin

500 zł

37. Zmiana wpisu do reje-
stru działalności regulowa-
nej, jeżeli:

zmiany wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzą-
cych agencje zatrudnie-
nia1) dotyczy ona rozszerzenia 

zakresu działalności
50% stawek 
określonych 

od wpisu

2) treścią zmiany wpisu, o któ-
rym mowa w ust. 36 pkt 2 
lub 4, jest kolejny rodzaj 
działalności

100% stawek 
określonych 

od wpisu

38. (uchylony)

39. Zgoda na chów i ho-
dowlę zamkniętą zwierząt 
niebędących zwierzętami 
gospodarczymi do celów za-
siedleń lub eksportu zwie-
rzyny żywej

105 zł

40. (skreślony)

41. Zatwierdzenie progra-
mu szkolenia osób wykonu-
jących określone czynności 
w ruchu zakładu górniczego 
– od każdego programu

105 zł

42. Zatwierdzenie planów 
ruchu:

1) podziemnych zakładów 
górniczych

1005 zł

2) odkrywkowych zakładów 
górniczych lub zakładów 
górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertni-
czymi

805 zł

3) innych zakładów 505 zł

43. Nadanie uprawnień rze-
czoznawcy do spraw ruchu 
górniczego:

1) osobie prawnej 1005 zł

2) osobie fizycznej 505 zł

44. (uchylony)

45. Decyzja o środowis-
kowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przed-
sięwzięcia

205 zł

46. Przeniesienie decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na reali-
zację przedsięwzięcia na 
rzecz innej osoby

105 zł

47. Decyzja zatwierdzająca 
instrukcję prowadzenia skła-
dowiska odpadów

505 zł

48. (uchylony)
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48a. Zgoda na podjęcie 
wstrzymanej działalności 
posiadacza odpadów

100 zł

48b. Zgoda na wznowienie 
użytkowania składowiska 
odpadów

100 zł

48c. Zgoda na wydobywa-
nie odpadów:

500 zł

1) z zamkniętego składowi-
ska odpadów nieposiadają-
cego instrukcji prowadzenia 
składowiska odpadów
2) ze zwałowiska odpadów
48d. Zgoda na zamknięcie 
składowiska odpadów lub 
jego wydzielonej części

500 zł

48e. Decyzja o przeniesie-
niu praw i obowiązków wyni-
kających z decyzji dotyczą-
cych składowiska odpadów 
na rzecz podmiotu zaintere-
sowanego przejęciem skła-
dowiska odpadów

259 zł

49. Decyzja w sprawie 
uznania wyrobu budowlane-
go za regionalny wyrób bu-
dowlany

155 zł

50. Udostępnienie rzeczo-
znawcy majątkowemu przez 
naczelnika urzędu skarbo-
wego informacji zawierają-
cej dane o wartości nieru-
chomości – od każdej nieru-
chomości

5 zł udzielenie informacji 
w związku z wyceną do-
konywaną przez rzeczo-
znawcę majątkowego na 
zlecenie organu admini-
stracji publicznej

51. Wydanie wypisu lub wy-
rysu ze studium lub planu 
zagospodarowania prze-
strzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron 30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą 
w skład wyrysu pełną lub 
rozpoczętą część odpowia-
dającą stronie formatu A4

20 zł

b) nie więcej niż 200 zł
52. Decyzja w sprawie zwol-
nienia od obowiązku każdo-
razowego zdawania odpa-
dów i pozostałości ładunko-
wych przed opuszczeniem 
portu

100 zł

53. Decyzja inna, niż wymie-
niona w niniejszym załączni-
ku, do której mają zastosowa-
nie przepisy Kodeksu postę-
powania administracyjnego

10 zł 1) decyzja umarzająca 
postępowanie lub wyda-
wana w postępowaniu 
odwoławczym albo w try-
bie szczególnym
2) decyzja w sprawie przy-
znania dodatku miesz ka-
niowego
3) decyzja w sprawie dota-
cji przedmiotowej na zada-
nia w dziedzinie rolnictwa
4) decyzja wydana przez 
Prezesa Urzędu Komuni-
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kacji Elektronicznej w ra-
mach realizacji jego za-
dań w zakresie telekomu-
nikacji
5) decyzja w sprawie 
skargi pasażera lotnicze-
go na naruszenie przez 
przewoźnika lotniczego 
przepisów rozporządzenia 
nr 261/2004/WE z dnia 
11 lutego 2004 r. ustana-
wiającego wspólne zasa-
dy odszkodowania i pomo-
cy dla pasażerów w przy-
padku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwoła-
nia lub dużego opóźnie-
nia lotów, uchylającego 
roz porządzenie (EWG) 
nr 295/91 (Dz.Urz. UE 
L46 z 17.02.2004, s. 1)
6) decyzja o przyznaniu 
zwrotu podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie 
oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produk-
cji rolnej
7) decyzja zwalniająca 
z obowiązku uzyskania ze-
zwolenia na przejazd po-
jazdu nienormatywnego, 
wykonującego przejazd 
w ramach pomocy huma-
nitarnej lub medycznej

Wydanie zaświadczenia
1. Zaświadczenia, w tym 
również odpisy dokumen-
tów, wydawane przez urzę-
dy stanu cywilnego oraz ar-
chiwa państwowe:

