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abstrakt. Celem opracowania było przedstawienie istoty i metod rozliczania się z podatku VAT w działal-
ności rolniczej oraz motywów wyboru określonej metody w świetle badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego. Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem od 
towarów i usług podlega szczególnym rozwiązaniom. Rozwiązania te umożliwiają zwrot podatku VAT w 
formie ryczałtowej lub na zasadach ogólnych jako nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Zasadnicze 
znaczenie w tym zakresie ma rozpiętość stawek podatku VAT pomiędzy stawką podstawową a obniżoną 
odnoszącą się do produkcji rolnej. Wybór metody rozliczania się z podatku VAT wpływa w istotny sposób na 
decyzje inwestycyjne gospodarstw rolnych oraz jest ściśle powiązany z wielkością i statusem gospodarstwa 
rolnego. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego 
przedstawiają motywy wyboru określonej metody rozliczania się z podatku VAT.

wstęp
Podatek od towarów i usług, nazywany powszechnie podatkiem VAT (ang. Value Added Tax, 

czyli podatek od wartości dodanej) jest jednym z podstawowych obciążeń fiskalnych podmiotów 
gospodarczych prowadzących zarówno działalność gospodarczą, jak i działalność rolniczą. Jest 
to podatek, który powoduje rozwarstwienie ceny na rynku towarów i usług, gdyż w rzeczywi-
stości inną cenę płaci konsument, a inną realnie otrzymuje sprzedawca. Szczególna sytuacja 
rozwarstwienia cenowego występuje na rynku produktów rolnych. Specyficzne rozwiązania 
podatkowe dla rolnictwa, związane z opodatkowaniem wartości dodanej, implikują zaliczenie 
ich do preferencji podatkowych.

Celem opracowania było przedstawienie istoty i metod rozliczania się z podatku VAT w 
działalności rolniczej oraz motywów wyboru określonej metody w świetle badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego.

Materiał i metodyka badań
Podatek od towarów i usług jest uregulowany w polskim prawodawstwie ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm.). Jest on 
podatkiem obrotowym, wielofazowym, dotyczącym sprzedaży większości wytwarzanych towarów 
i usług we wszystkich fazach obrotu, z których pierwsza wiąże się z producentem, a ostatnia z 
konsumentem. Podatek od wartości dodanej nazywany jest podatkiem od obrotu netto, gdyż obciąża 
w każdej fazie obrotu nie cały obrót, lecz jedynie wartość dodaną w tej fazie [Litwińczuk 2008].  

1 Projekt pt. Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw 
rolniczych)  Pomorza Środkowego finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, nr wniosku 3577/B/
H03/2011/40.
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Najpowszechniej sza metoda ustalania wartości dodanej przez uczestnika obrotu polega na tym, że 
z kwoty podatku należnego od sprzedaży dokonanej przez danego przedsiębiorcę lub sprzedawcę 
(VAT należny) potrąca się kwotę podatku zapłaconego przez tego przedsiębiorcę lub sprzedawcę 
przy zakupach dóbr i usług przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży (VAT naliczony). Ważną 
zaletą podatku od wartości dodanej jest technika jego poboru, niesprzyjająca uchylaniu się od niego. 
Technika ta polega na podwójnej ewidencji podatku u przedsiębiorcy jako sprzedawcy towaru lub 
usługi, oraz u jego odbiorcy, który jako kolejny sprzedawca będzie zobowiąza ny do podania kwoty 
zapłaconego podatku przy własnych zakupach, wykorzystywanych do produkcji [Głuchowski 2005].

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług, podlegają:
 – odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 – eksport towarów,
 – import towarów,
 – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podatnikami w rozumieniu tej ustawy i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niema-
jące osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, 
bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ustawy). Podstawowa stawka podatku 
VAT w Polsce od 2011 r. wynosi 23%. Dla towarów i usług wymienionych w załącznikach do 
ustawy obowiązują obniżone stawki:  8, 5 i 0%.  Do 2011 r. podstawowa stawka wynosiła 22%, 
natomiast obniżone: 7, 3 i 0%. Zgodnie z art. 113 ustawy, ze zwolnienia podmiotowego, poza 
wyjątkami wskazanymi w ustawie, mogą skorzystać drobni przedsiębiorcy, u których wartość 
sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wy-
rażonej w wysokości 150 000 zł.

W odniesieniu do podatku od towarów i usług, gdy w okresie rozliczeniowym kwota podatku 
naliczonego jest 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 w terminie 
60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 
sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia po-
stępowania wyjaśniającego. W określonych przypadkach można żądać zwrotu w przyspieszonych 
terminach do 25 dni (a rt. 87 ustawy).

Podatnicy podatku VAT są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatko-
we za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym 
miesiącu. tzw. „mali podatnicy”, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym 
deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po 
każdym kolejnym kwartale (art. 21 ustawy).

