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Nowelizacja ustawy o VAT w 2009 roku 

20 marca 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAKRES CZATU 

 

[Moderator - Barbara Buryta] 9:55 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat NOWELIZACJA USTAWY O VAT W 2009 ROKU. Ekspertem 
zaproszonym do rozmowy jest Pan TOMASZ MICHALIK. 
 
[Główny]: mm wszedł o godz. 9:55 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:55 am: Pan TOMASZ MICHALIK jest doradcą podatkowym, partnerem 
w MDDP. MDDP jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm doradczych w Polsce - obecnie 
liczy ponad 100 doświadczonych konsultantów. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:55 am: MDDP to polska firma doradcza, oferująca swoje usługi w 
zakresie doradztwa podatkowego, business consultingu, outsourcingu, audytu, rozwiązań finansowo-
księgowych czy wysoce wyspecjalizowanych szkoleń dla służb finansowych przedsiębiorstw i 
instytucji. MDDP łączy międzynarodowe doświadczenie i najwyższe standardy w obsłudze klienta z 
dogłębną znajomością ustawodawstwa i realiów polskiego rynku gospodarczego. 
 
[Główny]: Marco wszedł o godz. 9:55 am 
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[Moderator - Barbara Buryta] 9:55 am: Wśród klientów MDDP są zarówno czołowe koncerny 
międzynarodowe jak i największe polskie spółki. 
 
[Główny]: ELKA wszedł o godz. 9:55 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:55 am: Według III Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Gazety 
Prawnej (z 2009 roku), MDDP Doradztwo Podatkowe zostało wybrane firmą o najlepszej renomie na 
polskim rynku. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:56 am: Natomiast Pan TOMASZ MICHALIK po raz trzeci został 
wybrany najlepszym doradcą w zakresie podatku VAT. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:56 am: Jest również uznawany za wiodącego eksperta w zakresie VAT 
na polskim rynku przez Chamber's Global, International Tax Review oraz The European Legal 500. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:56 am: Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 roku. W latach 
1995 - 2004 kierował zespołem VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young w Polsce. Tomasz Michalik wchodził 
także w skład światowego zarządu Grupy VAT w Ernst & Young Global. Od roku 2004 jest ekspertem 
sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych 
nowelizacji. 
 
[Główny]: PRIMO wszedł o godz. 9:56 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:56 am: Jest autorem licznych publikacji w fachowych wydawnictwach 
krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 7 wydań. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:56 am: Informacje na temat doświadczenia Pana TOMASZA 
MICHALIKA znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / 
Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:56 am: Na początek dzisiejszego czatu następujące pytanie: na ile 
polskie akty prawne dotyczące podatku od towarów i usług są zgodne z zapisami nowej dyrektywie 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 9:56 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Główny]: Jagna wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Główny]: accountant wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Główny]: doradca wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Główny]: Irena Kwarta wszedł o godz. 9:58 am 
 
[Główny]: alek wszedł o godz. 9:58 am 
 
[Główny]: PHU "Wisnia" wszedł o godz. 9:59 am 
 
[Główny]: biuro podatkowe wszedł o godz. 9:59 am 
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[Główny]: Zbigniew Dymka wszedł o godz. 9:59 am 
 
[Główny]: tasiorek wszedł o godz. 10:00 am 
 
[Główny]: accountant wyszedł o godz. 10:01 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:02 am: Ostatnia nowelizacja znacząco poprawiła "stan" zgodności 
polskiej ustawy o VAT z Dyrektywą: dostosowano regulacje w zakresie zasad ustalania miejsca 
świadczenia (a tym samym opodatkowania) usług niematerialnych w przypadku gdy są świadczone 
na rzecz podmiotów zagranicznych, zrezygnowano z uzależnienia odliczenia VAT naliczonego od 
możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatków dochodowych, 
dostosowano wreszcie regulacje odnośnie opodatkowania aportów. 
 
[mm] 10:06 am: Czy może Pan przybliżyć zakres zmian odnośnie świadczenia usług niematerialnych 
(np. doradczych) dla podmiotów zagranicznych? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:07 am: Jeżeli to pełna odpowiedź na pytanie wstępne, to proszę na 
odpowiedź użytkownika [mm] 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:07 am: Wprowadzono także wiele rozwiązań tzw. opcjonalnych, które 
dany kraj może ale nie musi wprowadzić, a które znacząco ułatwiają rozliczenia podatkowe lub po 
prostu korzystnie wpływają na przepływy finansowe - skrócenie terminu zwrotu VAT, uproszczenia 
przy rozliczeniach VAT z tytułu importu czy też tzw. ulga na złe długi.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:07 am: Bardzo dziękuję za odpowiedź. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:10 am: Oczekujemy na odpowiedź na pytanie użytkownika [mm], a 
ja w tym czasie przekazuję pytanie w imieniu użytkownika [agm1], który zalogował się przed godziną 
10:00 - Firma, która jest płatnikiem VAT w Polsce wystawia fakturę firmie przykładowo z Anglii - czy 
nalicza 22% czy  0% VAT ? 
 