1) odpis wydawany z akt 
stanu cywilnego, doty-
czący obywateli polskich 
przebywających za grani-
cą, przeznaczony wyłącz-
nie na potrzeby polskich 
przedstawicielstw dyplo-
matycznych lub urzędów 
konsularnych
2) odpisy skrócone: 
a) wydawane w sprawach 
dokumentów stwierdzają-
cych tożsamość
b) wydawane bezpośred-
nio po sporządzeniu aktu 
stanu cywilnego – w licz-
bie 3 egzemplarzy
zwolnienie to przysługuje 
również cudzoziemcom, 
którym udzielono zezwo-
lenia na osiedlenie się lub 
nadano status uchodźcy 
w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oraz obywatelom 
tych państw obcych, 
z którymi Rzeczpospolita 
Polska zawarła odpowied-
nie porozumienia
3) odpisy zupełne wyda-
wane w sprawach doku-
mentów paszportowych

1) zaświadczenie stwierdza-
jące, że obywatel polski lub 
zamieszkały na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
cudzoziemiec niemający 
obywatelstwa żadnego pań-
stwa, zgodnie z prawem pol-
skim, może zawrzeć mał-
żeństwo za granicą

38 zł

2) odpis zupełny aktu stanu 
cywilnego

33 zł

3) odpis skrócony aktu sta-
nu cywilnego

22 zł

4) zaświadczenie o dokona-
nych w księgach stanu cy-
wilnego wpisach lub o ich 
braku oraz zaświadczenie 
o zaginięciu lub zniszczeniu 
księgi stanu cywilnego

24 zł

5) pozostałe zaświadczenia 26 zł

2. Pełny odpis przetworzo-
nych danych osobowych ze 
zbiorów meldunkowych, 
zbioru PESEL oraz ewiden-

17 zł
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cji wydanych i unieważnio-
nych dowodów osobistych
3. Zaświadczenie wydawane 
przez wojskowego komen-
danta uzupełnień, stwierdza-
jące odbycie służby wojsko-
wej przez osoby stale prze-
bywające za granicą

46 zł

4. Poświadczenie zgodno-
ści duplikatu, odpisu, wycią-
gu, wypisu lub kopii, doko-
nane przez organy admini-
stracji rządowej lub samo-
rządowej lub archiwum pań-
stwowe, od każdej pełnej 
lub zaczętej stronicy

5 zł poświadczenie zgodno-
ści odpisu, kopii lub wy-
ciągu z pełnomocnictwa 
niepodlegającego opła-
cie skarbowej lub od 
niej zwolnionego

5. Legalizacja dokumentu 26 zł
6. Wydanie Apostille, o któ-
rej mowa w Konwencji zno-
szącej wymóg legalizacji za-
granicznych dokumentów 
urzędowych, sporządzonej 
w Hadze dnia 5 październi-
ka 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. 
nr 112, poz. 938)

60 zł

7. Poświadczenie własno-
ręczności podpisu

9 zł

8. Zaświadczenie o niezale-
ganiu w podatkach lub 
stwierdzające stan zaległo-
ści – od każdego egzempla-
rza

21 zł

9. Świadectwo dla środków 
transportu przeznaczonych 
do przewozu szybko psują-
cych się artykułów żywno-
ściowych

132 zł

10. Świadectwo:
1) fitosanitarne dla roślin, 
produktów roślinnych lub 
przedmiotów wyprowadza-
nych z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej do państw 
trzecich

20 zł

2) (uchylony)
11. Zaświadczenie potwier-
dzające brak obowiązku 
uiszczenia podatku od towa-
rów i usług z tytułu przywozu 
nabywanych z terytorium 
państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej innego niż 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej pojazdów, które 
mają być dopuszczone do 
ruchu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej

160 zł

12. Karta rejestracyjna broni 
pneumatycznej lub broni po-
zbawionej na stałe cech 
użytkowych

82 zł karta rejestracyjna wyda-
wana szkole

13. Europejska Karta Broni 
Palnej

105 zł

14. Zaświadczenie stwier-
dzające, że obiekty budow-
lane i urządzenia techniczne

105 zł
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przeznaczone do wykonywa-
nia określonej działalności 
gospodarczej spełniają wy-
magania określone w przepi-
sach o ochronie środowiska
15. Zaświadczenie stwier-
dzające, że na terenie, na 
którym położone jest projek-
towane ekologiczne gospo-
darstwo rolne, nie nastąpiło 
przekroczenie dopuszczal-
nych stężeń szkodliwych 
substancji zanieczyszczają-
cych powietrze i wodę

105 zł

16. (uchylony)
17. Zaświadczenie potwier-
dzające nadanie numeru 
identyfikacji podatkowej 
podmiotowi, który się nim 
posługuje

21 zł

18. Zaświadczenie potwier-
dzające zidentyfikowanie 
określonego podmiotu na 
potrzeby transakcji we-
wnątrzwspólnotowych na te-
rytorium państwa członkow-
skiego innym niż terytorium 
kraju

