Adam S. Daraz

Uslugi ad""okató""
i radcó"" pra""nych
Forma prawna wykonywania
prawnego i adwokata

zawodu radcy

mach indywidualnej kancelarii prawnej, w spólce jawnej lub

oraz zakres swiadczo-

cywilnej z wylacznym udzialem radców prawnych (adwoka-

nych przez nich uslug znajduja

wyraz w usta-

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(oz.U. Nr 19, poz. 145 z pózn.zm.) oraz ustawie z 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(oz.U. Nr 16, poz. 124 z pózn.zm.).
wie z

•

mandytowej, w której komplementariuszami

sa wylacznie

radcowie prawni (adwokaci) lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wylacznym przedmiotem

dzialalnosci takich

spólek jest swiadczenie pomocy prawnej - jest zobowiazany, zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i uslug oraz o podatku

akcyzowym

Wykonywanie zawodu radcy prawnego zgodnie z art. 4
ust. l ustawy o radcach prawnych polega na swiadczeniu

(Dz.U. Nr 11, poz. 50 z pózn.zm.), do zlozenia ogloszenia

pomocy prawnej podmiotom

rejestracyjnego

organizacyjnym

gospodarczym,

oraz osobom

jednostkom

fizycznym, z wylaczeniem

spraw rodzinnych, opiekunczych

i karnych. Wylaczenie to

(formularz VAT-R).

Wlasciwosc miejscowa organu podatkowego jest zalezna
od miejsca, w którym sie znajduje siedziba kancelarii adwo-

nie obejmuje wystepowania w sprawach karnych w charak-

kata (radcy prawnego).

terze pelnomocnika

byc dokonany nie pózniej niz przed rozpoczeciem

oskarzyciela posilkowego oraz powoda

cywilnego, jezeli sa to instytucje panstwowe lub spoleczne
albo podmioty gospodarcze,
terze pelnomocnika

oraz wystepowania w charak-

interwenienta

go do odpowiedzialnosci

i podmiotu pociagniete-

posilkowej w sprawach o przestep-

stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Obowiazek

zgloszenia

powinien
dzialal-

nosci gospodarczej.
Adwokat (radca prawny) rozpoczynajacy

swiadczenie

uslug prawnych nie moze wybrac zwolnienia od VAT, zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o VAT, nawet jesli nie przewiduje, ze wartosc swiadczonych

Zawód adwokata, podobnie jak profesja radcy prawne-

uslug przekroczy

80 000 zl,

w skali roku, lub tez kwote mniejsza, pozostajaca w propor-

go, polega na swiadczeniu pomocy prawnej, a szczególnie

cji do okresu dzialalnosci gospodarczej kancelarii w danym

udzielaniu porad prawnych, sporzadzaniu

roku. Dzieje sie tak dlatego, iz zwolnienie zostalo wylaczo-

opracowywaniu

opinii prawnych,

projektów aktów prawnych oraz wystepo-

waniu przed sadami i urzedami, ale z wylaczeniem ograni•

tów) lub radców prawnych i adwokatów albo w spólce ko-

ne w stosunku do podatników swiadczacych uslugi prawne
na mocy art. 14 ust. 10 pkt 2 tej ustawy.

czen zastosowanych do radców prawnych w zakresie spraw
karnych oraz rodzinnych i opiekunczych.
Zakres dzialania adwokata (radcy prawnego) obejmuje
wiec dwie podstawowe dziedziny: sporzadzanie opinii prawnych

l

Uslugi swiadczone
na rzecz osób krajowych

(do pojecia "opinia prawna" zblizone sa pokrewne

pojecia "porada prawna" i "konsultacja prawna") oraz przygotowanie i prowadzenie

Dokumentowanie uslug

spraw przed sadami i urzedami

(wystepowanie w sprawie w charakterze pelnomocnika

mo-

codawcy).

Adwokaci (radcowie prawni) jako zarejestrowane
mioty VAT, posiadajacy

numer identyfikacji

pod-

podatkowej

(NIP) lub poslugujacy sie numerem tymczasowym,

wysta-

wiaja praktycznie wylacznie faktury VAT.