W przypadku opodatkowania działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług przewi-
duje się dla rolników dwa sposoby rozliczeń tego podatku. Dla rolników, którzy w poprzednim 
roku podatkowym nie przekroczyli 20 000 zł sprzedaży lub nie zdecydują się na prowadzenie 
ewidencji VAT na zasadach ogólnych, ustawa przewiduje ryczałtową formę zwrotu podatku VAT. 
W związku z tym tzw. rolnicy  ryczałtowi nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT. 
Zwrot podatku następuje w cenie produktów sprzedawanych, która jest wypłacana rolnikowi 
ryczałtowemu przez nabywcę jego produktów i powiększona o podatek VAT  – 7% w okresie od 
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. (do 30 kwietnia 2008 r. było to 5%, do 31 grudnia 2010 
r. – 6%). Obowiązkiem rolnika ryczałtowego jest posiadanie numeru NIP, rachunku bankowego, 
na który jednostki skupujące będą przekazywały pieniądze za zakupione od rolnika towary oraz 
przechowywanie otrzymanych faktur sprzedaży przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, 
w którym zostały one wystawione. Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych od rolni-
ka oznaczona jest jako „faktura RR” i wystawiana jest przez nabywcę. System ten odbiega od 
ogólnych zasad funkcjonowania podatku od towarów i usług, gdyż podatek nie jest elementem 
kalkulacyjnym ceny i nie jest naliczany przez sprzedawcę, lecz stanowi składnik zapłaty należnej 
sprzedawcy i jest naliczany przez nabywcę [Litwińczuk 2008].
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Drugim sposobem rozliczania podatku VAT jest możliwość rozliczania się na tzw. zasadach ogól-
nych, czyli takich, jakim podlegają pozostali płatnicy VAT. Z tej formy mogą skorzystać rolnicy, którzy 
udokumentują sprzedaż produktów rolnych w poprzednim roku podatkowym o wartości przekracza-
jącej 20 000 zł, dokonają zgłoszenia rejestracyjnego w urzędzie skarbowym dla celów podatku VAT, 
będą prowadzić dzienną ewidencję sprzedaży i zakupów towarów i usług oraz sporządzać deklarację 
dla podatku od towarów i usług. Ewidencja powinna być prowadzona przez okres co najmniej trzech 
kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres rezygnacji z formy ryczałtowej.

Zgodnie z art. 128 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej, produkty rolnicze (np. zboża, warzywa, owoce, żywiec, 
mleko itp.) mogły być opodatkowane stawką podatku w okresie przejściowym w wysokości 3%, tj. 
od 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Po upływie okresu przejściowego na wyżej wymienione 
produkty mogła obowiązywać stawka obniżona, jednak nie niższa niż 5%. Od 1 stycznia 2011 r.  
nieprzetworzone produkty rolne w Polsce, czyli produkty, które są przedmiotem sprzedaży dla 
rolnika, tj. zboże, rzepak, ziemniaki, warzywa, owoce i produkty pochodzenia zwierzęcego zostały 
objęte 5-proc. stawką VAT. Wyższą stawką podatkową zostały objęte także produkty, które mają 
wpływ na stronę wydatkową w działalności rolniczej, tj. paliwo, maszyny rolnicze, energia elek-
tryczna, gaz, oleje opałowe – wzrost o 1 p.p. ze stawki 22% do stawki 23%, a także wzrost części 
produktów wykorzystywanych w produkcji rolniczej objętych przed 2011 r. stawką 7%, a po 2011 r.  
– stawką 8%, tj. nawozy, środki ochrony roślin czy pasze [Rosiński 2012]. 

Wpływ na wielkość obciążeń fiskalnych działalności rolniczej wywołanych zmianami stawek 
podatkowych w podatku od towarów i usług każdy rolnik musi ocenić indywidualnie. W zależności 
od rodzaju działalności rolniczej prowadzonej przez rolnika, wielkości wydatków inwestycyjnych 
i wyboru formy rozliczania się podatku VAT sytuacja finansowa poszczególnych gospodarstw 
rolnych może kształtować się różnie. Należy przypomnieć, iż oprócz wzrostu stawek podatku 
VAT nastąpił także wzrost zryczałtowanej stawki VAT o 1 p.p. stanowiący rekompensatę pod-
wyżek dla rolników ryczałtowych. Według niektórych ekonomistów wzrost stawek nie zwiększy 
obciążeń fiskalnych rolnika, gdyż – jak wskazuje praktyka – częściej ma on prawo do jego zwrotu 
niż do zapłaty [Wrutniak 2011]. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż wzrost stawki podstawowej 
VAT w przypadku rolnika VAT-owca to VAT naliczony, a więc wartość, którą może on odliczyć 
od podatku należnego, którym opodatkowane są produkty rolne według najniższej stawki, pod 
warunkiem, że rolnik stosuje zasady ogólne. 