20 zł

19. Zaświadczenie potwier-
dzające, że podatnik jest za-
rejestrowany jako podatnik 
VAT czynny lub zwolniony

21 zł

20. Zaświadczenie stwier-
dzające, że podatnik jest za-
rejestrowanym podatnikiem 
podatku akcyzowego

21 zł

21. Pozostałe zaświadcze-
nia

17 zł 1) zaświadczenie wyda-
wane w interesie publicz-
nym
2) zaświadczenie wyda-
wane w związku z ubiega-
niem się o wydanie 
zezwolenia upoważniają-
cego do przekraczania 
granicy, przewidzianego 
w umowach międzynaro-
dowych o ułatwieniach 
w małym ruchu granicz-
nym, w celach służbo-
wych lub w związku 
z wykonywanymi czynno-
ściami urzędowymi lub 
społecznymi
3) zaświadczenie w spra-
wach poszukiwania osób 
zaginionych w czasie 
działań wojen nych lub 
w związku z tymi działa-
niami
4) zaświadczenie w spra-
wie ekshumacji, przewo-
zu i sprowadzenia zwłok 
lub szczątków zwłok ludz-
kich
5) zaświadczenie w spra-
wie budowy lub odbudo-
wy obiektów budowla-
nych zniszczonych albo 
uszkodzonych wskutek
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działalności spowodowa-
nej ruchem zakładu gór-
niczego lub klęsk żywio-
łowych
6) zaświadczenie w spra-
wie ulg dla osób dotknię-
tych klęską żywiołową lub 
wypadkiem losowym
7) zaświadczenie dotyczą-
ce scalania i zamiany 
gruntów, wspólnot grunto-
wych, mienia komunalne-
go i gminnego, służebno-
ści gruntowych, rozgrani-
czenia nieruchomości, 
sprzedaży i dzierżawy nie-
ruchomości rolnych Skar-
bu Państwa, porządkowa-
nia własności gospo-
darstw rolnych, ochrony 
gruntów rolnych i leśnych, 
melioracji użytków rolnych 
oraz związane z realizacją 
przepisów o reformie rol-
nej i osadnictwie
8) zaświadczenie wydawa-
ne na podstawie przepi-
sów o hodowli zwierząt go-
spodarskich
9) potwierdzenie złożenia 
podania oraz innych do-
kumentów skła danych 
w spra wach indywidual-
nych z zakresu admini-
stracji publicznej
10) zaświadczenie o nada-
niu statystycznego numeru 
identyfikacyjnego
11) zaświadczenie o wiel-
kości użytków rolnych go-
spodarstwa rolnego, wy-
dawane przez urzędy gmin 
właściwe do pobierania 
podatku rolnego
12) zaświadczenie nie-
zbędne do uzasadnienia 
wniosku o udzielenie po-
mocy z udziałów Unii Euro-
pejskiej
13) zaświadczenie dla 
przesyłki ziemniaków, po-
twierdzające, że ziemniaki 
pochodzą z miejsca pro-
dukcji uznanego za wolne 
od grzyba Synchytrium en-
dobioticum
14) zaświadczenie po-
twierdzające, że w partii 
bulw ziemniaka nie 
stwierdzono występowa-
nia Clavibacter michiga-
nensis ssp. Sepedonicus

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
1. Zezwolenie na zawarcie 
małżeństwa, o którym mowa 
w art. 4 Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego

39 zł

2. Zezwolenie na zamieszka-
nie na czas oznaczony z wy-
łączeniem zezwolenia udzie-

340 zł 1) zezwolenie udzielane 
cudzoziemcowi na podsta-
wie art. 53 ust. 1 pkt 15
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lonego na podstawie art. 53a 
ust. 2 ustawy z 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach 
(Dz.U. z 2011 r. nr 264, 
poz. 1573 oraz z 2012 r. 
poz. 589 i 769)

ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach
2) zezwolenie udzielane 
cudzoziemcowi korzysta-
jącemu z ochrony czaso-
wej

2a. Zezwolenie na za-
mieszkanie na czas ozna-
czony, o którym mowa 
w art. 53a ust. 2 ustawy 
z 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach, wydane na 
podstawie:
1) pkt 1 i 3 85 zł
2) pkt 2 340 zł
3. Zezwolenie na osiedlenie 
się

640 zł zezwolenie udzielane:
1) członkowi najbliższej 
rodziny repatrianta
2) cudzoziemcowi, które-
mu udzielono azylu

4. Zezwolenie na pobyt re-
zydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich

640 zł

5. (uchylony)
6. Wiza wydawana przez ko-
mendanta placówki Straży 
Granicznej:

1) wiza dla członka rodziny 
obywatela państwa człon-
kowskiego Unii Europej-
skiej, państwa członkow-
skiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfe-
deracji Szwajcarskiej, któ-
ry do niego dołącza lub 
z nim przebywa
2) wiza dla cudzoziemca 
korzystającego z ochrony 
czasowej
3) wiza dla cudzoziemca 
w wieku poniżej 6 lat
4) wiza dla uczniów szkół, 
studentów, studentów po-
dyplomowych oraz towa-
rzyszących im nauczycie-
li, którzy podróżują w celu 
nauki, studiowania lub 
szkolenia
5) wiza dla naukowców 
przybywających w celu 
prowadzenia badań na-
ukowych
6) wiza dla przedstawicie-
li organizacji
niekomercyjnych w wieku
do 25 lat uczestniczą-
cych w seminariach, kon-
ferencjach, imprezach 
sportowych, kulturalnych
i edukacyjnych organizo-
wanych przez organiza-
cje niekomercyjne

1) dla dziecka w wieku od 6 
do 12 lat

równowar-
tość 

35 euro*)

2) w pozostałych przypad-
kach

równowar-
tość 

60 euro*)

*) przeliczenia 
równowartości 
euro na złote 
dokonuje się 

według 
referencyjnego 

kursu euro 
ogłoszonego 

przez 
Europejski 

Bank Centralny 
w ostatnim dniu 

roboczym 
poprzedzają-

cym dzień 
złożenia 

wniosku o 
wydanie wizy

7. Przedłużenie wizy: przedłużenie wizy Schen-
gen w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 33 ust. 1 
rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 810/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r. ustana-

1) Schengen równowar-
tość 

30 euro*)

