Wytyczne dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej w
działalności dealerskiej
Szanowni Państwo!
Niniejszy dokument stanowi proponowane wytyczne dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej
(dalej jako: „Podatek”) w działalności dealerskiej.
W dniu 1 września 2016 r., weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży
detalicznej (dalej jako: „Ustawa”) na mocy, której wprowadzono podatek, którego przedmiotem
opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej.
Przepisy
▪

Stosownie do art. 11a Ustawy, przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej
osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

▪

Zgodnie z art. 4 Ustawy podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni.

▪

Treść art. 3 Ustawy wskazuje, iż:
➢ przez sprzedaż detaliczną rozumie się dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów
konsumentom na podstawie umowy zawartej:
❖ w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
❖ poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta
- także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie
niezaewidencjonowanej;
➢ przez towar rozumie się rzeczy ruchome lub ich części,
➢ przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w
rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

▪

Jednocześnie art. 6 ust. 1 Ustawy wskazuje, iż podstawę opodatkowania podatkiem stanowi
osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę
17 000 000 zł.

▪

Stosownie do art. 6 ust. 2 Ustawy przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez
podatnika z tytułu sprzedaży, o której mowa w ust. 1, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki,
także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.

▪

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości
sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży
niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od
towarów i usług.
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▪

Stosownie do art. 8 Ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu
przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego
od tej chwili do końca miesiąca.

▪

Art. 9 Ustawy stanowi, że stawki podatku wynoszą:
➢ 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie
przekracza kwoty 170 000 000 zł;
➢ 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł - w części, w
jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

▪

Zgodnie z art. 10 Ustawy Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu
podatkowego:
➢ składać właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje
podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru,
➢ obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego
właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania
- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego podatek dotyczy.

Wytyczne
I.

Procedura rejestrowania na kasie fiskalnej

W świetle przepisów Ustawy, kluczowym dla ustalania podstawy opodatkowania jest właściwie
rejestrowanie transakcji na kasach fiskalnych.
Stosownie bowiem do przepisów Ustawy, przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie
wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży
niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 111 ust. 8 i art. 145a ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Dodatkowo przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.
Uwzględniając powyższe, dla właściwego ustalania nadwyżki przychodu ze sprzedaży detalicznej,
stanowiącej podstawę opodatkowania Podatkiem, niezbędna jest weryfikacja obecnej procedury
rejestrowania transakcji na kasach fiskalnych. Z uwagi na konstrukcję przepisów Ustawy ta kwestia jest
istotą ustalania podstawy opodatkowania, a dokładniej nadwyżki ponad 17 000 000 zł przychodu z tytułu
sprzedaży detalicznej.
Stosowne byłyby również wdrożenie procedury, która wyraźnie określałaby jakie transakcje podlegają
ewidencjonowaniu na kasach fiskalnych – tak aby uniknąć sytuacji, w której dla celów obliczania podstawy
opodatkowania co miesiąc należałoby wyodrębniać z rejestrów z kas fiskalnych wyłącznie transakcje
sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów.
II.

Weryfikacja procesu fakturowania i rejestrowania części samochodowych w związku ze
świadczeniem usług serwisowych

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku świadczenia usługi serwisowej, w ramach,
której wymieniono części samochodowe, na fakturze lub paragonie fiskalnym powinna zostać wskazywana
wyłącznie pozycja dotyczącą wykonania usługi naprawy, ponieważ ona jest faktycznym przedmiotem
transakcji.
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Jednocześnie, w analizowanej sytuacji, gdy faktura lub paragon wykazuje w odrębnych pozycjach części
samochodowe wykorzystane podczas naprawy, istnieje praktyczne ryzyko niewłaściwej interpretacji
charakteru transakcji wskazującej, że nie zachodzi kompleksowa usługa serwisowa, a naprawa wraz z
dostawą części samochodowych. Taka sytuacja może doprowadzić do wątpliwości organów podatkowych i
uznania ww. transakcji za sprzedaż części samochodowych.
Powyższe z kolei może prowadzić do sytuacji związanej z koniecznością powiększenia podstawy
opodatkowania Podatku o wartości dotyczące sprzedaży części. Ponadto taka praktyka jest również
problematyczna z perspektywy stosowania przepisów regulujących model podzielonej płatności oraz nową
strukturę JPK_V7M.
Jeżeli dotychczasowo na fakturze wykazywano usługę serwisową oraz wykorzystane części samochodowe
jako odrębne pozycje, w naszej ocenie, należy rozważyć zweryfikowanie procedur fakturowania, tak aby
nie kreować wątpliwości co jest przedmiotem transakcji.
III.

Monitoring przekraczania progu zobowiązującego do zapłaty Podatku

Uwzględniając powyższe rozważania, w naszej ocenie, absolutnie kluczowym działaniem
związanym z ustalaniem obowiązków nałożonych Ustawą jest stałe, comiesięczne weryfikowanie poziomu
przychodów ze sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów.
Weryfikacja poziomu przychodów ze sprzedaży jest czynnością niezbędną – w przeciwnym razie istnieje
ryzyko, iż przekroczenie 17 000 000 zł przychodów ze sprzedaży detalicznej zostanie przeoczone – co
spowoduje powstanie zaległości podatkowej oraz ewentualnych odsetek.
Reasumując, w ramach koniecznych, w naszej ocenie, działań do podjęcia jest (i) weryfikacja obecnej
procedury ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, (ii) weryfikacja procesu fakturowania usług
serwisowych oraz (iii) stały monitoring poziomu przychodów ze sprzedaży detalicznej na rzecz
konsumentów.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania związane z regulacjami dotyczącymi
podatku od sprzedaży detalicznej, zachęcamy do kontaktowania się z naszymi specjalistami.

Jerzy Martini,
Doradca Podatkowy, Partner
Jerzy.Martini@martinitax.pl
Tel. +48 509 853 669

Maciej Kordalewski
Doradca Podatkowy
Maciej.Kordalewski@martinitax.pl
Tel. +48 792 992 180
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