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S y n o p s i s. Przedstawiono opinie rolników dotycz¹ce oceny funkcjonowania, skutków
wprowadzenia oraz sposobu i korzyci rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych i
rycza³tu w gospodarstwach rolniczych.

WPROWADZENIE
Podatek VAT jest zaliczany do grupy podatków porednich, które stanowi¹ wa¿n¹
pozycjê w strukturze dochodów bud¿etowych. Podatek ten do polskiego systemu podatkowego zosta³ wprowadzony na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku1. Przepisy dotycz¹ce podatku VAT s¹ w najwiêkszym stopniu zharmonizowane z prawodawstwem UE. Jako
zalety tego podatku mo¿na wymieniæ: pewnoæ, ³atwy pobór i du¿¹ wydajnoæ [Gomu³owicz, Ma³ecki 2004]. Podatkowi VAT jest przypisywany charakter cenotwórczy, z czego
wynika fakt oddzia³ywania na rynkow¹ strukturê popytu i poda¿y. Podatki porednie s¹
zawarte w cenie towaru, a przerzucanie ciê¿aru podatkowego dokonuje siê za pomoc¹ mechanizmu rynkowego. Wzajemne oddzia³ywanie na siebie popytu i poda¿y oraz elastycznoæ w tym zakresie decyduj¹ o mo¿liwociach przerzucania ciê¿aru podatkowego. Dlatego
polityka kszta³towania stawek podatkowych powoduje zarówno zmiany w rynkowej strukturze popytu, jak i strukturze dochodów ludnoci [Begg i in. 2000]. Z uwagi na bardzo
szeroki zasiêg i nastêpstwa VAT, nie jest to ³atwy podatek do zaakceptowania zarówno
przez gospodarkê, jak i przez spo³eczeñstwo (zmiany o charakterze proinflacyjnym). Jego
odbiór jest cile uzale¿niony od oceny ekonomicznych i spo³ecznych skutków dotkliwoci polityki podatkowej [Gomu³owicz, Ma³ecki 2004].
1

