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VAT dla rolników. Opłaca się być czynnym podatnikiem?
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VAT dla rolników nie jest koniecznością. Nie muszą się rejestrować bowiem
w ogóle jako vatowcy ci rolnicy, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwo
rolne, nie uzyskując jednocześnie przychodów z innego rodzaju działalności.
System zryczałtowanego opodatkowania zwalnia rolnika ryczałtowego od obowiązku prowadzenia
ewidencji, składania deklaracji i wystawiania faktur. Zachowane zostaje prawa do zwrotu podatku
naliczonego w postaci podatku VAT zawartego na fakturze VAT RR. Decyzję o zwolnieniu z podatku
VAT należy jednak dokładnie przemyśleć!

Rolnik ryczałtowy ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT.

Rolnikiem ryczałtowym (w przeciwieństwie do rolnika będącego czynnym podatnikiem VAT), zgodnie
z ustawą o VAT, jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej
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działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych
przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Decyzję o zwolnieniu z podatku VAT należy
jednak dokładnie przemyśleć! Należy też pamiętać, ze rolnik ryczałtowy ma prawo w każdej chwili
zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT.

VAT dla rolników
Aby zrezygnować ze zwolnienia rolnik, musi zgłosić się do rejestracji. Następnie wypełniając druk
VAT-R, opłacić w kasie 170 zł opłaty skarbowej i wypełnić zgłoszenie NIP-7. Od tej chwili
rolnik musi być czynnym płatnikiem VAT co najmniej 3 lata. Dopiero po upływie tego czasu ponownie
może stać się rolnikiem ryczałtowym.

Należy przeprowadzić obliczenia, by ustalić, ile rolnik by uzyskał jako rolnik ryczałtowy, a ile,
gdyby był czynnym podatnikiem VAT.

Ponadto powinniśmy przez rok gromadzić faktury VAT RR, które dokumentują naszą sprzedaż
i faktury zakupu towarów i usług, wykorzystanych przy działalności rolniczej. Następnie
należy zestawić wszystkie faktury VAT RR i podsumować wartości netto, podatek VAT ryczałtowy
i wartości brutto.
Należy zestawić również wszystkie faktury zakupu towarów i usług, wykorzystane
w działalności rolniczej i także tutaj podsumować wartości netto, podatek VAT i wartości brutto.
Teraz należy przeprowadzić obliczenia, by ustalić, ile rolnik by uzyskał jako rolnik ryczałtowy, a ile,
gdyby był czynnym podatnikiem VAT.
Powiązane: VAT w rolnictwie: zasady rozliczania podatku dochodowego przez rolników
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