


1. Co to znaczy „bezpieczna podatkowo

umowa”?

2. Fundament – na co zwrócić uwagę analizując

skutki podatkowe umów?

3. Przykładowe umowy
a) umowa sprzedaży

b) umowa najmu



Dwa podejścia do podatkowej analizy umów:

1. potencjał optymalizacyjny

2. aspekt zgodności (tax compliance)
 kto i jakie podatki ma zapłacić

 kiedy trzeba je zapłacić

 w jakiej wysokości



Na co zwrócić uwagę analizując skutki

podatkowe umów?
1) jakim podatkom podlega umowa

2) kiedy dochodzi do wykonania świadczenia (umowy) -

kiedy powstaje obowiązek podatkowy

3) fakturowanie (terminy)

4) jaka jest podstawa opodatkowania

5) koszty uzyskania przychodów (celowość,

definitywność, dokumentowanie, moment rozliczenia)

6) prawo do odliczenia VAT naliczonego

7) czy to już wszystko – co dalej?



1. Jakim podatkom podlega umowa?
 PIT/CIT

 VAT/PCC

2. Kiedy dochodzi do wykonania świadczenia

(umowy)
 dlaczego to jest ważne?

 obowiązek podatkowy (VAT należny, przychód)

 kurs waluty

 termin wystawienia faktury



3. Fakturowanie
 termin wystawienia faktury

 forma wystawienia i doręczenia faktury

4. Podstawa opodatkowania
 zasady ogólne

 uwaga na podmioty powiązane (również w VAT, np.

pracownicy)



5. Koszty uzyskania przychodów
 celowość

 definitywność

 dokumentowanie

 moment podatkowego ujęcia kosztu uzyskania

6. Prawo do odliczenia VAT naliczonego
 związek z czynnościami opodatkowanymi

 uwaga na czynności zwolnione, niepodlegające

 niewłaściwa stawka VAT na fakturze

7. Czy to już wszystko?
 co dalej (kolejne kroki – skutki)?



1) Jakim podatkom podlega umowa
a) VAT
b) PIT/CIT
c) PCC – kiedy?

2) Kiedy dochodzi do wykonania świadczenia (umowy)
- kiedy powstaje obowiązek podatkowy
a) VAT – przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak

właściciel -> warunki dostawy (Incoterms)
b) PIT/CIT – wykonanie świadczenia, faktura, zapłata
c) PCC – dokonanie czynności
d) czy zastrzeżenie własności wpływa na podatki?
e) czy przewłaszczenie na zabezpieczenie wpływa na podatki?
f) zaliczki:

 w VAT: rodzą obowiązek podatkowy
 w PIT/CIT: brak obowiązku podatkowego



źródło: http://pre-alert.com/en/sea-
carriage/incoterms/

INCOTERMS 2010



3) Fakturowanie
 termin wystawienia faktury – wymogi ustawowe (do 

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym dokonano dostawy)

 wystawienie faktury po terminie / brak faktury a 
obowiązek podatkowy

 faktura wystawiona po terminie a prawo do 
odliczenia VAT naliczonego / KUP

 faktury elektroniczne (konieczna zgoda)



Przykład:

31.1. 1.2. 15.2. 15.3.

31.1. 1.2. 15.2. 15.3.

termin wystawienia 
faktury

termin wystawienia 
faktury

EXW

DDP



4) Jaka jest podstawa opodatkowania – wszystko

to, co należne z tytułu sprzedaży
 VAT – rabaty a podmioty powiązane (uwaga na

pracowników i świadczenia częściowo nieodpłatne)

 zadbać o potwierdzenie odbioru korekty

 PIT/CIT – świadczenia częściowo nieodpłatne

 PCC – wartość rynkowa, a nie cena sprzedaży

5) Koszty uzyskania przychodów:
 celowość

 definitywność

 dokumentowanie

 kiedy rozliczyć (pośrednie vs bezpośrednie)



6) Prawo do odliczenia VAT naliczonego
 związek z działalnością opodatkowaną

 faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany

 faktura z błędną stawką

 faktura z VAT na czynność zwolnioną /

niepodlegającą

 faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku

podatkowego

7) Czy to już wszystko – co dalej?
 zazwyczaj tak, ale nie zawsze

 myśleć dwa kroki do przodu (o ile to możliwe)



1) Jakim podatkom podlega umowa
a) VAT
b) PIT/CIT
c) PCC – brak

2) Kiedy dochodzi do wykonania świadczenia (umowy)
- kiedy powstaje obowiązek podatkowy
a) VAT:

 wykonanie: koniec okresu rozliczeniowego
 obowiązek podatkowy: wystawienie faktury (waga zapisów

umownych)
 co jeśli nie wystawiono faktury?

b) PIT/CIT/PCC – koniec okresu rozliczeniowego
c) zaliczki:

 w VAT – inaczej niż w sprzedaży: bez obowiązku podatkowego
 w PIT/CIT – jak w sprzedaży: brak obowiązku podatkowego



3) Fakturowanie
 termin wystawienia faktury wymogi ustawowe: upływ 

terminu płatności

 wystawienie faktury po terminie / brak faktury a 
obowiązek podatkowy

 faktura wystawiona po terminie a prawo do 
odliczenia VAT naliczonego / KUP

 faktury elektroniczne (konieczna zgoda)



4) Jaka jest podstawa opodatkowania
 VAT – rabaty a podmioty powiązane (uwaga na

pracowników i świadczenia częściowo nieodpłatne)

 zadbać o potwierdzenie odbioru korekty

 PIT/CIT – świadczenia częściowo nieodpłatne

5) Koszty uzyskania przychodów:
 celowość

 definitywność

 dokumentowanie

 kiedy rozliczyć (pośrednie vs bezpośrednie)



6) Prawo do odliczenia VAT naliczonego
 związek z działalnością opodatkowaną

 faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany

 faktura z błędną stawką

 faktura z VATem na czynność zwolnioną z VAT

 faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku

podatkowego -> nie dotyczy

7) Czy to już wszystko – co dalej?
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