VAT oraz rozliczanie
ryczałtowego VAT w rolnictwie

Prowadzenie gospodarstwa rolnego coraz częściej wymaga wszechstronnej wiedzy, między innymi z zakresu prawa podatkowego. W związku
z tym prowadzący gospodarstwo rolnik powinien posiadać szczegółową
wiedzę na temat zasad, według których ewidencjonuje się oraz opłaca
wszelkie daniny na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek lokalnych.

Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą
formę opodatkowania

W tej broszurze przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane
z rozliczaniem VAT. Najbardziej problematyczne kwestie są zilustrowane
praktycznymi przykładami oraz stanowiskami sądów i organów podatkowych.
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Z publikacji dowiesz się:
• jakie są warunki uznania podatnika za rolnika ryczałtowego,
• jakie są przywileje rolnika ryczałtowego,
• jakie są zasady rozliczania podatku,
• w jakich przypadkach trzeba zgłosić rezygnację ze zwolnienia z VAT,
• o czym trzeba pamiętać przy wystawianiu faktur.
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Wstęp

Wstęp
Prowadzenie gospodarstwa rolnego coraz częściej wymaga kompleksowej, wszechstronnej wiedzy obejmującej nie tylko zagadnienia związane z rolnictwem, ale też szerokiej wiedzy ogólnej, obejmującej między
innymi także posługiwanie się przepisami prawa podatkowego.
Zarówno w przypadku kupna maszyn rolniczych, nawozów czy usług
rolnych, jak i przy sprzedaży własnych produktów i płodów rolnych
należy liczyć się z możliwością naliczenia podatku od towarów i usług.
W związku z tym prowadzący gospodarstwo rolne powinien posiadać
szczegółową wiedzę na temat zasad, według których ewidencjonuje
się oraz opłaca wszelkie daniny na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek lokalnych.
W tej broszurze przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane
z rozliczaniem VAT. Najbardziej problematyczne kwestie są zilustrowane praktycznymi przykładami oraz stanowiskami sądów i organów
podatkowych.
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VAT w rolnictwie

VAT w rolnictwie
VAT stanowi element ceny większości towarów i usług znajdujących
się w obrocie. Płaci się go od wartości dodanej – sprzedawca nalicza
go przy sprzedaży, przenosząc jego wartość na nabywcę. Sprzedawca
nie płaci podatku w całej kwocie zawartej w cenie produktu, lecz ma
prawo odjąć od niego podatek, jaki zawarty był przy wcześniejszym
nabyciu towaru. Obciąża go zatem wyłącznie podatek od nadwyżki –
zysku, jaki wygeneruje on z tytułu sprzedaży.
Ze względu na to, że podatek rozlicza się i płaci okresowo – miesięcznie lub kwartalnie, w każdym takim okresie rozliczeniowym zapłacie
podlega tylko różnica pomiędzy podatkiem należnym w tym okresie
a podatkiem naliczonym od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną VAT.
Szczególne zasady ustalania podatku od towarów i usług obowiązują
w rolnictwie. Rolnik może sam podjąć decyzję, jak będzie go rozliczał.
Istnieją bowiem dwie metody, z których może skorzystać. Wybór obu
trzeba rozważyć w trakcie prowadzenia działalności. Każda z nich przynosi określone korzyści, których nie daje druga. Przy spełnieniu wielu
warunków są jednak możliwe zmiany zasad opodatkowania w trakcie prowadzenia gospodarstwa rolnego i korzystanie z zalet obu zasad
rozliczania VAT.
Prowadzący gospodarstwo rolne posiadający status rolników ryczałtowych mogą:
• korzystać ze zwolnienia z VAT z prawem do zryczałtowanego zwrotu
podatku od sprzedawanych produktów rolnych albo
• rozliczać VAT na zasadach ogólnych.
Wybór zasad ogólnych pozwala rozliczać sprzedaż produktów i usług
rolnych na takich samych zasadach, na jakich dokonują tego pozostali
podatnicy podatku od towarów i usług. Podstawową zaletą rozliczania
podatku na zasadach ogólnych jest prawo do odliczenia VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.
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VAT oraz rozliczanie ryczałtowego VAT w rolnictwie
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gdy kwota
podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty
podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę
kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy
na rachunek bankowy.
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