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 We wniosku z dnia 5 września 2018 r. o wydanie interpretacji podatkowej „Sodeby” 

sp. z o.o. przedstawiła tzw. zdarzenie przyszłe, czyli opisała zamierzony mechanizm 

prowadzenia działalności gospodarczej, polegający na kupowaniu od osób fizycznych 

(niebędących podatnikami VAT) towarów używanych w celu ich dalszej odsprzedaży. 

Transakcję zakupu towaru używanego ma poprzedzać umowa przedwstępna wyznaczająca 

termin, do którego umowa przyrzeczona ma być zawarta. Na mocy umowy przedwstępnej 

spółka będzie wypłacać sprzedającemu zaliczkę na poczet późniejszej dostawy towaru. 

Postanowienia umowy przedwstępnej dadzą sprzedającemu możliwość odstąpienia od umowy 

za zapłatą odstępnego (art. 396 Kodeksu cywilnego) najpóźniej do dnia, w którym powinna 

zostać zawarta umowa przyrzeczona. W przypadku odstąpienia od umowy, spółka otrzyma 

zwrot wypłaconej zaliczki oraz ustaloną umownie kwotę odstępnego. W przypadku, gdy 

dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej spółka sprzeda nabyte towary ostatecznemu 

odbiorcy przy zastosowaniu szczególnej procedury VAT-marża. 

 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej indywidualnej interpretacji (data 

doręczenia 07 listopada 2018 r.) uznał opisane transakcje za opodatkowane podatkiem od 

towarów i usług; wskazał na art. 8 ust.1 ustawy o VAT, wedle którego przez świadczenie 

usług, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt.1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby 

fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które 

nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7; zatem definicja świadczenia usług ma 

charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności 

opodatkowania podatkiem VAT transakcji dokonywanych przez podatnika w jego działalności 

gospodarczej. Opodatkowaniem objęte są zachowania związane z działaniem lub 

zaniechaniem. W opisanym zdarzeniu przyszłym mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, 

gdyż określone świadczenie pieniężne jest wypłacane w zamian za zgodę na odstąpienie od 

umowy kupna-sprzedaży i możliwe jest wskazanie beneficjenta tej usługi: to wnioskodawca 

otrzymujący świadczenie pieniężne, będące płatnością wynikającą z łączącej strony umowy. 

Zabezpiecza interesy Wnioskodawcy jako nabywcy poprzez zagwarantowanie wypłaty 

wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez sprzedającego ze sprzedaży. Natomiast 

korzyścią dla sprzedawcy jest odstąpienie od umowy sprzedaży (przyrzeczonej). Spełniona 

zatem jest przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem 

świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej kwoty 

podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

 Radca prawny ma sporządzić skargę względnie napisać opinię o jej 

bezprzedmiotowości. 

 


