
 
 
Fiskus chce opodatkować małe firmy księgowe 
04 lutego 2015 | Prawo | Monika Pogroszewska 

Wypełnienie jednej deklaracji podatkowej wystarczy, by biuro rachunkowe zaczęło płacić VAT. 

Urzędnicy zmieniają podejście do opodatkowania usług księgowych. 

– Małe biura rachunkowe korzystały ze zwolnienia podmiotowego w VAT, jeżeli spełniły odpowiednie warunki – 

mówi doradca podatkowy Agnieszka Pajurek z SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. 

Po pierwsze, ich roczne obroty nie mogły przekroczyć 150 tys. zł. Po drugie, nie mogły świadczyć usług 

doradztwa. Organy podatkowe potwierdzały w licznych interpretacjach, że firmy spełniające te wymogi mają 

prawo do zwolnienia. 

Kiedy pomoc prawna 

Teraz się okazuje, że za świadczenie usług doradztwa może być uznane wypełnienie nawet jednej deklaracji 

podatkowej. Taką odpowiedź otrzymała spółka prowadząca działalność rachunkowo-księgową, która wystąpiła 

w tej sprawie o interpretację. 

Oferuje swoim klientom m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych i ksiąg przychodów i rozchodów oraz obsługę 

ZUS i spraw kadrowych. Nie zatrudnia żadnego doradcy podatkowego, nie zajmuje się doradztwem 

podatkowym ani nie udziela porad w tym zakresie, a jej obroty za poprzednie lata były niższe niż 150 tys. zł. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że nie ma prawa do zwolnienia z VAT, gdyż świadczy usługi 

doradztwa (nr IBPP1/443-932/14/AW). „Spółka nie wyklucza sporządzania jednorazowych zeznań podatkowych 

w oparciu o pojedyncze zlecenia, a to stanowi jednorazową pomoc prawną" – czytamy w odpowiedzi IS. 

Zmiana definicji 

– Takie podejście może być dla wielu firm zaskoczeniem. Przepisy o VAT się nie zmieniły, ale fiskus inaczej 

definiuje usługi doradztwa – zauważa Agnieszka Pajurek. 

Jej zdaniem zmiana stanowiska fiskusa jest pokłosiem ustawy deregulacyjnej, obowiązującej od 10 sierpnia 

2014 r. Na jej podstawie każdy może otworzyć biuro rachunkowe. Nie trzeba już posiadać licencji Ministerstwa 

Finansów uprawniającej do usługowego prowadzenia ksiąg. 
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Bożena Nowicka, doradca podatkowy ze spółki Doradca w Lublinie, zgadza się ze stanowiskiem fiskusa: usługą 

doradztwa może być wypełnianie deklaracji dla podatników obcych, czyli takich, którym nie świadczy się usług 

rachunkowych. 

Uważa jednak, że usługi doradztwa powinny być objęte zwolnieniem, gdyż ich opodatkowanie nie ma 

ekonomicznego uzasadnienia. 

– Mali przedsiębiorcy często ukrywają dochody, które czerpią z doradztwa, by skorzystać ze zwolnienia w VAT. 

Traci na tym budżet państwa – wskazuje Nowicka. 

Według Magdaleny Tul, właścicielki biura rachunkowego, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz 

wypełnianie przy okazji deklaracji nie powinno być uznawane za doradztwo. 

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, m.pogroszewska@rp.pl 
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