2) krajowej 406 zł



Wskaźniki

  Poradnik Gazety Prawnej nr 33 (799)  | VII3–9 września 2013

1 2 3
*) przeliczenia 
równowartości 
euro na złote 
dokonuje się 

według 
referencyjnego 

kursu euro 
ogłoszonego 

przez 
Europejski 

Bank Centralny 
w ostatnim dniu 

roboczym 
poprzedzają-

cym dzień 
złożenia 

wniosku o prze-
dłużenie wizy

wiającego Wspólnotowy 
Kodeks Wizowy (kodeks 
wizowy) (Dz.Urz. UE L 
243 z 15.09.2009, str. 1)

8. Zezwolenie wydane na 
nabycie przez cudzoziemca 
nieruchomości lub prawa 
użytkowania wieczystego, 
albo na nabycie lub objęcie 
przez cudzoziemca udzia-
łów lub akcji w spółce han-
dlowej z siedzibą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a także na każdą inną 
czynność prawną dotyczącą 
udziałów lub akcji, jeżeli 
w ich wyniku spółka handlo-
wa, będąca właścicielem 
lub wieczystym użytkowni-
kiem nieruchomości na tery-
torium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, stanie się spółką kon-
trolowaną przez cudzoziem-
ca lub cudzoziemców oraz 
na nabycie lub objęcie przez 
cudzoziemca udziałów lub 
akcji w spółce handlowej 
z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
będącej właścicielem lub 
wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości na teryto-
rium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jeżeli spółka ta jest 
spółką kontrolowaną, 
a u dzia ły lub akcje nabywa 
lub obejmuje cudzoziemiec 
niebędący udzia łowcem lub 
akcjonariuszem spółki

1570 zł

9. Pozwolenie wydawane na 
podstawie przepisów prawa 
budowlanego:

1) pozwolenie na budowę 
lub remont obiektów bu-
dowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych wsku-
tek działalności spowo-
dowanej ruchem zakładu 
górniczego lub klęsk ży-
wiołowych

1) na budowę obiektu bu-
dowlanego oraz urządzeń 
budowlanych związanych 
z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż rolni-
cza i leśna:

2) pozwolenie na budowę 
budynków przeznaczo-
nych na cele naukowe, 
socjalne i kulturalne

– za każdy m2 powierzchni 
użytkowej

1 zł

– nie więcej niż 539 zł

1 2 3
b) budynku służącego ce-
lom gospodarczym w go-
spodarstwie rolnym

14 zł 3) pozwolenie na remont 
obiektów budowlanych 
wpisanych do rejestru za-
bytków

c) innego budynku 48 zł
d) studni oraz urządzeń do 
usuwania nieczystości sta-
łych i ścieków

20 zł

e) budowli związanych z pro-
dukcją rolną

112 zł

f) sieci wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, elektroener-
getycznych, telekomunika-
cyjnych, gazowych, ciepl-
nych oraz dróg, z wyjątkiem 
dróg dojazdowych, dojść do 
budynków i zjazdów z drogi, 
z zastrzeżeniem lit. g

2143 zł

g) sieci wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, elektroener-
getycznych, telekomunika-
cyjnych, gazowych, ciepl-
nych oraz dróg o długości 
do 1 kilometra

105 zł

h) innych budowli 155 zł
i) urządzeń budowlanych 
związanych z obiektem bu-
dowlanym

91 zł

W przypadku wydawania po-
zwolenia na budowę budyn-
ku o funkcji mieszanej, przy 
obliczaniu opłaty skarbowej 
nie uwzględnia się po-
wierzchni mieszkalnej tego 
budynku.
W przypadku wydawania po-
zwolenia na budowę obejmu-
jącego więcej niż jeden 
obiekt budowlany wymienio-
ny w niniejszym ustępie, opła-
tę skarbową pobiera się od 
każdego obiektu odrębnie.
2) na przebudowę lub re-
mont obiektu budowlanego 
oraz na wznowienie robót 
budowlanych

50 % stawek 
określonych 

w pkt 1

10. Pozwolenie na użytko-
wanie obiektu budowlanego

25% stawek 
określonych 

w ust. 9 
pkt 1

pozwolenie na użytkowa-
nie:
1) wydawane wskutek po-
dań wno szonych w spra-
wie budowy lub przebudo-
wy obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszko-
dzonych wskutek działal-
ności spowodowanej ru-
chem zakładu górniczego 
lub klęsk żywiołowych
2) budynków przeznaczo-
nych na cele naukowe, 
socjalne i kulturalne

11. Pozwolenie na rozbiórkę 
obiektu budowlanego

36 zł

12. Pozwolenie na broń 
(świadectwo broni) udziela-
ne:

pozwolenie na broń:
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1) osobie fizycznej 242 zł 1) otrzymywaną przez 

żołnierzy w formie wyróż-
nienia przewidzianego 
w przepisach o dyscypli-
nie wojskowej

2) osobie prawnej lub jed-
nostce organizacyjnej nie-
posiadającej osobowości 
prawnej

1193 zł 2) wydawane szkole

13. Zezwolenia oraz upo-
ważnienia wydane na pod-
stawie przepisów o ruchu 
drogowym, z zastrzeżeniem 
ust. 13a:
1) na wykonywanie działal-
ności gospodarczej

433 zł

2) pozostałe 48 zł
13a. Zezwolenie na dopusz-
czenie do ruchu drogowego 
pojazdu z końcowej partii 
produkcji

1537 zł

14. Zezwolenie na utworze-
nie banku spółdzielczego

0,1% 
funduszu 

udziałowego
15. Zezwolenie na utworze-
nie banku w formie spółki 
akcyjnej

0,1% 
kapitału 

zakładowego
16. Zezwolenie na utworze-
nie za granicą banku z kapi-
tałem polskim lub udziałem 
kapitału polskiego

