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Ach ten VAT!

Wielu przedsiębiorców ma trudność z tym, by zrozumieć na czym polega 
podatek VAT, pozwólcie zatem, że zamiast przytaczać definicję, pokażę 

Ci mechanizm tego podatku na przykładzie, dzięki któremu zrozumiesz 
stwierdzenie księgowej, że o ile jesteś płatnikiem tego podatku to nie jest 

on ani twoim kosztem ani przychodem.☺ Jest  on dla Ciebie 
Przeźroczysty ☺

Mechanizm podatku VAT

Jola kupuje telefon po cenie 1000 zł netto, czyli 1123 zł brutto (stawka 
podatku VAT wynosi tu 23%). Z konta firmowego Joli wypływa kwota 

brutto (z podatkiem VAT) czyli całe 1123 zł. Jola kupiła telefon w sklepie, 
którego właścicielem jest Kasia, która jest płatnikiem podatku VAT. 

Zatem Kasia odkłada 123 zł (kwotę podatku VAT, ponieważ to jest 
podatek jaki Jola płaci za zakup telefonu, Kasia jest tu jedynie 

pośrednikiem, który przekazuje ten podatek raz w miesiącu do urzędu 
skarbowego).
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Niemniej Kasia (jak już wspomniałam płatnik podatku VAT) dokonała z 
kolei zakupu monitora do komputera u przedsiębiorcy Gosi na kwotę 500 

zł netto, czyli 561,50 zł brutto. Z konta Kasi wraz z 500 zł wypłynęło więc 
61,50 zł podatku VAT.

W konsekwencji Kasia odprowadzi do urzędu skarbowego nie 123 zł 

VAT-u, ale różnicę między podatkiem, jaki otrzymała od Joli i kwotą, jaką 
były opodatkowane produkty Gosi. W tym przypadku wynosi to 123 – 

61,50, czyli 61,50 zł. Jeśli dokona kolejnych zakupów na kwotę 500 
złotych netto obarczoną 23% stawką podatku VAT, to w ogóle nie 

odprowadzi podatku VAT do urzędu skarbowego. Możliwość 
dokonywania takich rozliczeń sprawia, że dla podatników VAT 

najważniejsza jest kwota netto, bo wcześniej czy później znajdą sposób 
na rozliczenie VAT. Tak by był dla nich przeźroczysty.

PAMIĘTAJ: Jeśli jesteś tzw. Vatowcem to do urzędu skarbowego 

odprowadzasz różnicę między VATEM jaki do Ciebie przyszedł od 
twoich klientów a VATEM jaki Ty jako biznes wydałaś.

I co jaśniejsze?

Jeśli tak to przejdźmy dalej ☺

© 2019 Softway LTD 

Wszelkie prawa zastrzeżone  



Firma Jest Kobietą

Być Vatowcem czy nie?

Część przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą ma 
prawo nie rejestrować się jako płatnicy podatku VAT, z czego większość 

z nich korzysta.

Oczywiście istnieją typy działalności, w których przypadku nie masz 
wyboru i musisz zarejestrować się jako VAT-owiec. Dotyczy to m.in. 

takich firm, których przedmiotem działalności są np. usługi prawnicze, 
czy usługi w zakresie doradztwa, zakłady jubilerskie.

Spośród tych, którzy mogą jako Vat-owcy się nie rejestrować tylko 

nieliczni poprzedzają tę decyzję choćby krótką analizą, czy refleksją nad 
tym, czy bycie płatnikiem VAT będzie dla nich korzystne. A prawda jest 

taka, że dla jednej firmy będzie to dobre rozwiązanie, dla innej nie.

Kiedy warto zostać Vat-owcem – dwa główne powody?

Im większych inwestycji finansowych (zawierających w sobie VAT) 
dokonujesz na rzecz swojej firmy (czytaj zakupów np. stworzenie strony 

internetowej, logotypu, komputera, telefonu, mebli biurowych, maszyn 
różnorakich, domen, hostingów itd), tym bardzie opłaca Ci się być 

płatniczką VAT. A to ze względu na wysokie kwoty, VATu, jakie następnie 
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możesz odliczać od kwoty podatku VAT, jaki Tobie zapłacono kupując 
twoje produkty lub usługi.

Bycie VAT-owcem będzie Ci się opłacać zawsze, gdy będą nimi również 

Twoi klienci. Wtedy kwota podatku VAT staje się „przezroczysta”, tzn. dla 
Twoich klientów ważna będzie cena netto, bo VAT odliczą, sprzedając 

swoje usługi lub produkty. Co więcej, w takiej sytuacji zawsze będziesz 
dla nich bardziej konkurencyjna niż inni przedsiębiorcy, którzy sprzedają 

produkty, czy świadczą usługi w tym samym zakresie, nie będąc VAT-
owcami.

I ot cała filozofia!
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