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym, Dz. U.
z 1993 r., Nr 11, poz. 50, z pón. zm.
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Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegaj¹ nie tylko odp³atne dostawy towarów i wiadczenie us³ug w ramach prowadzonej przez podatnika dzia³alnoci gospodarczej, ale równie¿
nieodp³atne transakcje, np. takie jak [Rogala 2006a]:
 wszelkie przekazania przez podatnika towarów bez wynagrodzenia, nale¿¹cych do jego
przedsiêbiorstwa na cele inne ni¿ zwi¹zane z prowadzeniem przedsiêbiorstwa,
 wszelkie nieodp³atne wiadczenie us³ug, je¿eli nie s¹ one zwi¹zane z prowadzeniem
przedsiêbiorstwa.
Opodatkowanie VAT pocz¹tkowo nie dotyczy³o produkcji rolniczej. Zgodnie z zasad¹
powszechnoci opodatkowania i wymogami UE, pocz¹wszy od 4 wrzenia 2000 roku podatkiem VAT objêto rolnictwo, lenictwo i rybo³ówstwo. Na mocy ustawy z 20 lipca 2000 roku2
podatek VAT zacz¹³ obowi¹zywaæ przy sprzeda¿y nieprzetworzonych produktów pochodzenia rolniczego, jako sk³adnik kalkulacyjny ceny na poziomie 3%. Produkty rolne zosta³y
opodatkowane podatkiem VAT, a rozliczenia z w³aciwym urzêdem skarbowym z tytu³u
dokonanej sprzeda¿y s¹ obowi¹zkiem podatnika, niezale¿nie od tego na jakie cele sprzeda¿
by³a dokonywana (zaopatrzeniowe, inwestycyjne, czy konsumpcyjne). Wy³¹czenie z opodatkowania podatkiem VAT produktów pochodz¹cych z gospodarki rolnej, hodowlanej,
ogrodniczej, lenej i rybackiej w pocz¹tkowym okresie obowi¹zywania tego podatku, wynika³o g³ównie z obawy przed wzrostem cen artyku³ów ¿ywnociowych. W perspektywie
zak³adano równie¿ mo¿liwoæ nieradzenia sobie przez podatników z sektora rolnego z prowadzeniem ewidencji i rachunkowoci, koniecznej do skutecznego rozliczania podatku VAT
[Goraj i in. 2004].
Podatek VAT w odniesieniu do rolnictwa funkcjonuje w dwóch aspektach. Na ogólnych zasadach rozliczeñ podatku VAT, gdy rolnik jest obowi¹zany do prowadzenia ksi¹g
rachunkowych, dokumentowania fakturami zawieranych transakcji i rozliczania kwot podatku z urzêdem skarbowym oraz w systemie rycza³towym, gdy na podatniku nie spoczywa
obowi¹zek prowadzenia ksi¹g rachunkowych i dokonywania rozliczeñ z urzêdem skarbowym. Obowi¹zek rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych dotyczy podatników zobowi¹zanych na podstawie odrêbnych przepisów do prowadzenia ksi¹g rachunkowych3 .
Podatnicy podatku VAT, którzy dokonali zg³oszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku
VAT maj¹ prawo do obni¿ania kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego przy
nabyciu towarów i us³ug, zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ opodatkowan¹ oraz zwrotu ró¿nicy
podatku z urzêdu skarbowego.
Zrycza³towany system rozliczania podatku VAT zosta³ wprowadzony g³ównie z myl¹
o rolnikach korzystaj¹cych ze zwolnienia od podatku VAT, a jednoczenie dokonuj¹cych
sprzeda¿y wytworzonych produktów rolnych oraz wiadcz¹cych odp³atne us³ugi rolnicze.
System rycza³towy zapewnia rekompensowanie rolnikom podatku VAT zap³aconego w cenach nabywanych rodków produkcji. System rycza³towy daje rolnikom korzystaj¹cym ze
zwolnieñ od podatku VAT prawo do zwrotu podatku w wysokoci 5% od nabywców produktów rolnych i us³ug rolniczych. Jednoczenie nabywcy produktów rolnych i us³ug
rolniczych bêd¹cy podatnikami VAT, wyp³acaj¹cy rolnikom zrycza³towany VAT zwiêkszaj¹
ogóln¹ kwotê podatku naliczonego, zmniejszaj¹c tym samym podatek nale¿ny.
Celem badañ jest okrelenie opinii rolników dotycz¹cych oceny funkcjonowania, skutków wprowadzenia oraz sposobu rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolniczych.
2