[Główny]: szkolenia.pl wszedł o godz. 10:13 am 
 
[Główny]: maryncia wszedł o godz. 10:13 am 
 
[szkolenia.pl] 10:13 am: Witam Panstwa 
 
[Główny]: Witold wszedł o godz. 10:14 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:14 am: Polska ustawa o VAT w dotychczasowym brzmieniu znacząco 
zawężała zakres usług podlegających opodatkowaniu w kraju siedziby usługobiorcy. Ustawa odnosiła 
się bowiem do zamkniętego zestawu usług klasyfikowanych pod określonymi kodami PKWiU, podczas 
gdy w dyrektywie krąg ten obejmuje usługi określonego typu, bez odwoływania się do klasyfikacji 
statystycznych poszczególnych krajów. 
 
[mm] 10:16 am: Czy można wobec tego powiedzieć że obecnie wszystkie usługi niematerialne 
świadczone dla podmiotów z UE będą podlegały opodatkowaniu w kraju kontrahenta? 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:18 am: Po nowelizacji kategoria ta obejmuje wszelkie usługi doradcze, 
inzynierskie, prawnicze, księgowe oraz - co ważne - usługi podobne do tych usług, podczas gdy przed 
nowelizacją z regulacji tej korzystały tylko pewne typy tych usług - klasyfikowane w określony sposób 
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przez PKWiU - na przykład z usług inżynierskich tylko te klasyfikowane pod kodem PKWiU 74.3 Usługi 
architektoniczne i inzynierskie oraz PKWiU usługi w zakresie badań i analiz technicznych.> 
 
[Główny]: accountant wszedł o godz. 10:19 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:19 am: Odpowiedź na pytanie użytkownika [agm1] - musimy wiedzieć 
czego dotyczy faktura (towar, usługa - jaka?.> 
 
[Główny]: Marzec09 wyszedł o godz. 10:20 am 
 
[Główny]: Lynn wyszedł o godz. 10:20 am 
 
[Główny]: Tramp wyszedł o godz. 10:20 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:22 am: Czekają na uściślenie od użytkownika [agm1] przekazuję 
pytanie, które otrzymaliśmy drogą mailową: czy obecnie, w świetle powołanego wyroku ETS z 
22.12.08 r. ,można zaliczać w koszty działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez 
osobę fizyczną, zakupy paliwa wraz z odliczaniem VAT – przy wykorzystywaniu samochodu 
prywatnego (nie wprowadzonego do ewidencji śr. trwałych) na cele tejże działalności, cdn … 
 
[Główny]: Szakul1982 wszedł o godz. 10:22 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:22 am: cd … ponieważ w 2008 r. księgowano zakupy paliwa wraz z 
odliczaniem VAT (jeszcze przed wyrokiem ETS), to obecnie składać korektę rozliczeń wraz z 
wnioskiem o zwrot VAT, czy też pozostawić sprawę bez żadnego ruchu. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:23 am: Odpowiedź na pytanie użytkownika [mm]: Nie, niestety nie 
możemy tak powiedzieć. Trzeba po pierwsze sprawdzić czy usługa mieści się w katalogu określonym 
w art. 27 ust. 3 i 4, trzeba również sprawdzić czy firma zagraniczna jest podatnikiem podatku VAT w 
swoim kraju, trzeba wreszcie sprawdzić czy firma zagraniczna nie ma w Polsce tzw. stałego miejsca 
prowadzenia działalności, a jeśli ma to czy usługa, którą świadczymy jest związana z tym stałym 
miejscem czy też nie.> 
 
[Główny]: Szakul1982 wyszedł o godz. 10:24 am 
 
[Główny]: maryncia wyszedł o godz. 10:25 am 
 
[PRIMO] 10:25 am: Słyszałem, że została wprowadzona instytucja magazynu konsygnacyjnego. Czym 
zajmuje się ta instytucja? 
 
