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Odpłatna pożyczka
udzielona przez podatnika
VAT to usługa
I. VAT płaci się od odpłatnej dostawy
towarów i usług
Zgodnie z obowiązującymi przepisami opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów;
import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez dostawę towarów,
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

II. Jeśli coś nie jest dostawą towarów to
trzeba to zaliczyć do świadczenia usług
Przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi
dostawy towarów, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych,
bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania
się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług
zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub
nakazem wynikającym z mocy prawa.
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III. Usługa wymaga,
aby świadczenia
były wzajemne

V. D
 efinicję umowy pożyczki
zawierają przepisy Kodeksu
cywilnego

Każde świadczenie niebędące dostawą
towarów, polegające na działaniu, zaniechaniu
lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi,
co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy
o podatku od towarów i usług. Niemniej
jednak muszą być przy tym spełnione
następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest
świadczona, druga strona (nabywca) jest
bezpośrednim beneficjentem świadczenia oraz
świadczonej usłudze odpowiada świadczenie
wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Aby uznać dane świadczenie za odpłatne,
musi istnieć stosunek prawny pomiędzy
świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian
za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni
związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to,
że z danego stosunku prawnego, na podstawie
którego wykonywana jest usługa, musi
wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na
rzecz świadczącego usługę.

Umowy pożyczki zdefiniowana została w art. 720 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie
z tymi przepisami, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się
przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość
pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko
czasowo majątek biorącego pożyczkę, który zobowiązany jest do jej zwrotu, tj.
do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy
tego samego rodzaju.

IV. Aby doszło do
opodatkowania
VAT, towary
i usługi musi
sprzedawać
podatnik
Nie każda czynność stanowiąca dostawę
towarów lub świadczenie usług podlega
opodatkowaniu VAT. Aby dana czynność
podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi
być wykonana przez podatnika. Podatnikami są
osoby prawne, jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność
gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat
takiej działalności. Dostawa towarów lub
świadczenie usług podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie
wówczas, gdy dokonywane będą przez podmiot
mający status podatnika, a dodatkowo
działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy
towarów lub świadczenia usług mamy do
czynienia z podatnikiem VAT jest stwierdzenie,
że prowadzi on działalność gospodarczą.

VI. Oprocentowana pożyczka udzielona
przez podatnika VAT jest usługą
Czynności polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych podlegających oprocentowaniu
stanowią odpłatne świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów
i usług. Udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki
uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu
ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie bowiem pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać
do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od
towarów i usług, nawet gdy te czynności nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym.
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VII. Mimo podlegania VAT od pożyczki
nie odprowadza się podatku
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi udzielania
kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług
udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub
pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Tym samym czynność
udzielenia odpłatnej pożyczki stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności
podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług, jednak z uwagi na
to, że usługi te mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt
38 ustawy jako wymienione wprost w tym przepisie – usługa udzielenia pożyczki
korzystać będzie ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
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