3

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku
akcyzowym i ustawy o op³acie skarbowej, Dz. U. z 1993 r., Nr 68, poz. 805.
Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pón. zm.
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Przeprowadzono tak¿e ocenê korzyci z rozliczania siê rolników z VAT na zasadach ogólnych i rycza³towych.
Badania przeprowadzono w grupie 101 rolników z województw ³ódzkiego i mazowieckiego z gmin Kowiesy, Zgierz, Strzelce i G³owno. Opinie rolników uzyskano z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Dobór gmin by³ celowy. Badani rolnicy z tych gmin uczestniczyli w szkoleniu z zakresu funkcjonowania podatków w rolnictwie, w ramach projektu
szkoleniowego SPO nr S/53/2005 pt. Szkolenie z zakresu finansów gospodarstwa rolnego,
w tym VAT. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zosta³y przeprowadzone z
rolnikami w grudniu 2005 roku, po ukoñczonym szkoleniu. Rolnicy byli zatem przygotowani
merytorycznie do miarodajnej oceny systemu podatkowego w rolnictwie i zasad funkcjonowania podatku VAT. W pytaniach pomimo to zamieszczono odpowied o treci brak zdania,
aby zbadaæ faktyczn¹ sytuacjê w zakresie znajomoci przez rolników systemu podatkowego
w rolnictwie i opinii na temat funkcjonowania podatku VAT. W pytaniach zawartych w
kwestionariuszu wywiadu dopuszczano wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied. Przy analizie wykorzystano nastêpuj¹ce kryteria grupowania gospodarstw: powierzchniê u¿ytków rolnych (do 10
ha, 10-20 ha i powy¿ej 20 ha), typ rolniczy gospodarstwa (uprawy polowe, zwierzêta ziarno¿erne, krowy mleczne, uprawy i zwierzêta ró¿ne) oraz poziom dochodu rolniczego (gospodarstwa: dochodowe, o dochodzie zerowym, ponosz¹ce stratê)4 .
WYNIKI BADAÑ
W tabeli 1 przedstawiono ocenê przez rolników funkcjonowania podatku VAT w rolnictwie. Wiêkszoæ rolników stwierdzi³a, ¿e VAT jest zbyt skomplikowany i powoduje du¿e
utrudnienia przy realizacji transakcji kupna-sprzeda¿y. Opinia taka by³a wyra¿ona zw³aszcza
przez rolników prowadz¹cych gospodarstwa w typie krowy mleczne oraz rolników u¿ytkuj¹cych gospodarstwa o powierzchni powy¿ej 10-20 ha. Natomiast nie by³ to zasadniczy
problem w przypadku gospodarstw o powierzchni powy¿ej 10-20 ha. Jednoczenie 20,8%
rolników stwierdzi³o, ¿e przy rozliczaniu podatku VAT konieczne jest korzystanie z pomocy
biura rachunkowego. W najwiêkszym stopniu takiego zdania byli rolnicy z gospodarstw o
powierzchni powy¿ej 20 ha. Natomiast opinia taka nie wyst¹pi³a w przypadku rolników
prowadz¹cych gospodarstwa o typach rolniczych zwierzêta ziarno¿erne oraz krowy mleczne. Jedynie 13,9% badanych rolników stwierdzi³o, ¿e podatek VAT funkcjonuje na bardzo
prostych i klarownych zasadach. Dotyczy³o to g³ównie rolników deklaruj¹cych dochód
rolniczy zbli¿ony do zera oraz z gospodarstw o powierzchni do 10 ha. Z pomocy doradcy
ODR korzysta³oby 5,9% rolników, zw³aszcza tych prowadz¹cych gospodarstwa o typie
zwierzêta ziarno¿erne (33,3%). Oko³o 25% rolników nie mia³o w analizowanej kwestii zdania, co mo¿na uznaæ za udzia³ stosunkowo wysoki.
Odpowiedzi rolników dotycz¹ce skutków wprowadzenia podatku VAT by³y stosunkowo zró¿nicowane (tab. 2). Wiêkszoæ z nich by³a zdania, ¿e zwrot podatku VAT nie zrekompensuje spadku cen produktów rolnych. Opiniê t¹ w najwiêkszym zakresie podzielali rolnicy u¿ytkuj¹cy gospodarstwa rolnicze o typie zwierzêta ziarno¿erne, a w najmniejszym
4

Liczba gospodarstw wed³ug poszczególnych kryteriów ich podzia³u kszta³towa³a siê nastêpuj¹co: do
10 ha UR  46 gospodarstw, 10-20 ha UR  44, powy¿ej 20 ha UR  11, uprawy polowe  22,
zwierzêta ziarno¿erne  3, krowy mleczne  8, uprawy i zwierzêta ró¿ne  68, gospodarstwa
dochodowe  36, gospodarstwa o dochodzie zerowym  7, gospodarstwa ponosz¹ce stratê  58.
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ród³o: opracowanie w³asne.
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0,0
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5,9
8,6
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2,8
4,4
12,5
33,3
4,5
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4,3
Przy rozliczaniu podatku VAT konieczne
jest korzystanie z pomocy ODR
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25,9
28,6
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20,6
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45,5
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Przy rozliczaniu podatku VAT
konieczne jest korzystanie z pomocy
biura rachunkowego
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28,6
30,6
33,8
50,0
33,3
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9,1
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Zbyt jest skomplikowany i powoduje
du¿e utrudnienia przy realizacji
transakcji kupna- sprzeda¿y
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9,1

strata
dochód
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Ocena VAT
w rolnictwie