[Główny]: Witold wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Junior] 10:27 am: Czy pojęcie Magazynu konsygnacyjnego dotyczy eksportu czy wymiany 
wewnątrzwspólnotowej np. na Słowacje ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:29 am: Uporządkuję kolejkę pytań: 1] Moderator pytanie zadanie 
mailowo, 2] [PRIMO] 10:25 am:, 3] [Junior] 10:27 am:, a w międzyczasie  [agm1] - uściśla swoje 
pytanie 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:29 am: Odpowiedź na pytanie z maila: Zasady zaliczania wydatków na 
paliwo do kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym. Jeśli 
chodzi o rozliczenia VATu, to w świetle wyroku ETS polscy przedsiębiorcy są uprawnieni do odliczenia 
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VAT od samochodów, od których odliczenie było możliwe przed 1.05.2004 r. Chodzi głównie o tzw. 
samochody z kratką. Kosztem działalności będzie/powinna być zatem wartość netto.> 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:32 am: magazyn konsygnacyjny jest formułą umożliwiającą 
zastosowanie uproszczonego rozliczenia wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy 
zagraniczny dostawca wprowadza towar do Polski - ale pozostaje jego właścicielem. Przeniesienie 
własności na polskiego nabywcę dochodzi do skutku wraz z pobraniem przezeń towaru z magazynu. 
Uproszczenie w ustawie o VAT sprawia że zagraniczny dostawca nie musi rejestrować się na VAT w 
Polsce a WNT rozpoznaje polski nabywca> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:35 am: Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne pytania. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:35 am: Magazyn konsygnacyjny jest związany jedynie z nabyciem 
wewnatrzwspólnotowym. Natomiast Słowacy mogą także korzystać - na podstawie wewnętrznych 
przepisów z podobnej konstrukcji. Jeżeli Pan dostarcza towary na Słowację ale pozostaje ich 
właścicielem do pewnego momentu to może Pan uniknąć rejestracji na VAT na Słowacji jednak na 
warunkach określonych w słowackich przepisach dot. magazynów konsygnacyjnych. Nie każde 
państwo członkowskie wprowadziło takie przepisy bo nie są one obligatoryjne. > 
 
[Główny]: renata wszedł o godz. 10:35 am 
 
[renata] 10:36 am: Dzień dobry, 
 
[Główny]: agm1 wyszedł o godz. 10:37 am 
 
[renata] 10:37 am: czy nasza Spółka z o.o. postępuje prawidłowo w następujących kwestiach: 
[Junior] 10:38 am: Czy nowelizacja ustawy narzuca na sprzedawcę obowiązek uzyskania 
potwierdzenia odbioru faktury korygującej ? Jeśli to prawda to w jakiej formie ? 
 
[renata] 10:39 am: 1 Zakup ciastek, herbaty, wody na potrzeby sekretariatu wykorzystywane na 
poczęstunek gości firmy jak i na naradach wew. stanowią KUP, VAT naliczony jest odliczany i 
naliczany VAT należny. Czy to stanowisko w świetle nowej aktualizacji ustawy o VAT jest prawidłowe 
 
[ELKA] 10:40 am: czy rolnik chcąc wysyłać swoje produkty do Niemiec już przy pierwszej dostawie 
musi być vatowcem czy rejestruje się dopiero po przekroczeniu limitu. czy wysyłane towary 
opodatkowuje stawka 0% 
 
[Główny]: Index. Sp. z o.o. wszedł o godz. 10:40 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:40 am: odpowiedź na pytanie użytkownika Junior: niestety ustawa w 
nowym art. 29 ust. 4a i n. zobowiązuje wystawcę faktury korygującej do uzyskania potwierdzenia jej 
odbioru przez nabywcę, Ustawa nie określa żadnej żądanej formy stąd forma potwierdzenia jest 
dowolna. Jeżeli dostanie Pan potwierdzenie mailem to będzie to w zupełności wystarczające. Wydaje 
się że takie żądanie jest niezgodne z Dyrektywą 2006/112 ale to jest argument do użycia w 
ewentualnym sporze. > 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:43 am: odpowiedź na pytanie Renaty: W takim przypadku może Pani 
odliczać podatek naliczony natomiast nie ma powodu do naliczania podatku należnego. 
Wykorzystanie towarów takich jak np. kawa czy herbata jest zwyczajowo związane z prowadzoną 
działalnością. Dotyczy to także poczęstunku dla gości/klientów. Tym samym może Pani odliczać 
podatek naliczony na zasadach ogólnych.> 
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[Główny]: Marzec09 wszedł o godz. 10:44 am 
 
[Marzec09] 10:44 am: Czy VAT od dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów, gdzie projekt nie 
generuje żadnych przychodów oprócz odsetek można odliczyć? Jesteśmy czynnym podatnikiem 
podatku VAT wykonującym czynności opodatkowane i zwolnione. 
 
