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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 30 maja 2008 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

(druk nr 153)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. Nr 54,

poz. 535, z późn. zm.)

Art. 116.

1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od
rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie
tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

2. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura
VAT RR" i zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego
tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument,
jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

4) datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

5) nazwy nabytych produktów rolnych;

6) jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub
jakości tych produktów;

7) cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu
podatku;

8) wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

11) wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną
cyfrowo i słownie;

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub
podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.
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3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych
w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów
i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.".

4. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze
oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie
obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument.
Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę
zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz
czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch
egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

5. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3
składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, informuje o tym niezwłocznie
nabywcę.

6. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku
naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym
dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego

zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż
14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z
podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

[3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną
podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów
rolnych.]

<3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne
zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych
produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano
dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.>

7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania
środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta
została zrealizowana.

8. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę
między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i
usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

9. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa
w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek
udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez
podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

1) zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na
fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne
dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;

2) raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

9a. Przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa
w ust. 8, rozumie się również potrącenia z zapłaty należności za dostarczone mleko opłat
określonych w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i
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przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006 r. Nr 50, poz.
363).

10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie
oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym
wystawiono fakturę.