12 750 zł

17. Zezwolenie na otwarcie 
na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej oddziału zagra-
nicznego banku, przedłuże-
nie terminu ważności lub 
zmiana warunków wydane-
go zezwolenia

12 750 zł

18. Zezwolenie na otwarcie 
na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej przedstawiciel-
stwa banku zagranicznego, 
przedłużenie terminu waż-
ności lub zmiana warunków 
wydanego zezwolenia

6713 zł

19. Zezwolenie na wykony-
wanie działalności ubezpie-
czeniowej i zmiana wydane-
go zezwolenia

12 750 zł

20. Zezwolenie na utworze-
nie przez fundację zagra-
niczną na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przed-
stawicielstwa

855 zł

21. Licencja połowowa wy-
dawana:
1) na statek rybacki o długo-
ści całkowitej mniejszej lub 
równej 10 m

596 zł

2) na statek rybacki o długo-
ści całkowitej większej niż 
10 m

1186 zł

22. Sportowe zezwolenie 
połowowe wydawane:
1) na okres jednego miesią-
ca

16 zł
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2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom 
oraz młodzieży szkolnej 
w wieku do 24 lat

31 zł

b) innym podmiotom 49 zł
3) na okres zawodów spor-
towych

15 zł

23. Pozwolenie albo zezwo-
lenie na:
1) połowy organizmów mor-
skich w celach naukowo-ba-
dawczych albo szkolenio-
wych

15 zł

2) prowadzenie chowu lub 
hodowli ryb i innych organi-
zmów morskich

419 zł

3) prowadzenie zarybiania 15 zł
24. Pozwolenie wodno-
prawne

217 zł

25. Pozwolenie wydawane 
na podstawie przepisów o za-
pobieganiu zanieczyszcza-
nia morza przez statki:
1) na usuwanie do morza 
urobku z pogłębiania dna 
morza

117 zł

2) na zatapianie w morzu od-
padów lub innych substancji

229 zł

26. Zezwolenia wydawane 
na podstawie przepisów 
prawa geologicznego i gór-
niczego, dopuszczające wy-
roby do stosowania w zakła-
dach górniczych:
1) dotyczące dopuszczenia 
elementów górniczych wy-
ciągów szybowych:
a) maszyn wyciągowych, wy-
ciągarek wolnobieżnych, 
urządzeń sygnalizacji i łącz-
ności szybowej

654 zł

b) naczyń wyciągowych, kół 
linowych, zawieszeń lin wy-
ciągowych wyrównawczych, 
prowadniczych i odbojo-
wych, zawieszeń nośnych 
naczyń wyciągowych lub wy-
odrębnionych zespołów ele-
mentów wymienionych w ni-
niejszym punkcie

221 zł

2) dotyczące dopuszczenia 
głowic eksploatacyjnych (wy-
dobywczych) wraz z syste-
mami sterowania, z wyłącze-
niem głowic podmorskich, 
stosowanych w zakładach 
górniczych wydobywających 
kopaliny otworami wiertni-
czymi

438 zł

3) dotyczące dopuszczenia 
wyrobów stosowanych w wy-
robiskach podziemnych za-
kładów górniczych:
a) wozów do przewozu osób 
i wozów specjalnych oraz 
pojazdów z napędem spali-

654 zł
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nowym do przewozu osób 
lub maszyn i urządzeń elek-
trycznych oraz aparatury łą-
czeniowej na napięcie po-
wyżej 1 kV prądu przemien-
nego lub powyżej 1,5 kV 
prądu stałego, albo syste-
mów łączności, bezpieczeń-
stwa i alarmowania oraz zin-
tegrowanych systemów ste-
rowania kompleksów wydo-
bywczych i przodkowych 
oraz od dopuszczenia urzą-
dzeń do mechanicznego 
wytwarzania i ładowania ma-
teriałów wybuchowych oraz 
wozów i pojazdów do prze-
wożenia lub przechowywa-
nia środków strzałowych

b) urządzeń transportu lino-
wego, kolejek podwieszo-
nych, kolejek spągowych 
oraz ich podzespołów

438 zł

c) taśm przenośnikowych 221 zł

27. (uchylony)

28. Pozwolenie na wprowa-
dzenie do obrotu nawozu 
lub innego środka wspoma-
gającego uprawę roślin

705 zł

29. Zezwolenie wydawane 
na podstawie przepisów 
o przeciwdziałaniu narko-
manii:

1) na uprawę maku lub ko-
nopi włóknistych

30 zł

2) na skup maku na podsta-
wie umowy kontraktacji lub 
skup konopi włóknistych na 
podstawie umowy kontrak-
tacji albo umowy sprzedaży

125 zł

30. Pozwolenie na wywóz 
za granicę zabytku:

pozwolenie na wywóz 
stały zabytku za granicę
w przypadku:
1) zamiany lub darowizny
muzealiów oraz innych za-
bytków znajdujących się 
w posiadaniu muzeów 
państwowych i samorzą-
dowych oraz innych insty-
tucji kultury, a także mu-
zeów prowadzonych przez 
instytuty badawcze, insty-
tuty naukowe Polskiej 
Akademii Nauk i publiczne 
szkoły wyższe
2) zwrotu zabytków utraco-
nych w wyniku przestęp-
stwa lub wywiezionych nie-
zgodnie z prawem z teryto-
rium państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcar-
skiej oraz państw człon-
kowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym

1) na wywóz czasowy 44 zł

2) na wywóz stały 100 zł

1 2 3

3) zwrotu zabytków utra-
conych w wyniku prze-
stępstwa lub wywiezio-
nych niezgodnie z pra-
wem z terytorium pań-
stwa niebędącego człon-
kiem Unii Euro pejskiej, 
Konfederacji Szwajcar-
skiej oraz państw człon-
kowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodar-
czym, jeżeli zwrot tych za-
bytków wynika z umów 
międzynarodowych ratyfi-
kowanych przez Rzecz-
pospolitą Polską

31. Indywidualne zezwole-
nie dewizowe

113 zł

32. Pozwolenie radiowe wy-
dawane w związku z wyko-
nywaniem działalności pole-
gającej na świadczeniu 
usług telekomunikacyjnych, 
dostarczaniu sieci telekomu-
nikacyjnych lub udogodnień 
towarzyszących

1939 zł

33. Zezwolenie na wykony-
wanie działalności broker-
skiej w zakresie ubezpie-
czeń albo reasekuracji

1087 zł

34. Koncesja na wykonywa-
nie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu z za-
granicą paliwami i energią

4244 zł

35. Zezwolenie na działal-
ność związaną z narażeniem 
na promieniowanie jonizują-
ce, wydawane na podstawie 
przepisów Prawa atomowe-
go:

1) na przechowywanie mate-
riałów jądrowych, źródeł i od-
padów promieniotwórczych 
oraz wypalonego paliwa ją-
drowego, łącznie z ich trans-
portem na własny użytek lub 
na stosowanie w jednostce 
organizacyjnej źródeł pro-
mieniotwórczych, materiałów 
jądrowych, urządzeń zawie-
rających źródła promienio-
twórcze lub wytwarzających 
promieniowanie jonizujące 
oraz na zamierzone podawa-
nie substancji promienio-
twórczych ludziom i zwierzę-
tom w celu medycznej lub 
weterynaryjnej diagnostyki, 
leczenia lub badań nauko-
wych, albo na uruchamianie 
pracowni, w których mają 
być stosowane źródła pro-
mieniowania jonizuiącego, 
w tym pracowni rentgenow-
skich

209 zł
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2) na stosowanie poza jed-
nostką (w terenie) źródeł 
promieniotwórczych i mate-
riałów jądrowych oraz urzą-
dzeń zawierających źródła 
promieniotwórcze lub wy-
twarzających promieniowa-
nie jonizujące, albo na obrót 
materiałami jądrowymi, źró-
dłami promieniotwórczymi 
lub urządzeniami zawierają-
cymi źródła promieniotwór-
cze oraz na transport mate-
riałów jądrowych, źródeł 
i odpadów promieniotwór-
czych oraz wypalonego pali-
wa jądrowego (poza trans-
portem na własny użytek, 
o którym mowa w pkt 1) oraz 
na instalowanie i obsługę 
urządzeń zawierających źró-
dła promieniotwórcze oraz 
uruchamianie urządzeń wy-
twarzających promieniowa-
nie jonizujące

514 zł

3) na wytwarzanie, przetwa-
rzanie materiałów jądro-
wych, źródeł i odpadów pro-
mieniotwórczych, wypalone-
go paliwa jądrowego, wzbo-
gacanie izotopowe oraz na 
produkowanie urządzeń za-
wierających źródła promie-
niotwórcze, jak również na 
zamierzone dodawanie sub-
stancji promieniotwórczych 
w procesie produkcyjnym 
wyrobów powszechnego 
użytku i wyrobów medycz-
nych, wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro, wy-
posażenia wyrobów me-
dycznych, wyposażenia wy-
robów medycznych do dia-
gnostyki in vitro oraz aktyw-
nych wyrobów medycznych 
do implantacji, na obrót tymi 
wyrobami oraz na przewóz 
na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i wywóz z tego 
terytorium wyrobów po-
wszechnego użytku, wyro-
bów medycznych, wyrobów 
medycznych do diagnostyki 
in vitro, wyposażenia wyro-
bów medycznych, wyposa-
żenia wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro oraz 
aktywnych wyrobów me-
dycznych do implantacji, do 
których dodano substancje 
promieniotwórcze, oraz na 
budowę, rozruch, eksplo-
atację (próbną lub stałą) 
oraz na zamknięcie lub likwi-
dację obiektów jądrowych, 
składowisk odpadów pro-
mieniotwórczych, przecho-
walników i składowisk wypa-
lonego paliwa jądrowego

1023 zł
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36. Zgody i zezwolenia wy-
dawane na podstawie prze-
pisów o organizmach gene-
tycznie zmodyfikowanych
1) zgoda na uwolnienie 
GMO do środowiska albo na 
zamknięte użycie GMO

3466 zł

2) zezwolenie na wprowa-
dzenie do obrotu produktów 
GMO oraz na wywóz lub 
tranzyt produktów GMO

3466 zł

37. Zezwolenie wydawane 
na podstawie przepisów 
o ochronie przyrody w za-
kresie przewożenia przez 
granicę Rzeczypospolitej 
Polskiej roślin lub zwierząt, 
ich części i produktów po-
chodnych podlegających 
ograniczeniom wynikającym 
z przepisów prawa Unii Eu-
ropejskiej

107 zł zezwolenie na przewoże-
nie przez granicę Rzeczy-
pospolitej Polskiej roślin 
i zwierząt, wydawane 
ogrodom botanicznym 
lub zoologicznym