[Główny]: aaa wszedł o godz. 10:44 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:46 am: odpowiedź na pytanie ELKI: Osoba wykonująca pierwszą 
czynność opodatkowaną, która nie była wcześniej zobowiązana do rejestracji nie musi się rejestrować 
na VAT jeżeli wartość tej czynności nie przekracza kwoty granicznej. Jednak jeżeli osoba taka będzie 
tego rodzaju czynności wykonywała w przyszłości na pewno warto zarejestrować się od razu. Stawka 
0% ma zastosowanie po rejestracji - przy zachowaniu warunków o których mówi ustawa. Jeżeli 
dokonujący sprzedaży nie jest podatnikiem to sprzedaż ... 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:46 am: ... w ogóle nie będzie opodatkowana polskim VATem> 
 
[Główny]: aaa wyszedł o godz. 10:46 am 
 
[renata] 10:47 am: 2. Przekazaliśmy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę nagrodę w postaci 
laptopa. Przekazanie to nastąpiło po zakończeniu umowy  o pracę. Wartość nagrody netto ca, 4000 
PLN. VAT odliczamy i naliczamy, oczywiście wystawiając fakturę wew czy jest to prawidłowe 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:48 am: odpowiedź na pytanie MARCA09: ale nie ma VATu od dotacji? 
czy chodzi o sytuację, w której otrzymał Pan dotację pokrywającą np. część kosztów inwestycji?> 
 
[Jagna] 10:49 am: Jaka wartość przekazywanego prezentu nie podlega opodatkowaniu VAT  i jak 
ustalić wartość rynkową przekazywanego prezentu? 
 
[AgnieszkaB] 10:49 am: W odniesieniu do opodatkowania aportów przepisy przejściowe obowiązują 
do końca marca. Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wniesienia wkładu niepieniężnego czy 
też decydujący jest moment zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego? 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:50 am: odpowiedz na pytanie renaty: Tak jest to prawidłowe. Tym 
razem czynność tę należy opodatkować gdyż przekazanie laptopa jest dokonane na potrzeby osobiste 
byłego pracownika. Niezależnie od tego zwracam uwagę na to, iż po najnowszej nowelizacji ustawy 
można odliczać podatek od wydatków, które nie stanowią KUP. > 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:51 am: Porządkuję kolejkę pytań: [Jagna] 10:49 am: oraz 
[AgnieszkaB] 10:49 am: Czekamy na uściślenie od [MARCA09]. Jeżeli kogoś pominęłam, proszę o 
sygnał 
 
[Główny]: agm1 wszedł o godz. 10:52 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:54 am: odpowiedź na pytanie JAGNY: 1. co do zasady nie musi Pani 
naliczać VATu od przekazywanych prezentów jeżeli wartość przekazywanych towarów jednej osobie 
w ciągu roku nie przekracza 100 PLN. Tyle że trzeba prowadzić ewidencję przekazań co jest lekko bez 
sensu. 2) poza tym nie podlega opodatkowaniu przypadek, kiedy przekazuje Pani towar o cenie 
nabycia lub koszcie wytworzenia niższym niż 10 PLN netto. To znaczy że według nowych zasad (od 
1.12.2008) nie musi Pani ustalać wartości rynkowej dla .... 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:54 am: ustalenia czy towar/prezent podlega opodatkowaniu czy nie > 
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[Ekspert: Tomasz Michalik] 10:56 am: odpowiedź dla AgnieszkiB: przepisy nie dają precyzyjnej 
odpowiedzi. VAT jest podatkiem od czynności rzeczywistych/faktycznych a nie prawnych jak np. PCC. 
stąd sądzę, że obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych a zatem z chwilą 
wydania przedmiotu aportu,> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:56 am: Czekając na uściślenie od [MARZEC09] proszę o kolejne 
pytania 
 
[PlusMinus] 10:57 am: Jaki kurs należy zastosować przy przeliczaniu podstawy opodatkowania 
wyrażonej w euro? 
 
[mm] 10:59 am: Panie Tomaszu, czy pana zdaniem mamy wreszcie dobrą ustawę o VAT, która będzie 
w miarę "bezproblemowa" w stosowaniu? 
 
