VAT oraz rozliczanie
ryczałtowego VAT w rolnictwie

Prowadzenie gospodarstwa rolnego coraz częściej wymaga wszechstronnej wiedzy, między innymi z zakresu prawa podatkowego. W związku
z tym prowadzący gospodarstwo rolnik powinien posiadać szczegółową
wiedzę na temat zasad, według których ewidencjonuje się oraz opłaca
wszelkie daniny na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek lokalnych.

Dowiedz się, jak wybrać najkorzystniejszą
formę opodatkowania

W tej broszurze przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane
z rozliczaniem VAT. Najbardziej problematyczne kwestie są zilustrowane
praktycznymi przykładami oraz stanowiskami sądów i organów podatkowych.
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Z publikacji dowiesz się:
• jakie są warunki uznania podatnika za rolnika ryczałtowego,
• jakie są przywileje rolnika ryczałtowego,
• jakie są zasady rozliczania podatku,
• w jakich przypadkach trzeba zgłosić rezygnację ze zwolnienia z VAT,
• o czym trzeba pamiętać przy wystawianiu faktur.
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Wstęp

Wstęp
Prowadzenie gospodarstwa rolnego coraz częściej wymaga kompleksowej, wszechstronnej wiedzy obejmującej nie tylko zagadnienia związane z rolnictwem, ale też szerokiej wiedzy ogólnej, obejmującej między
innymi także posługiwanie się przepisami prawa podatkowego.
Zarówno w przypadku kupna maszyn rolniczych, nawozów czy usług
rolnych, jak i przy sprzedaży własnych produktów i płodów rolnych
należy liczyć się z możliwością naliczenia podatku od towarów i usług.
W związku z tym prowadzący gospodarstwo rolne powinien posiadać
szczegółową wiedzę na temat zasad, według których ewidencjonuje
się oraz opłaca wszelkie daniny na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek lokalnych.
W tej broszurze przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane
z rozliczaniem VAT. Najbardziej problematyczne kwestie są zilustrowane praktycznymi przykładami oraz stanowiskami sądów i organów
podatkowych.
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