Tabela 1. O cena funkcjonowania podatku VAT w rolnictwie
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stopniu z gospodarstw o typie
krowy mleczne. W przypadku
pozosta³ych kryteriów podzia³u
gospodarstw opinia taka by³a
roz³o¿ona stosunkowo równomiernie, z dominacj¹ gospodarstw do 10 ha oraz rolników
deklaruj¹cych stratê. Na zbli¿onym poziomie wyst¹pi³y odpowiedzi, ¿e po wprowadzeniu VATu nie wyst¹pi¹ ¿adne pozytywne skutki dla gospodarstw rolniczych, a korzyci z tytu³u zwrotu
zap³aconego podatku VAT s¹
zbyt ma³e, w porównaniu ze wzrostem kosztów produkcji. Zdania,
¿e nie wyst¹pi¹ ¿adne pozytywne skutki z tytu³u wprowadzenia
w rolnictwie VAT-u, byli g³ównie
rolnicy z gospodarstw o powierzchni do 10 ha oraz z gospodarstw deklaruj¹cych dochód zbli¿ony do zera (57,1%). Natomiast
zdania, ¿e korzyci ze zwrotu VATu s¹ zbyt ma³e w stosunku do
wzrostu kosztów produkcji, byli
g³ównie rolnicy posiadaj¹cy gospodarstwa powy¿ej 20 ha oraz z
gospodarstw o typie uprawy
polowe (po 27,3% odpowiedzi).
Jednoczenie opinii takiej w ogóle nie podzielali rolnicy prowadz¹cy gospodarstwa o typie
zwierzêta ziarno¿erne. Zastanawiaj¹cy jest stosunkowo ma³y
udzia³ odpowiedzi, ¿e wprowadzenie VAT-u pozwoli zmniejszyæ
(odzyskaæ) koszty produkcji,
przez zwrot zap³aconego podatku VAT. Najwy¿szy udzia³ tej odpowiedzi wyst¹pi³ w gospodarstwach o powierzchni powy¿ej 20
ha oraz o typie rolniczym krowy
mleczne. Natomiast odpowiedzi
takiej nie stwierdzono w gospodarstwach o typie zwierzêta ziar-

2,0
3, 4
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
2,2
ród³o: opracowanie w³asne.
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14 , 3
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27,3
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28,6
30,6
30,9
12 , 5
66,7
40,9
27,3
39,1
Zwrot podatku nie rekompensuje spadku
cen produktów rolniczych

27,3

19 , 8
24,1
14,3
13,9
19,1
12,5
0,0
27,3
27,3
19,6
K orzyci z tytu³u zwrotu zap³aconego
podatku VAT s¹ zbyt ma³e w porównaniu
ze wzrostem kosztów produkcji

18,2

12 , 9
15,5
0,0
11,1
11,8
25,0
0,0
13 , 6
36,4
8,7
Pozwala zmniejszyæ koszty produkcji,
poprzez zwrot zap³aconego podatku VAT

11,4

26,1
N ie wystêpuj¹ ¿adne pozytywne skutki

18,2

9,1

22,7

0,0

25,0

20,6

19,4

57,1

17 , 2

20,8

rednio
strata
dochód
oko³o 0

poziomu dochodu rolniczego

uprawy i
dochodowe
zwierz. ró¿ne
krowy
mleczne

typu rolniczego gospodarstwa

zwierzêta
ziarno¿erne
> 20
10- 20
<10

powierzchni UR [ha]

uprawy
polowe

Udzia³ opinii rolników [w %] w zale¿noci od:

O cena wprowadzenia
VAT w rolnictwie

no¿erne oraz deklaruj¹cych dochód rolniczy zbli¿ony do zera. Zdania na temat skutków wprowadzenia podatku VAT nie mia³o 18,8%
badanych rolników. Reasumuj¹c
mo¿na stwierdziæ, ¿e opinie rolników
zwi¹zane z wprowadzeniem podatku VAT s¹ bardzo podzielone. Oczywista zale¿noæ rachunkowa (wp³ata gotówki) z tytu³u zwrotu przez
urz¹d skarbowy czêci VAT-u naliczonego, nie jest elementem przekonywuj¹cym rolników do wykorzystywania rozrachunków z tytu³u
podatku VAT w gospodarstwach
rolniczych.
Wród badanych rolników
wiêkszoæ (55,4%) nie prowadzi³a
rozliczeñ z tytu³u podatku VAT (tab.
3). Stwierdzono malej¹cy udzia³ takich rolników wraz ze wzrostem powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa. Oko³o 50-60% rolników nie
by³o podatnikami VAT w analizowanych typach rolniczych gospodarstw, z wyj¹tkiem typu zwierzêta
ziarno¿erne, w których przypadku
wszyscy rolnicy rozliczali siê z VATu na zasadach ogólnych lub rycza³tu. Na zasadach ogólnych z VAT-u
rozlicza³o siê 11,9% badanych rolników, natomiast na zasadzie rycza³tu 32,7%. Zasady ogólne wprowadzili g³ównie rolnicy z gospodarstw
najwiêkszych obszarowo oraz prowadz¹cy gospodarstwa o typie rolniczym zwierzêta ziarno¿erne. Z
wydzielonych grup dochodowych,
17,2% rolników deklaruj¹cych ponoszenie strat wprowadzi³o w swoich gospodarstwach zasady ogólne rozliczeñ z podatku VAT. Na zasadach rycza³tu z VAT-u rozlicza³o
siê najwiêcej gospodarstw o typie
rolniczym zwierzêta ziarno¿erne
oraz rolnicy z gospodarstw o po-
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Tabela 2. Skutki wprowadzenia podatku VAT w rolnictwie
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22,4
36,2
36,2
6,9
14,3
42,9
28,6
14,3
11,1
44,4
4 1, 7
2,8

