
Czym jest podatek VAT i dlaczego nas on dotyczy?

Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług. Dla usługi transportowej wynosi on 8%, zaś
podstawowa stawka w Polsce to 23% (dostawcy i kurierzy).

Dlatego powszechnie mówi się, że trzeba płacić 8% VAT’u od przewozów a 23% od dostaw

Tu zobaczysz jak nasza Księgowa to wylicza!

Ile VAT muszę zapłacić (transport 8%)?
Na przykład: Jeżeli Twoi klienci zapłacą za przejazdy razem 2000zł brutto to co to oznacza dla Ciebie:

Jeśli wypracujesz 2000zł brutto na przewozie osób, to musisz zapłacić 148.15zł VAT.

VAT = brutto – ( )
𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜
1.08

czyli na przykład dla 2000zł brutto:

VAT = 2000 – ( ) = 148.15zł2000
1.08

Jest to około 7,41% * kwota brutto – dlaczego?

Jeśli liczymy VAT od BRUTTO to

2000zł (brutto) * 7,41% = 148,15zł VAT

Jeśli liczymy VAT od NETTO to

1851,85zł (netto) *8% = 148,15zł VAT

1851,85zł (netto) + 148,15zł VAT = 2000zł (brutto)

Teraz już wiesz, dlaczego potrzebujemy KSIEGOWEJ! Dlatego nas obsługuje najlepsze takie

Biuro Księgowe żebyś Ty nie musiał się martwić😉

Co wchodzi w skład BRUTTO?

BRUTTO = opłata za przejazdy + mnożnik + czas oczekiwania + opłata za
odwołanie

UWAGA!!! Żeby NAM wszystko utrudnić:

Aplikacje Uber, Bolt i FreeNow pobierają różne prowizje. Niektóre z nich są płatnikami VAT,

a niektóre nie a Urząd Skarbowy każe płacić VAT każdemu!

Jak to wygląda w praktyce pokazuje tabela poniżej:



Tabela wysokości prowizji dla poszczególnych aplikacji:

KAŻDY (UBER, BOLT, FREE NOW, GLOVO, WOZO) dolicza do swojej prowizji
VAT i to aż 23%

nazwa prowizja netto prowizja brutto (+23% VAT)

Uber 25% 30,75%
Bolt 25% 30,75%
Free Now 20% 24,60%
Bolt Food 0zł 0zł
UberEats 0zł 0zł

Przykładowe rozliczenie Uber czy Bolt
Jeżeli Twoi Klienci zapłacą do Uber czy Bolta za przejazdy aż 2000zł to

Brutto NETTO Urząd skarbowy (VAT)

Opłata za przejazdy 2 000,00 1 851,85 148,15

Uber Fee -500,00 -115,00

Razem 1 351,85 33,15

Uber zabiera 615zł a nasza Księgowa musi jeszcze zapłacić do Urzędu Skarbowego 33,15zł czyli tylko
1,66% od tych 2000zł

● W aplikacji Uber kierowca widzi do wypłaty: 1385zł
● Do wypłaty na konto jest w tym przypadku:

o 1385zł – 33,15zł = 1351,85zł
o + bonus (napiwki, program Quest, inne promocje) zgodnie z umową
o – pobrana gotówka
o – opłaty z tytułu umowy zlecenie
o – opłata dla Partnera



Przykładowe rozliczenie FreeNow

Brutto NETTO VAT

Opłata za przejazdy 2 000,00 1 851,85 148,15

FreeNow Fee -400,00 -92,60

Razem 1451,85 55,55

● W aplikacji FreeNow kierowca widzi do wypłaty: 1507,40zł
● Do wypłaty na konto jest w tym przypadku:

o 1507,40zł – 55,55ł = 1451,85zł
o + bonus (napiwki, inne promocje)
o – pobrana gotówka
o – opłaty z tytułu umowy zlecenie
o – opłata dla Partnera

Aplikacje UberEats, płacą VAT za kierowcę, w związku z tym nic nie

odliczamy! Nasza Księgowa też to lubi😊

Aplikacja BoltFood działa dwutorowo:

● Część Twoich zarobków jest finansowana na spółkę prawa
Estońskiego Bolt Operations, w związku z czym od tego

przychodu nie odciągamy VAT

● Opłata za dostawy, którą płaci klient podlega opodatkowaniu
23% VAT