Badania empiryczne gospodarstw rolnych zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2012 r.  
W celu realizacji badań wykorzystano opracowany kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono 
w gospodarstwach (przedsiębiorstwach) rolniczych Pomorza Środkowego, tj. gminach wchodzących 
w podregion koszaliński i podregion słupski. Postanowiono objąć badaniem 280 podmiotów, z czego 
po weryfikacji zostało 250 prawidłowo wypełnionych ankiet, co stanowiło 89% ogółu objętych ba-
daniem. Jako metodę badawczą przeprowadzonych badań przyjęto metodę kuli śnieżnej polegającej 
na nielosowej metodzie doboru respondentów do próby badanej. Po zakończeniu każdego kolejnego 
wywiadu ankieter prosił respondenta o wskazanie jakiejś znajomej osoby, z którą mógłby również 
przeprowadzić wywiad dotyczący tego samego tematu. Metoda kuli śnieżnej została wykorzystana 
ze względu na wrażliwość tematyki badawczej, nieufność respondentów w stosunku do ankieterów 
i trudno dostępnej badawczo grupie, jakimi są rolnicy. Po przeprowadzeniu wywiadów i pozyska-
niu zaufania ankieter dzięki ich pomocy oraz rekomendacji mógł zacząć poszukiwania kolejnych 
respondentów. Badania zostały przeprowadzone na terenie 14 powiatów w 54 gminach Pomorza 
Środkowego, w tym 28 gmin to gminy podregionu koszalińskiego oraz 26 gmin to gminy podregionu 
słupskiego. Ponadto, 94 gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolne należą do podregionu słupskiego, 
a 156 do podregionu koszalińskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych uzy-
skano informacje dotyczące motywów wyboru określonej metody rozliczania się z podatku VAT w 
prowadzonej przez gospodarstwa rolne działalności rolniczej. Jako metodę badawczą w badaniach 
motywów wyboru wykorzystano 5-stopniową skalę Likerta, gdzie 1 oznaczał czynnik mało istotny, 
natomiast 5 oznaczał czynnik bardzo ważny. Gospodarstwo rolne spośród wskazanych odpowiedzi 
określało znaczenie określonego czynnika.
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wyniki badań
Spośród badanych rolników Pomorza Środkowego 43% gospodarstw rolnych stanowili rolnicy 

ryczałtowi (108 gospodarstw rolnych), 23% rolnicy płacący VAT (58 gospodarstw rolnych) oraz 
23% to gospodarstwa nietowarowe niedokonujące sprzedaży na zewnątrz (84 gospodarstwa rolne). 
Pytania skierowane do gospodarstw rolnych odrębnie zostały skierowane do rolników rozlicza-
jących się na zasadach ogólnych (rolnik VAT-owiec) oraz odrębnie do rolników rozliczających 
się na zasadach ryczałtowych (rolnik ryczałtowy). 

Z analizy wyników badań 
przeprowadzonych wśród grupy 
rolników VAT-owców wynika, 
iż najistotniejszymi czynnikami 
wyboru metody opodatkowania 
VAT na zasadach ogólnych są wy-
datki inwestycyjne (124 wskazania) 
oraz doradztwo ze strony instytucji 
zewnętrznych, tj. biura podatkowe, 
rachunkowe i ośrodki doradztwa 
rolniczego (121 wskazań). Mniejsze 
znaczenie w tym przypadku miało 
przeprowadzenie samodzielnej 
kalkulacji (107 wskazań), doradz-
two osób trzecich, tj. rodzina czy 
znajomi (101 wskazań)  (tab. 1) .

W tabeli 2 zostały zawarte infor-
macje o czynnikach decydujących o 
niezdecydowaniu się na przejście na 
zasady ogólne rozliczania się z po-
datku od towarów i usług przez rol-
ników ryczałtowych. Z danych tych 
wynika, iż decydujące znaczenie 
w tym przypadku mają zbyt niskie 
osiągane  przychody przez rolnika 
(252 wskazania) i wielkość gospo-
darstwa rolnego (211 wskazań).  
Istotnym czynnikiem, który decy-
duje o rozliczaniu się jako rolnik 
ryczałtowy, jest także obawa przed 
prowadzeniem ewidencji na potrze-
by rozliczeń VAT, czy ewentualne 
problemy z organami skarbowymi. 
Według części rolników ryczał-
towych jest to metoda dla nich 
nieopłacalna, zabierająca zbyt dużo 
czasu, a usługi rozliczeń są dla nich 
zbyt drogie.