[Główny]: Monika wszedł o godz. 11:00 am 
 
[Główny]: edyta83 wszedł o godz. 11:00 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:00 am: odpowiedź na pytanie PlusMinus: według nowych reguł co do 
zasady według kursu średniego euro (czy innej waluty) ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień 
roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli jednak podatnik może 
wystawić i wystawia fakturę  przed dniem powstania ob. pod. (np. w przypadku najmu) wówczas 
stosujemy kurs z dostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:02 am: Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne pytania. Pozostało już 
tylko 50-55 minut spotkania 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:03 am: odpowiedź na pytanie mm: sądzę, ze ustawa jest coraz lepsza 
ale nigdy nie będzie "bezproblemowa". stopień komplikacji przepisów wspólnotowych, które musimy 
adaptować jest dziś bardzo wysoki a to sprawia, ze polskie przepisy będą co najmniej tak samo 
trudne. Ważne aby ustawodawca szybko reagował na potrzeby podatników a nie zamykał się w 
szklanej wieży i pozostawał oderwany od rzeczywistości> 
 
[AgnieszkaB] 11:04 am: Jak właściwie ustalić podstawę opodatkowania przy wniesieniu aportu - czy 
będzie to wartość rynkowa wnoszonego aportu czy wartość nominalna objętych udziałów (chodzi o 
sytuację gdy powstaje tzw. agio)? 
 
[Jagna] 11:05 am: Kiedy podatnik rozpoczynający w ciągu roku podatkowego działalność gospodarczą 
musi zarejestrować się do VAT? 
 
[Główny]: Katarzyna wszedł o godz. 11:05 am 
 
[Marzec09] 11:07 am: Nie jest to dotacja ani do ceny ani inwestycji. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:08 am: Przypominam, że pierwotne pytanie od [MARZEC09] 
brzmiało: [Marzec09] 10:44 am: Czy VAT od dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów, gdzie projekt 
nie generuje żadnych przychodów oprócz odsetek można odliczyć? Jesteśmy czynnym podatnikiem 
podatku VAT wykonującym czynności opodatkowane i zwolnione. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:09 am: odpowiedź dla AgnieszkiB: wniesienie aportu stanowi - na 
gruncie ustawy o VAT - dostawę o charakterze odpłatnym. Tak więc w braku przepisów szczególnych 
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możemy przyjąć albo zasadę ogólną a rt. 29 ust. 1 (a zatem obrót netto - obrotem byłaby wartość 
objętych udziałów) albo art. 29 ust. 9 - wartość rynkowa dla dostawy odpłatnej dla której nie została 
ustalona cena. W mojej ocenie - jakkolwiek jest to kontrowersyjne - udziały/akcje stanowią ... 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:09 am: Przypominam, że poprzednia odpowiedź na pytanie 
[MARZEC09] brzmiała: [Ekspert: Tomasz Michalik] 10:48 am: odpowiedź na pytanie MARCA09: ale nie 
ma VATu od dotacji? czy chodzi o sytuację, w której otrzymał Pan dotację pokrywającą np. część 
kosztów inwestycji?> 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:10 am: ...jedynie na gruncie ustawy o VAT oczywiście, odpłatność za 
dostarczone towary. Uważam więc, iż właściwszą podstawą opodatkowania jest odpłatność 
rozumiana jako wartość objętych udziałów. Podkreślam jednak, iż jest to oparte na jedynym, w mojej 
ocenie, akceptowalnym założeniu o oderwaniu konsekwencji w VAT od regulacji KSH> 
 
[Junior] 11:11 am: Realizując budowę nowego obiektu biurowego, w którym będziemy mieć siedzibę 
( większa część obiektu będzie pod wynajem)odliczaliśmy VAT naliczony. Czy jeżeli w nowej siedzibie 
będziemy dokonywać sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej będziemy zmuszeni do dokonania 
korekty VAT ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:12 am: Porządkuję kolejkę pytań: 1.[Jagna] 11:05 am: , 2.[Marzec09] 
11:07 am:, 3.[Junior] 11:11 am: 
 
[Główny]: archibald wszedł o godz. 11:12 am 
 
[Główny]: krzysiek wszedł o godz. 11:12 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:12 am: odpowiedź na pytanie Jagny: kiedy przekroczy - w proporcji do 
prowadzonej działalności - kwotę graniczną osiąganych obrotów. Dziś jest to 50.000 zł. proszę jednak 
pamiętać o proporcji - jeżeli podatnik zacznie działalność 1 lipca to kwota graniczna do końca roku 
stanowić będzie 25.000 zł. > 
 
[Zosia] 11:13 am: Czy nabywając "auto  z kratką" w 2008 roku, od zakupu którego poprzedni 
właściciel odliczył VAT oraz odliczał VAT od zakupionego paliwa (do momentu zmian 
wprowadzających zakaz odliczania VAT), ja w tej chwili też mam prawo odliczać VAT od zakupionego 
paliwa (auto wprowadzone do ewidencji ŚT)? 
 