38. Zezwolenie na utworze-
nie ogrodu botanicznego, 
ogrodu zoologicznego lub 
ośrodka rehabilitacji zwie-
rząt

76 zł

39. Zezwolenie wydawane 
na podstawie przepisów 
ustawy o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów
1) na obrót odpadami z za-
granicą, obejmujący wielo-
krotne przemieszczanie od-
padów

1411 zł

2) na obrót odpadami z za-
granicą, obejmujący jedno-
krotne przemieszczenie od-
padów

708 zł

3) od zezwoleń wstępnych 2000 zł
40. Pozwolenie na wprowa-
dzenie substancji i energii 
do środowiska wydawane 
na podstawie przepisów 
o ochronie środowiska:
1) w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, 
z zastrzeżeniem pkt 2

2011 zł

2) w związku z działalnością 
gospodarczą prowadzoną 
przez podmioty prowadzące 
działalność wytwórczą w rol-
nictwie, mikroprzedsiębior-
ców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców

506 zł

3) pozostałe 506 zł
Opłata skarbowa od wyda-
nia pozwolenia na wprowa-
dzanie gazów i pyłów do po-
wietrza, wydanego w wyniku 
przeprowadzenia postępo-
wania kompensacyjnego

150% stawki 
określonej 

odpowiednio 
w pkt 1, 2 

albo 3

41. (uchylony)
42. Zezwolenie na wykony-
wanie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników

107 zł
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bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych
43. Pozwolenie na nabywa-
nie, przechowywanie lub 
używanie materiałów wybu-
chowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego, na po-
trzeby działalności regulo-
wanej Prawem geologicz-
nym i górniczym

505 zł

43a. (utracił moc)
43b. (utracił moc)
43c. Zezwolenie na:
a) zbieranie odpadów 616 zł
b) przetwarzanie odpadów
c) zbieranie i przetwarzanie 
odpadów
44. Inne niż wymienione 
w niniejszym załączniku ze-
zwolenie (pozwolenie, kon-
cesja):

1) zezwolenie wydawane 
na podstawie przepisów 
o hodowli zwierząt go-
spodarskich
2) zezwolenie na ekshu-
mację, przewóz i sprowa-
dzenie zwłok ludzkich lub 
ich szczątków
3) zezwolenie dotyczące 
scalania i zamiany grun-
tów, wspólnot grunto wych, 
mienia komunalnego 
i gminnego, służebności 
gruntowej, rozgraniczenia 
nieruchomości, sprzedaży 
i dzierżawy nieruchomości 
rolnych Skarbu Państwa, 
uporządkowania własno-
ści gospodarstw rolnych, 
ochrony gruntów rolnych 
i leśnych, melioracji użyt-
ków rolnych oraz związane 
z realizacją przepisów o re-
formie rolnej i osadnictwie
4) zezwolenie w sprawie 
dotyczącej inwestycji jed-
nostek budżetowych wy-
dawane na wnioski skła-
dane przez inwestorów 
zastępczych
5) zezwolenie w spra-
wach należących do wła-
ściwości organów cel-
nych – wydawane na 
wniosek składany przez 
osobę przekraczającą 
granicę państwową i zała-
twianych w toku kontroli 
celnej, dokonywanej u tej 
osoby podczas przekra-
czania granicy
6) zezwolenie na usunię-
cie drzew lub krzewów
7) zezwolenie na działa-
nia związane z ochroną 
przyrody, wydawane or-
ganizacjom ekologicz-
nym i jednostkom nauko-
wym działającym na rzecz 
ochrony przyrody
8) zezwolenie na zajęcie 
pasa drogowego na cele

1) na wykonywanie działal-
ności gospodarczej

616 zł

2) pozostałe 82 zł
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niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną 
dróg
9) pozwolenie na lokali-
zowanie w pasie drogo-
wym obiektów budowla-
nych lub urządzeń nie-
związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogo-
wego
10) zezwolenie na prze-
jazd pojazdu nienorma-
tywnego
11) pozwolenie na prowa-
dzenie prac naukowo-ba-
dawczych lub prac nad 
tworzeniem nowych od-
mian roślin uprawnych, 
z wykorzystaniem organi-
zmów kwarantannowych 
lub roślin, produktów ro-
ślinnych lub przedmiotów 
porażonych przez te or-
ganizmy lub niespełniają-
cych wymagań specjal-
nych, lub których wpro-
wadzenie i przemieszcza-
nie jest zabronione
12) zezwolenie na działa-
nia związane z ochroną 
przyrody, wydawane oso-
bom fizycznym działają-
cym na rzecz ochrony 
przyrody w zakresie czyn-
nej ochrony gatunkowej
13) zezwolenie wydawa-
ne osobom fizycznym na 
działania związane z pło-
szeniem i miejscowym 
ograniczaniem populacji 
gatunków zwierząt wyrzą-
dzających szkody w go-
spodarstwie rolnym, le-
śnym lub rybackim nieob-
jętych odszkodowaniem 
Skarbu Państwa
14) zezwolenie na za-
mieszkanie na czas ozna-
czony udzielane cudzo-
ziemcowi, który jest 
prawdopodobnie ofiarą 
handlu ludźmi

45. W przypadku wydania ze-
zwolenia (pozwolenia, konce-
sji) na kilka rodzajów działal-
ności w jednej decyzji – za 
każdy rodzaj działalności

100% stawki 
określonej 

od 
zezwolenia 

(pozwolenia, 
koncesji)

46. Przedłużenie terminu 
ważności lub zmiana warun-
ków wydanego zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji), jeżeli:
1) dotyczy przedłużenia ter-
minu ważności lub rozsze-
rzenia zakresu działalności