Motywy wyboru określonej 
metody opodatkowania VAT za-
leżą od wielkości gospodarstwa 
rolnego i jego przychodowości. W 
wielu przypadkach korzystniej jest 
być płatnikiem podatku VAT niż 

Tabela 1.  Motywy wyboru opodatkowania podatkiem VAT na 
zasadach ogólnych rolników Pomorza Środkowego
Table 1. Motives of choosing of clearing the value added tax on 
general principles by farmers from Central Pomerania
 Czynniki wyboru/Choice factors liczba 

wskazań/
Number of 
indications

Wydatki inwestycyjne, tj. urządzenia, maszyny 
rolnicze/Investment expenditure, ie devices, 
agricultural machinery

124

Doradztwo ze strony instytucji zewnętrznych, 
tj. ODR, biuro podatkowe/Advice from external 
institutions, ie ODR, the tax office

121

Przeprowadzenie samodzielnie szczegółowej 
kalkulacji/Carrying out a detailed calculation 
yourself

107

Doradztwo  osób trzecich, tj. rodziny, znajomych/ 
Consulting a third party, ie family, friends yet 101

Inne/Other 0
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study

Tabela 2.  Motywy niezdecydowania się na status rolnika VAT-
owca u rolników Pomorza Środkowego
Table 2. Motives of indecision on the VAT status of the farmers 
from Central Pomerania
Czynniki wyboru/Choice factors liczba 

wskazań/
Number of 
indications

Za małe przychody, aby ubiegać się o ten status/
Too small revenues to apply for this status 252
Za małe gospodarstwo rolne/Too small farm 211
Obawa, czy poradzi sobie z prowadzeniem 
ewidencji/ Fear to handle conducting the register 207
Obawa o ewentualne problemy z fiskusem/ Concern 
about potential problems with the tax authorities 194
Jest to nieopłacalne/I t is not cost-effective 191
Nie mam na to czasu/I don’t have time for this 168
Koszty rozliczenia z tego tytułu są za duże/
Settlement costs in this regard are too big 144
Inne/Others 6

Źródło: opracowanie własne
Source: own study 
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korzystać z ryczałtowych zwrotów stawki VAT przy sprzedaży produktów rolnych. Rozwijające 
się gospodarstwo rolne, które dokonuje znacznych inwestycji we własną działalność otrzymuje 
większe zwroty VAT z tytułu dokonywanych zakupów niż ze zwrotów ryczałtowych. Należy jed-
nakże pamiętać, iż opodatkowanie na zasadach ogólnych pociąga za sobą prowadzenie ewidencji 
na potrzeby podatku VAT – rejestru zakupu i sprzedaży, składanie deklaracji podatkowych oraz 
ewentualne kontrole ze strony organów podatkowych. W przypadku rozliczania się rolnika na 
zasadach ryczałtowego zwrotu VAT, rolnik nie jest zobowiązany do prowadzenia powyższej ewi-
dencji, a więc z tego względu jest to dla niego korzystniejsze. Metoda ryczałtowa może okazać się 
także bardziej opłacalna dla gospodarstw rolnych niedokonujących inwestycji lub dokonujących 
ich na małą skalę. W tym przypadku należałoby wykonać indywidualne studium opłacalności i 
na tej podstawie określić wybór rozliczania się na zasadach ogólnych bądź ryczałtowych.

podsumowanie i wnioski
Szczególne rozwiązania podatkowe w podatku od towarów i usług w działalności rolniczej 

pozwalają gospodarstwom rolnym dokonać wyboru określonej metody rozliczania się z podatku 
VAT.  Umożliwia ona jego zwrot w formie ryczałtowej lub w wielu przypadkach wybór korzystniej-
szej formy, przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych i korzystaniu w tym przypadku ze znacznej 
nadwyżki podatku naliczonego. Im większa rozpiętość pomiędzy stawką obniżoną na produkty 
rolne a stawką podstawową, tym motyw wyboru o rozliczanie się na zasadach ogólnych jest więk-
szy. Decydującym czynnikiem rozliczania się na zasadach ogólnych dla rolników VAT-owców  
są decyzje inwestycyjne, co potwierdzają wyniki badań ankietowych. Metoda rozliczania się na 
zasadach ryczałtowych to w większości przypadków wybór małych gospodarstw rolnych często 
o charakterze samozaopatrzeniowych oraz rolników mających obawy przed prowadzeniem ewi-
dencji dla celów podatku VAT i wszelkich konsekwencji z tym związanych.
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Summary

Taxation of agriculture value added tax is subject to specific solutions. These solutions enable a VAT 
refund in the form of a lump sum or on general principles as a surplus of input VAT. It is essential in this 
respect has a span of VAT rates between the basic rate and the reduced relating to agricultural production. 
Choice of the method of accounting for VAT significantly affect investment decisions agricultural holdings 
and is closely related to the size and status of agricultural holding which is confirmed by the results of survey 
research conducted among the agricultural holdings of Central Pomerania.
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