[renata] 11:13 am: jeśli przekażę jednej osobie w ciągu roku 20 razy po 10 PLN prezent to i tak 
różnicę muszę opodatkować? 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:15 am: odpowiedź na pytanie marca: przyznam, że sytuacja nie jest dla 
mnie zupełnie jasna. jeżeli dostaje Pan dotację która nie jest dopłatą do ceny ani też do poniesionych 
kosztów (lub kosztów, które mają być poniesione) to nie ma tam chyba miejsca na VAT? dotacja nie 
jest przecież sama w sobie opodatkowana> 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:17 am: odpowiedź na pytanie Juniora: Tak - okres korekty wyniesie 10 
lat. W każdym roku będzie Pan musiał ustalić stosowny współczynnik. Proszę pamiętać, że korekta w 
tym przypadku dokonywana jest na bieżąco a nie wstecz - na zasadach określonych w art. 90 i 91 
ustawy> 
 
[Główny]: krzysiek wyszedł o godz. 11:17 am 
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[Moderator - Barbara Buryta] 11:18 am: W takim  razie kolejka pytań na ten moment to: 1.[Zosia] 
11:13 am:, 2.[renata] 11:13 am: Proszę o kolejne pytanie. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:18 am: odpowiedź na pytanie Zosi: na podstawie wyroku ETS w 
sprawie Magoory - tak. > 
 
[Główny]: Tramp wszedł o godz. 11:19 am 
 
[Tramp] 11:21 am: Czy wniesienie aportem środków trwałych zakupionych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 3,1 do innych podmiotów gospodarczych  będących  
beneficjentami ostatecznymi projektu , podlega opodatkowaniu VAT i czy można odliczyć VAT 
naliczony przy ich zakupie. Otrzymane  środki w ramach projektu są dotacja do kosztów. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:22 am: odpowiedź na pytanie Renaty: może pani to rozwiązać na 2 
sposoby: albo prowadzi Pani ewidencję przekazanych towarów i osób, które je otrzymają - wtedy 
istotnie pojawia się problem o którym Pani pisze. Organy podatkowe uważają, że VAT trzeba zapłacić 
od nadwyżki a ja bym powiedział, że na podstawie przepisów - w zasadzie od całości. A druga metoda 
to nieujmowanie tych przekazań w ewidencji - wtedy zastosowanie znajdzie reguła określona w art. 7 
ust. 4 pkt 2 a zatem cena jednostkowa towaru ... 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:23 am: Proszę Państwa pozostało już tylko 30 minut. Zachęcam do 
korzystania z okazji, zadając kolejne pytania. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:24 am: ...a nie ich łączna wartość roczna. Proszę pamiętać, że 
zastosowanie ewidencji jest pani prawem a nie obowiązkiem. Jeśli więc przekazuje Pani towary o 
cenie nabycia/koszcie wytworzenia poniżej 10 pln to nie warto prowadzić dla nich ewidencji. Jeśli 
jednak przekazuje Pani towary o wartości wyższej to ewidencja może być korzystniejsza. a zatem ma 
Pani wybór.> 
 
[Główny]: tasiorek wyszedł o godz. 11:25 am 
 
[Zosia] 11:25 am: Firma budowlana zakupuje posiłki regeneracyjne (obowiązek wynika z przepisów 
BHP). Czy od tych posiłków może odliczyć VAT  (nr PKWiU na fakturach: 55.52.13)? 
 
[renata] 11:25 am: Reasumując powyższe mogę przekazywać prezenty o wartości mniejszej niż 10 zł 
bez ewidencji i bez VAtu 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:28 am: odpowiedź na pytanie Trampa: przyznam, że nie znam na tyle 
dobrze Programu operacyjnego, o którym Pan pisze aby formułować kategoryczne wnioski. Jednakże 
w sytuacji, w której ustawodawca wyeliminował przepis ograniczający możliwość odliczenia podatku 
naliczonego w przypadku wydatków niezaliczalnych do KUP sytuacja stała się - jak sądzę, - względnie 
prosta. Jeśli aport jest opodatkowany - a nie znam wyłączenia dla aportów dokonywanego w ramach 
PO - to VAT naliczony przy nabyciu towarów które .... 
 
[PRIMO] 11:29 am: Co znaczy pojęcie zorganizowana część przedsiębiorstwa? 
 