Obowiazek

rejestracji

Nowelizacja

ustawy VAT wprowadzila

od l stycznia

2000 r. jednolity dokument dla celów tego podatku - faktuAdwokat

(radca

prawny) rozpoczynajacy

dzialalnosc

gospodarcza w postaci swiadczenia uslug prawnych - w ra·

re VAT. Równiez Minister Finansów w zwiazku ze zmianami ustawowymi w zakresie dokumentowania

sprzedazy to-

: Przez pojecie "opinia prawna" nalezy rozumiec stanowisko adwokata (radcy prawnego) wyrazone na pismie i zawierajace ocene prawna
okreslonego stanu faktycznego

~
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warów i uslug wydal 22 grudnia

1999 r. rozporzadzenie

W takiej sytuacji fakture sie wystawia (§ 42 ust. 1 rozpo-

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat-

rzadzenia)

ku od towarów i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.

podatkowego, jednak nie wczesniej niz 30 dni przed powsta-

Nr 109, poz. 1245).

niem tego obowiazku.

Stosownie do obowiazujacych
jest zasadniczym

dokumentem

przepisów faktura VAT

wystawianym

na potrzeby

nie pózniej niz z chwil,! powstania obowiazku

Przy wystawieniu

faktury VAT istotna role odgrywa.

zgodnie z § 37 ust. l rozporzadzenia.

m.in. spelnienie wy-

podatku od towarów i uslug. Faktura u sprzedawcy (zbyw-

magan wobec zlozenia

cy - adwokata/radcy

wykonanie uslugi czytelnego podpisu zarówno podatnika.

prawnego),

bedacego

nym podatnikiem VAT, dokumentuje
bedacej

przedmiotem

u kupujacego

wykonanie czynnosci

opodatkowania

(nabywcy-klienta),

zarejestrowa-

VAT. Natomiast

bedacego

podatnikiem

na dokumencie

potwierdzajacym

tj. radcy prawnego (adwokata), jak i odbiorcy uslugi, czyli
klienta.
Praktyka

prawnicza

adwokatów

(radców

prawnych)

VAT, faktura stanowi podstawe do obnizenia podatku na-

wskazuje, iz ujawnienie danych dotyczacych

leznego o podatek naliczony wynikajacy z tego dokumen-

moze stanowic

tu, pod warunkiem ze podatnik nie korzysta ze zwolnienia
od VAT.

W przypadku gdy zapis w ewidencji sprzedazy danych oso-

Do otrzymania faktury VAT sa uprawnieni zarejestrowani

prawnej kolidowalby z zasada zachowania tajemnicy zawo-

podatnicy VAT. Jednakze

w zwiazku z nowelizacja ustawy

o VAT od 1 stycznia 2000 r. do otrzymania tej faktury sa tez
uprawnione: osoby fizyczne nie prowadzace dzialalnosci gospodarczej,

podatnicy

wykonujacy

wylacznie

czynnosci

naruszenie

zasad tajemnicy

bowych klienta jako odbiorcy

zawodowej

uslugi lub rodzaju

uslugi

dowej, adwokat (radca prawny) moze ujac te dane w sposób
ogólny, nie naruszajac tajemnicy zawodowej~
Przepisy rozdzialu trzynastego

rozporzadzenia

w spra-

wie VAT zawieraja tez wymóg, aby na fakturach VAT za-

zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i uslug oraz

mieszczano

podatnicy VAT korzystajacy ze zwolnienia podmiotowego od

(firm) oraz miejsca zamieszkania

tego podatku.

klienta czesto

dane dotyczace

imion i nazwisk

lub nazw

(siedziby) zarówno sprze-

dawcy uslugi prawnej, jak i jej nabywcy, a takze okreslenie

Nalezy zaznaczyc, ze gdy odbiorcami uslugi prawnej sa
osoby fizyczne, adwokat (radca prawny) nie ma obowiazku

rodzaju i nazwy uslugi.
W przypadku gdy podanie na fakturze VAT szczególo-

wystawienia faktury VAT, chyba ze osoby te zadaja wysta-

wego okreslenia rodzaju uslugi prawnej mogloby naruszyc:

wienia tego dokumentu (art. 32 ust. 2 ustawy o VAT). W ta-

tajemnice

zawodowa, adwokat (radca prawny) tak

POWI-

kiej sytuacji podatnik VAT powinien wystawic fakture oso-

nien okreslic rodzaj uslugi, aby mozna bylo dostosowac wla-

bie fizycznej.