50% stawki 
określonej 

od 
zezwolenia 

(pozwolenia, 
koncesji)
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2) treścią zmiany jest kolejny 
rodzaj działalności
z zastrzeżeniem ust. 17–19

100% stawki 
określonej 

od 
zezwolenia 

(pozwolenia, 
koncesji)

Złożenie dokumentu
Dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnictwa 
lub prokury oraz jego odpis, 
wypis lub kopia – od każde-
go stosunku pełnomocnic-
twa (prokury)

17 zł dokument stwierdzający 
udzielenie pełnomocnic-
twa oraz jego odpis, wy-
pis lub kopia:
1) poświadczony notarial-
nie lub przez uprawniony 
organ, upoważniające do 
odbioru dokumentów
2) w sprawach:
a) karnych, karnych skar-
bowych i dyscyplinarnych 
oraz w sprawach o wykro-
czenia
b) cywilnych, w których 
mocodawcy przysługuje 
zwolnienie od kosztów 
sądowych
3) jeżeli pełnomocnictwo 
udzielane jest małżonko-
wi, wstępnemu, zstępne-
mu lub rodzeństwu
4) jeżeli mocodawcą jest 
podmiot określony w art. 7 
pkt 1–5 ustawy
5) jeżeli dotyczy podpisy-
wania deklaracji podatko-
wych składanych za po-
mocą środków komunika-
cji elektronicznej

Podstawa prawna: 
● ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, 
poz. 1635 z późn. zm.). 

✔ KWOTA GRANICZNA NALEŻNEGO PODATKU DOCHODO-
WEGO OD PRZYCHODÓW Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ OSÓB NALEŻĄCYCH DO KRUS
Nieprzekroczenie rocznej granicznej kwoty należnego podatku docho-
dowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej stanowi jedną z przesłanek podlegania ubez-
pieczeniu w KRUS przez rolnika (domownika) prowadzącego działal-
ność gospodarczą.
Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2013 wynosi 3092 zł.

Podstawa prawna: 
● obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. 
w sprawie rocznej kwoty granicznej (M.P. poz. 353).

✔ PODZIAŁ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE (DLA 
OSÓB, KTÓRE NALEŻĄ DO OFE) 
Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru.
Składka ta jest dzielona w następujący sposób:

12,22% 4,5% 2,8%

księgowane na indywi-
dualnym koncie ubez-
pieczonego w ZUS

księgowane na indywi-
dualnym subkoncie pro-
wadzonym przez ZUS

odprowadzane przez 
ZUS do wybranego 
OFE

Podstawa prawna:
● ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), 
● ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funk-
cjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 75, poz. 398).

✔ MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Okres 
obowiązywania Wysokość w złotych Podstawa 

prawna

2013 r. 1600 – (kwota brutto 100%) 
1280 – (w pierwszym roku pracy 
80%)

Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1026

Koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy, stosunku służbo-
wego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w 2013 r.

Przychody podatnika
Koszty 

miesięczne
(w zł)

Koszty 
roczne
(w zł)

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy 
(miejscem stałego lub czasowego zamiesz-
kania podatnika jest ta sama miejscowość, 
w której znajduje się zakład pracy)

111,25 1335,00

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jed-
nej umowy (miejscem stałego lub czasowe-
go zamieszkania podatnika jest ta sama 
miejscowość, w której znajduje się zakład 
pracy)

2002,05

Przychody uzyskane z tytułu jednej umowy 
(miejscem stałego lub czasowego za-
mieszkania podatnika jest inna miejsco-
wość niż ta, w której znajduje się zakład 
pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za 
rozłąkę)

139,06 1668,72

Przychody uzyskane z tytułu więcej niż jed-
nej umowy (miejscem stałego lub czasowe-
go zamieszkania podatnika jest inna miej-
scowość niż ta, w której znajduje się zakład 
pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za 
rozłąkę)

2502,56

Podstawa prawna: 
● art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

✔ GWARANCJE DEPOZYTÓW BANKOWYCH
Obowiązkowy system gwarantowania zapewnia deponentom wypłaty, do 
wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich nie-
dostępności.
Przedmiotem gwarancji jest wierzytelność deponenta, w związku z którą 
z dniem spełnienia warunków gwarancji nabywa on w stosunku do Ban-
kowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pienięż-
nego.
Środki gwarantowane są objęte obowiązkowym systemem gwarantowa-
nia od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku 
należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta zo-
stała dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wyso-
kości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warun-
ku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie 
niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w zło-
tych 100 000 euro – w 100%.
Kwota 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponen-
ta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na 
ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysłu-
gują mu należności w danym banku.
Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia 
spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podstawa prawna: 
● ustawa z 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

 Nowe urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – jakie nowe obowiązki dla pracodawców?

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?

   Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry
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Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon



Zmiany w rozliczaniu  
czasu pracy 2013

Praktycznie i czytelnie o jednej z najważniejszych  
zmian w Kodeksie pracy w 2013 r.!

Najnowsza książka  
rekomendowana przez

Dzięki publikacji dowiesz się m.in.:

  W jakich okolicznościach pracodawca 
może zastosować wydłużony okres 
rozliczeniowy?  

  Jak stosować harmonogramy czasu 
pracy po zmianach? 

  Jakie korzyści daje pracodawcy  
wprowadzenie ruchomego czasu pracy? 

  Jak zmieni się rozliczanie godzin  
nadliczbowych?

Do każdego egzemplarza plakat  
„Niezbędnik kadrowego” GRATIS!

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

39 zł
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