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Podział czynności 
z punktu widzenia ustawy VAT

Z punktu widzenia ustawy VAT wszelkie czynności dzielą się na : 
− czynności do których nie stosuje się przepisów ustawy , 
− czynności do których stosuje się przepisy ustawy ,

Czynności  do których stosuje się przepisy ustawy dzielą się na :
− czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem  VAT na terytorium Polski.
− czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski

Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski dzielą się na :
− czynności opodatkowane podatkiem VAT, oraz towary ujęte na remanencie likwidacyjnym
− czynności zwolnione z podatku VAT ( tzw. zwolnienia przedmiotowe ) 

Czynności 
do których 

nie stosuje się 
przepisów ustawy 

Czynności  
do których stosuje się przepisy ustawy VAT

dzielą się na :

1) transakcji zbycia 
przedsiębiorstwa lub 
zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa;

2) czynności, które nie 
mogą być 
przedmiotem prawnie 
skutecznej umowy 

( art.6 ustawy VAT )

Czynności 
niepodlegające 

opodatkowaniu podatkiem  VAT 
na terytorium Polski

Czynności 
podlegające 

opodatkowaniu podatkiem VAT 
na terytorium Polski

Są to takie czynności, dla których 
miejscem świadczenia 

w rozumieniu art. 22 – 28o ustawy,
nie jest terytorium Polski

Są to takie czynności wymienione w art. 5 
dla których miejscem świadczenia 
w rozumieniu  art. 22 – 28o ustawy,

 jest  terytorium Polski
dzielą się na : 

Czynności 
opodatkowane 
podatkiem VAT 

Czynności 
zwolnione 

z podatku VAT 
( zwolnienia 

przedmiotowe ) 
Przepisów ustawy nie 
stosuje się do tych 
czynności w żadnym 
zakresie, nawet jeżeli 
wykonują je podatnicy 
zarejestrowani jako 
podatnicy VAT czynni.

Podmiot uzyskujący 
przychód z tytułu 
wykonania takiej 
czynności w ramach 
prowadzonej przez siebie 
działalności gospodarczej, 
wystawia rachunek, o 
którym mowa w Ordynacji 
podatkowej ale tylko na 
żądanie nabywcy lub 
usługobiorcy. ( art. 87 
Ordynacji podatkowej ) 

Przepisy ustawy stosuje się do tych 
czynności w takim zakresie, w jakim 

podmioty zarejestrowane w Polsce jako 
podatnicy VAT są zobowiązane do 

wystawiania faktur ( czyli faktur VAT lub 
rachunków ) z tytułu wykonania tych 

czynności ( art.106 ust.2 ), 

oraz w takim zakresie w jakim wykonanie 
takich czynności daje podatnikowi prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego o 
kwotę podatku naliczonego, czyli wtedy 

kiedy podatek mógłby być odliczony, 
gdyby czynności te były wykonywane na 
terytorium kraju ( art.86 ust.8 ) i podatnik 

ma zamiar z tego prawa skorzystać.

oraz w takim zakresie w jakim 
podatnikowi wykonującemu takie 

czynności, a nie wykonującemu czynności 
opodatkowanych, przysługuje zwrot kwoty 

podatku naliczonego ( art. 87 ust.5 ) i 
podatnik ma zamiar z tego prawa 

skorzystać

Przepisy ustawy 
stosuje się do 

czynności 
wymienionych w art.5 

ustawy w pełnym 
zakresie ; dotyczy to 

także  towarów 
ujętych na 

remanencie 
likwidacyjnym

Przepisy ustawy stosuje 
się do czynności 

wymienionych w art. 5 
ustawy zasadniczo w 
pełnym zakresie, ale z 

uwzględnieniem faktu, że 
są to czynności 

przedmiotowo zwolnione 
z opodatkowania 
podatkiem VAT.

Innymi słowy, czynności te 
co do zasady podlegają 

opodatkowaniu podatkiem 
VAT na terytorium Polski, 

jednak ustawodawca 
zwolnił je z 

opodatkowania.
Czynności wymienione w art. 5 to : 

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
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