sciwa stawke VAT, lub tez zamiescic informacje, ze dana

Jezeli osoba fizyczna nie zada wystawienia faktury VAT,
prawnik dla celów ewidencji podatkowej moze wystawic wewnetrzny rachunek lub tez inny dokument

potwierdzajacy

wykonanie uslugi prawnej, np. druk KP "Kasa przyjmie", na
podstawie którego dokonuje wpisu do ewidencji.
Wedlug § 38 ust. 1 rozporzadzenia

usluga jest zwolniona od VAT.
Czesto sie zdarza, iz adwokat (radca prawny) ze wzgledu na czasowa niemoznosc

IV

sprawie zicea-

nej przez klienta korzysta z instytucji substytuta (zastepcy
pelnomocnika

wykonawczego do

wystepowania

klienta). Gdy prawnik ustanowi substytul3

w sprawie opodatkowanej

VAT, który wykona okreslona

ustawy o VAT faktury VAT wystawiane na rzecz osób fizycz-

czynnosc procesowa za uzgodnione wynagrodzenie

nych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej oraz na

w formie zamiany uslug, mamy do czynienia z czynnosci,!

rzecz osób fIZYcznychprowadzacych dzialalnosc gospodarcza

podlegajaca

w formie indywidualnych gospodarstw rolnych moga nie za·

(zamiana uslug) wartosc uslugi ustala sie wedlug przeciet-

wierac numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru

nych cen stosowanych w danej miejscowosci z dnia dokona-

tymczasowego nabywcy uslugi prawnej.

nia zamiany uslug.

Nalezy takze wskazac, iz rozporzadzenie

stanowi, ze

opodatkowaniu.

W tym ostatnim

lub lez

przypadku

faktury jest

Poniewa~ adwokat (radca prawny) wykonujacy uslugi
prawne jest podatnikiem VAT Uesli dokonal wlasciwej reje-

uzalezniony od szczególnego momentu powstania obowiaz-

stracji), ustanawiajac w zleconej przez klienta sprawie sub-

w niektórych

sytuacjach

ku podatkowego

termin wystawienia

dla niektórych

czynnosci, w tym stalych

stytuta, powinien od niego otrzymac fakture VAT. Podatek

uslug prawnych. Stosownie do § 6 ust. 4 rozporzadzenia

wykazany w tej fakturze jest dla adwokata (radcy prawnego)

szczególny obowiazek podatkowy powstaje z chwila otrzy-

ustanawiajacego

zastepce procesowego podatkiem llaliczo-

niz

nynl podlegajacym odliczeniu od podatku naleznego, z ilyjat·

z uplywem terminu platnosci z tytulu swiadczenia w kraju

kiem sytuacji gdy usluga prawna jest czynnoscia nie podlega-

uslug stalej obslugi prawnej.

jaca opodatkowaniu.

mania calosci lub czesci zaplaty, nie pózniej jednak

21. Zubrzycki, Leksvkon 1(4T 1999, Wroclaw 1999, s. 597.
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Opodatkowanie

uslug prawnych swiadczonych przez ad-

wokatów (radców prawnych)

polega na tym, iz prawnik,

spór zasadza na rzecz strony wygrywajacej sprawe, a nie na
rzecz zastepcy procesowego,

Zdarza sie jednak, ze kwota

ustalajac z klientem cene uslugi i pobierajac ustalone wyna-

stanowiaca równowartosc

grodzenie, powinien pobrac pelna kwote nalezna, tzn. na-

jest przekazywana

leznosc

prawnego) jako podmiotu umocowanego

za usluge stanowiaca

wynagrodzenie

oraz podatek, który nastepnie

adwokata,

bedzie zobowiazany

na rachunek bankowy adwokata (radcy

Nalezy przypomniec,

rozli-

kosztów zastepstwa procesowego
w sprawie.