0,0
28,6
7 1, 4

19,1
41,2
33,8
5,9

5,6
50,0
44,4

0,0
50,0
37,5
12,5

10,3
30,9
58,8

0,0
33,3
66,7
0,0

12,5
37,5
50,0
33,3
66,7
0,0

13,6
50,0
29,5
6,8
ród³o: opracowanie w³asne.

17,4
30,4
47,8
6,5
Na zasadach ogólnych
Na zasadach rycza³tu
Brak zdania
inna odpowied

6,8
36,4
56,8
13,0
28,3
58,7
Na zasadach ogólnych
Na zasadach rycza³tu
Nie wystêpuje rozliczanie siê z VAT

Sposób rozli czani a si ê z podatku VAT

Najkorzystniejszy sposób rozliczania siê z podatku VAT

27,3
36,4
36,4

36,4
36,4
27,3
0,0

22,7
31,8
45,5
4,5

13,6
31,8
54,5

uprawy
polowe
>20
<10 10-20

powi erzchni UR [ha]
Wyszczególni eni e

Tabela 3. Sposoby i ocena rozliczeñ z tytu³u VAT
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wierzchni 10-20 ha i powy¿ej 20 ha.
W pozosta³ych typach rolniczych na
zasadach rycza³tu rozlicza³o siê oko³o 30-38% rolników. W gospodarstwach wed³ug grup dochodowych,
50% rolników deklaruj¹cych dochód
rozlicza³o siê na zasadach rycza³tu.
Zdecydowana wiêkszoæ rolników
twierdzi³a, ¿e korzystniejszy jest sposób rozliczania siê z podatku VAT na
zasadach rycza³tu. Opiniê t¹ w najwiêkszym stopniu wyra¿ali rolnicy z
grupy obszarowej gospodarstw 1020 ha oraz o typie rolniczym krowy
mleczne. Natomiast za korzystniejszy sposób rozliczania VAT-u na zasadach ogólnych uzna³o 17,8% badanych rolników. Opiniê tak¹ wyra¿ali g³ównie rolnicy z gospodarstw
powy¿ej 20 ha oraz u¿ytkuj¹cy gospodarstwa o typie rolniczym uprawy polowe. Natomiast ¿aden z rolników u¿ytkuj¹cych gospodarstwa
o typach zwierzêta ziarno¿erne oraz
krowy mleczne nie uzna³ za korzystne rozliczanie siê z VAT-u na zasadach ogólnych. Jednak a¿ 37,6%
rolników nie mia³o zdania w kwestii
sposobów rozliczania siê z podatku
VAT. Dominowali pod tym wzglêdem
rolnicy z grupy obszarowej do 10 ha
oraz prowadz¹cy gospodarstwa o typie zwierzêta ziarno¿erne. Natomiast najni¿szy udzia³ rolników nie
maj¹cych zdania dotyczy³ tych z gospodarstw o powierzchni powy¿ej
20 ha.