[AgnieszkaB] 11:29 am: Czy w Pana opinii wnosząc aportem środki trwałe traktując tę czynność jako 
korzystającą ze zwolnienia należy dokonać korekty podatku odliczonego  przy zakupie tych środków? 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:29 am: ...stały się przedmiotem aportu powinien być odliczalny na 
zasadach ogólnych. W VACie problem mamy raczej z dotacja do ceny sprzedawanych towarów/usług 
a nie innego rodzaju dotacjami/subsydiami etc.> 
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[Tramp] 11:30 am: Czy przekazanie/sprzedaż wybudowanej sieci wodociągowej przedsiębiorstwu 
wodno-kanalizacyjnemu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jeżeli czynność ta  nie jest 
bezpośrednio związana z naszą działalnością ( w trakcie prowadzonej inwestycji dokonaliśmy 
usunięcia kolizji budując nowy odcinek sieci - inwestycja w obcym środku trwałym.). VAT od 
prowadzonej inwestycji podlegał odliczeniu. 
 
[Główny]: Katarzyna wyszedł o godz. 11:31 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:31 am: Porządkuję kolejkę pytań: 1.[Zosia] 11:25 am: , 2.[PRIMO] 
11:29 am:, 3.[AgnieszkaB] 11:29 am:, 4.[Tramp] 11:30 am: Jeżeli kogoś pominęłam to proszę o 
reakcję 
 
[Główny]: ela wszedł o godz. 11:31 am 
 
[Główny]: archibald wyszedł o godz. 11:32 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:33 am: odpowiedź na pytanie Zosi: mam wrażenie, że kupuje Pani po 
prostu usługę gastronomiczną - a zakup takiej usługi nie podlega odliczeniu. Podlega odliczeniu 
natomiast nabycie usługi cateringowej - co jest dosyć dziwne ale dość powszechnie akceptowane> 
 
[renata] 11:33 am: ponosimy koszty remontu drogi gminnej (po zimie), drogą tą dojeżdżamy (z drogi 
głównej) do Zakładu, jak też drogą tą dojeżdżają samochody TIR do naszego zakładu, co z VATem 
 
[Główny]: accountant wyszedł o godz. 11:34 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:34 am: odpowiedź na pytanie Renaty: TAK - przy czym ściśle rzecz 
biorąc - których cena nabycia lub koszt wytworzenia a nie wartość - jest niższa niż 10 pln. > 
 
[renata] 11:34 am: odnośnie posiłków regeneracyjnych, kupujemy konserwy dla pracowników wg 
BHP czy możemy odliczać VAT Nie jest to wg nas usługa gastronom. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:39 am: odpowiedź dla renaty: ograniczenie dotyczy usługi 
gastronomicznej. Jeżeli kupuje Pani towary, które na podstawie przepisów BHP musi Pani przekazać 
pracownikom to: 1) nie ma podatku należnego a 2) podatek naliczony możemy odliczyć na zasadach 
ogólnych. W jednym z poprzednich wypowiedzi pojawiło się odniesienie do kodu PKWiU, który, mam 
wrażenie, jest kodem usług a nie towarów> 
 
[PlusMinus] 11:39 am: Jaka jest wartość podatku VAT  za usługi cateringowe, a jaka za usługi 
restauracyjne? Czy firma cateringowa może policzyć tylko 7% VAT pomimo między innymi 
serwowanej kawy i herbaty? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:41 am: Bardzo proszę chwilowo nie zadawać pytań, ponieważ mamy 
pewną kolejkę oczekujących. Są to 1.[PRIMO] 11:29 am:, 2.[AgnieszkaB] 11:29 am:, 3.[renata] 11:33 
am:, 4.[PlusMinus] 11:39 am: 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:42 am: odpowiedź dla PRIMO: umknęło mi pytanie - nie ma łatwej i 
krótkiej odpowiedzi na to pytanie. ustawa definiuje ZCZP w art. 2 pkt 27e i jest to definicja taka sama 
jak w ustawie o CIT. Niezmiernie rzecz upraszczając powiedziałbym, że ZCZP jest to taki zespół 
składników który wyłączony w jednym miejscu i włączony w drugim będzie tak samo - samodzielnie - 
działać. sądzę, że przykładem może być sieć stacji paliwowych przy których znajdują się restauracje... 
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[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:44 am: ... jeśli restauracje te w ramach firmy mają przyporządkowane 
pewne atrybuty samodzielności (wynikające choćby ze sprawozdawczości zarządczej), jeżeli stanowią 
powiązany zespól składników majątkowych i niemajątkowych i jako całość są przedmiotem sprzedaży 
to mogą być uznane za ZCZP. Ale w gruncie rzeczy każdy przypadek może być nieco inny.> 
 
