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III.�TEMAT�NUMERU
 �Jak�rozliczać�zakupy�od�rolników� 
po�zmianach�od�1�września�2019�r.

1 września 2019 r. zasadniczym zmianom uległy zasady rozliczania zakupów 
od rolników ryczałtowych. Umożliwiono wystawianie, podpisywanie i przesy-
łanie w formie elektronicznej faktur VAT RR oraz oświadczeń o statusie rolni-
ka ryczałtowego sporządzanych w przypadku umów kontraktacji lub innych 
umów o podobnym charakterze. Ponadto zlikwidowano warunek odliczania 
zryczałtowanego zwrotu podatku w postaci zapłaty należności za produkty 
rolne lub usługi rolnicze w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu. Warunek ten 
od dawna był uznawany za niezgodny z przepisami unijnymi, co niejednokrot-
nie potwierdzały wyroki sądów administracyjnych. 

1 września 2019 r. ustawodawca dokonał licznych zmian w przepisach określających 
szczególną procedurę opodatkowania dotyczącą rolników ryczałtowych (zob. tabelę). 
W związku z tym warto kompleksowo omówić tematykę obowiązujących w tym zakresie 
zasad rozliczania zakupów dokonywanych od rolników.

Zmiany�od�1�września�2019�r.�w�przepisach�określających�szczególną�procedurę�opo-
datkowania�dotyczącą�rolników�ryczałtowych

Lp. Rodzaj zmian

1. Brak obowiązku wskazywania na fakturach VAT RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego 
dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu oraz nazwy organu, który 
wydał dokument

2. Umożliwienie wystawiania, podpisywania i przesyłania w formie elektronicznej faktur VAT RR oraz 
oświadczeń o statusie rolnika ryczałtowego sporządzanych w przypadku umów kontraktacji lub in-
nych umów o podobnym charakterze

3. Likwidacja warunku odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku w postaci zapłaty należności za pro-
dukty rolne lub usługi rolnicze w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu

4. Umożliwienie odliczania zryczałtowanego zwrotu podatku również wtedy, gdy zapłata przez nabywcę 
produktów rolnych lub usług rolniczych jest dokonywana na rachunek w SKOK, której rolnik ryczałto-
wy jest członkiem

Natomiast od 1 kwietnia 2020 r. będzie stosowana nowa definicja produktów rolnych 
i usług rolniczych.

1.��Zakupy�produktów�rolnych�i�usług�rolniczych�od�rolników�
ryczałtowych

Szczególną procedurę rozliczenia zakupów od rolników ryczałtowych określają przepisy 
art. 115–118 ustawy o VAT. W przypadkach gdy ma zastosowanie ta procedura, nabywcy 
towarów i usług są obowiązani do:

■■ wypłaty rolnikom kwot zryczałtowanego zwrotu podatku,
■■ wystawiania szczególnego rodzaju faktur, tj. faktur VAT RR.