17,8
39,6
37,6
5,9

11,9
32,7
55,4
17 , 2
22,4
60,3

strata
dochód
oko³o 0
dochodowe
uprawy i
zwi erz. ró¿ne
zwi erzêta
krowy
zi arno¿erne mleczne

pozi om dochodu rolni czego
z gospodarstwa
typu rolni czego gospodarstwa

Udzi a³ opi ni i rolni ków [w %] w zale¿noci od:
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FUNKCJONOWANIE PODATKU VAT W OPINIACH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badañ, dotycz¹cych oceny
przez rolników funkcjonowania podatku VAT, sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski koñcowe:
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M. WASILEWSKI, K. GRUZIEL

System podatku VAT w Polsce jest uznawany przez rolników za zbyt skomplikowany.
Wystêpuje koniecznoæ korzystania z pomocy doradców z ODR lub z biur rachunkowych. Niewielka czêæ rolników system podatku VAT uwa¿a za prosty. Rolnicy bardzo
sceptycznie ocenili wprowadzenie podatku VAT w rolnictwie. Sprzedawcy wykorzystuj¹c sytuacjê wprowadzenia VAT w rolnictwie czêsto podwy¿szali ceny rodków
produkcji, co przy spadku cen skupu produktów rolnych, zmniejsza³o korzyæ z VAT-u.
Równie¿ kontrola z urzêdu skarbowego w zwi¹zku ze zwrotem podatku VAT, jest czynnikiem zniechêcaj¹cym do funkcjonowania gospodarstwa w systemie VAT. Ponadto
jednostki gospodarcze skupuj¹ce produkty rolne niechêtnie wspó³pracuj¹ z rolnikami
rycza³towcami VAT, gdy¿ przejmuj¹ wtedy na siebie obowi¹zek wystawiania faktur,
nara¿aj¹c siê równie¿ na intensywniejsze kontrole podatkowe. Przyczynia siê to tak¿e
do generowania dodatkowych kosztów w tych jednostkach, co zmniejsza korzyci ze
wspó³pracy z tymi rolnikami. Równie¿ rolnicy nie maj¹ pewnoci, czy jednostka skupuj¹ca produkty rolne oferuje rzeczywicie wy¿sz¹ o 5% cenê w stosunku do rynkowej
ceny wyjciowej. Z tego wzglêdu a¿ 55% rolników nie prowadzi³o rozliczeñ z tytu³u
podatku VAT.
Rolnicy rozliczali siê z podatku VAT g³ównie na zasadach rycza³tu. Dotyczy³o to g³ównie gospodarstw o zwierzêcych typach rolniczych oraz rolników deklaruj¹cych uzyskiwanie dochodu. Nie wyst¹pi³a jednoczenie w tym zakresie jednoznaczna zale¿noæ od
powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa. Natomiast zasady ogólne rozliczania siê
z podatku VAT dominowa³y w gospodarstwach najwiêkszych obszarowo. Jest to uzasadnione, gdy¿ najwiêksz¹ korzyæ z podatku VAT maj¹ rolnicy u¿ytkuj¹cy gospodarstwa o du¿ej skali produkcji, sprzeda¿y i inwestycji. Wysoki jest udzia³ rolników, którzy
nie maj¹ wystarczaj¹cej wiedzy, aby podj¹æ decyzjê o wprowadzeniu w gospodarstwie
rolniczym rozliczeñ z tytu³u VAT. Dlatego te¿ nale¿y prowadziæ intensywne dzia³ania
upowszechniaj¹ce z tego zakresu, aby rodki finansowe z tytu³u rozliczeñ podatku VAT
zasila³y gospodarstwa rolnicze.
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Miros³aw Wasilewski, Kinga Gruziel
THE VALUE ADDED TAX IN THE OPINION OF PRIVATE FARMERS
Summary
The paper presents private farmers opinion on effects of implementation of the Value Added
Tax (VAT) as well as ways and profits from tax payments on general or flat rate schemes in farms. The
VAT system is said to be too complicated to the farmers and there is a need for external tax advisory. The
farmers assessed sceptically the profits from the VAT implementation into agriculture, due to increase of
prices of production sources and decrease of agricultural products purchase prices. A major limitation of
implementation the flat rate schemes of the VAT in farms is that economic entities, which purchase
agricultural products within cooperation with farmers, do not want to be obliged to issue invoices, because
it generates additional costs. Most of the farmers paid off the VAT on flat rate schemes  especially these
from animal farms and farms that brought incomes. General scheme of the VAT payments was popular
especially with farmers from the greatest farms. Moreover, there were a great number of farmers who
claimed to not have enough knowledge concerning the VAT in agriculture.
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