[Główny]: jan.piotrowski@pgnig.pl wszedł o godz. 11:45 am 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:45 am: odpowiedź dla AgnieszkiB - moim zdaniem nie ma to 
uzasadnienia. Nie widzę potrzeby dokonywania korekty w takim przypadku. Ale jak Pani na pewno 
doskonale wie większość orzeczeń sądów administracyjnych idzie w odmiennym kierunku> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:47 am: Pozostało niecałe 10 minut. Proszę o 1-2 pytania. 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:47 am: odpowiedź dla renaty: w dzisiejszym stanie prawnym, w 
świetle orzecznictwa sądów administracyjnych sądzę, że jeżeli znajdzie Pani związek z działalnością 
opodatkowaną to nie ma powodu aby nie odliczać podatku naliczonego> 
 
[Główny]: renata wyszedł o godz. 11:48 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:48 am: Proszę również aby ci z Państwa, których być może 
pominęliśmy, zgłosili pytanie ponownie 
 
[jan.piotrowski@pgnig.pl] 11:49 am: Kwestia VAT od aportu. Na jakiej podstawie wystawić fakturę 
VAT za aport z żądaniem wpłaty kwoty VAT ? Czy wpisać zobowiązanie dla aportobiorcy do uchwały 
ZW o podwyższeniu kapitału, czy też w umowie przeniesienia aportu między spółką i wspólnikiem ? 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:50 am: odpowiedź dla PlusMinus - sądzę, że co do zastosowania stawki 
podatku nie ma różnicy pomiędzy usługa gastronomiczną i cateringową. istota jest chyba jedynie 
sposób ułożenia sprzedaż> 
 
[PRIMO] 11:50 am: tzn? 
 
[Główny]: mm wyszedł o godz. 11:51 am 
 
[PlusMinus] 11:53 am: a co z drugą częścią mojego pytania - Czy firma cateringowa może policzyć 
tylko 7% VAT pomimo między innymi serwowanej kawy i herbaty? 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:54 am: odpowiedź dla jana piotrowskiego: przyjmując że aport jest 
zwykła czynnością opodatkowaną na gruncie ustawy o VAT musimy zastosować zwykłe 
konsekwencje. Podkreślam, że przede wszystkim musimy oderwać się od reguł KSH. Rozwiązaniem 
wystarczającym będzie sama dodatkowa umowa miedzy obydwoma stronami tj. aportobiorca i 
aportodawcą zawierająca zobowiązanie aportobiorcy do "dopłaty" kwoty VAT. Dotychczas 
przygotowywaliśmy takie porozumienia i działały. No ale faktem jest że weryfikacja sądowa ... 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:54 am: ... nastąpi, > 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:54 am: Pytanie od użytkowników: [jan.piotrowski@pgnig.pl] 11:49 
am:, [PRIMO] 11:50 am: oraz [PlusMinus] 11:53 am: to ostatnie pytania w dzisiejszym czacie. 
[PRIMO] proszę o sprecyzowanie ... 
 
[Główny]: Zosia wyszedł o godz. 11:56 am 
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[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:56 am: odpowiedź dla PLus Minus: kawa i herbata podlegają stawce 
podstawowej - jeżeli chce Pan zastosować stawkę 7% dla pozostałych towarów to powinien Pan 
wydzielić wartość kawy i herbaty> 
 
[Ekspert: Tomasz Michalik] 11:57 am: dla PRIMO: (tzn ?) to nieco zbyt ogólne sformułowanie 
pytania> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:58 am: Czy [PRIMO] chce coś dodać/uzupełnić ? 
 
[PRIMO] 11:58 am: nie zauważyłem dalszej części odpowiedzi:-) 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:58 am: W takim razie .... 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:58 am: Szanowny Panie, Szanowni Państwo – niezmiernie dziękuję 
za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pana TOMASZA 
MICHALIKA, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu 
dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:58 am: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DZIESIĄTYM z serii. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Informacje o tym czacie oraz poprzednich czatach można 
znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / 
ARCHIWUM CZATÓW. Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=234. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Kolejne czaty są zaplanowane na kwiecień br. Informacje 
będą zamieszczone na stronie internetowej: www.darr.pl. Poza tym komunikaty dotyczące kolejnych 
czatów pojawią się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl), jak również będą dystrybuowane do osób, 
które zarejestrowały się w naszej bazie teleadresowej. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Zapisy wszystkich czatów można znaleźć na wskazanej wyżej 
stronie w zakładce ARCHIWUM CZATÓW. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:59 am: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 