ze podstawa opodatkowania

czyc z organem podatkowym. Jezeli zatem adwokat (radca

prawnych swiadczonych w ramach zastepstwa procesowego

prawny) ustali i pobierze wynagrodzenie,

jest wynagrodzenie

powinien pamie-

Naleznosc

tac, iz z wyjatkiem czynnosci nie podlegajacych opodatkowaniu jest to zawsze kwota nalezna, czyli lacznie z podatkiem (wyrok SN z 18 pazdziernika

1994 L, sygn, akt I PO

nalezne za wykonana usluge.

otrzymywana

przez pelnomocnika

wego, nawet jesli jest równowartoscia

proceso-

kosztów zastepstwa

procesowego, jest jego wynagrodzeniem

i z tego tytulu pod-

ll/94, nie publikowany, oraz uchwala SN z 10 lutego 1995 L,

lega opodatkowaniu.

sygn. akt III CZP 4/95).

pisach podatkowych, oznacza bowiem, ze zwrot kosztów za-

Fakt ten ma istotne znaczenie w prze-

Stawka

momentu,

stepstwa procesowego nie podlega opodatkowaniu
VAT

gdy zwrócone

naleznosci

nr 5 do rozporzadzenia

z 22 grudnia 1999

Ministra Finansów

sprawie wykonania niektórych prze-

L W

mi wynagrodzeniami
i
I

pieniezne stanowia zwrot kosztów dla klienta (mocodaw-

I

cy) pelnomocnika. Natomiast w chwili gdy otrzymuje je

I

adwokat (radca prawny) jako wynagrodzenie za uslugi zle·

I

cone przez klienta, jest traktowane na równi z innymi wy-

przy

suje sie stawke VAT w wyso-

nagrod~eniami

prawnych

kosci 7 proc. Sa to m.in.

podlegajace opodatkowaniu VAT

do których sto-

uslugi adwokatów
prawnych)

I

prawników za swiadczone uslugi prawne

prawne podlegajace
datkowaniu VAT3.
Obowiazek

opo-

podatkO\\y

wykonywaniu

uslug

powstaje,

zgod-

I

ustawy

o VAT, z chwila wykonania

sprawo

ochrone

praw autorskich
za-

calej naleznosci. Z reguly wiec obowiazek podatkowy przy

mieszczono wykaz uslug prawnych, do których stosuje sie

uslugach prawnych wykonywanych przez adwokata (radce

zwolnienie

w zalaczniku

uslugi lub tez, stosownie do art. 6 ust. 8 usta\\y, z chwila
przyjecia zaliczki w wysokosci co najmniej polowy zaplaty

oraz spraw z zakresu wynalazczosci.
Natomiast

praw-

ników za swiadczone uslugi

nie z art. 6 ust.

(radców

dotyczace

Na-

traktowane na równi z inny-

109, poz, 1245) okresla liste
wykonywa-

pelnomocnika.

za uslugi zlecone przez klienta, jest

datku akcyzowym (Dz.U. Nr

prawnego),

nr 6 do rozporzadzenia

od VAT. Wsród wymienionych

wskazac uslugi dotyczace

na przyklad

z urzedu, taksatywnie wymienionych
•

jako wynagrodzenie

Zwrot kosztów zastepstwa procesowego nie podlega opodatkowaniu VAT do momentu, gdy zwrócone naleznosci

nych przez adwokata (radce

stanowia

tomiast w chwili gdy otrzymuje je adwokat (radca prawny)

pisów ustawy o podatku od
towarów i uslug oraz o po-

uslug prawnych

VAT do

pieniezne

zwrot kosztów dla klienta (mocodawcy)
Zalacznik

•

uslug

uslug mozna

prawnego) bedzie powstawal w momencie przyjecia zlece-

spraw cywilnych

nia sprawy przez klienta, jesli w tym momencie prawnik po-

spraw cywilnych zle-

bierze wynagrodzenie,

canych przez osoby fizyczne (z wyjatkiem spraw zwiaza-

W sytuacji gdy postanowiono, ze zaplata za usluge zosta-

nych z prowadzona przez te osoby dzialalnoscia gospodar-

nie dokonana w ratach, obowiazek podatkowy powstanie do-

przez

piero w momencie przyjecia przynajmniej 50 proc. zaplaty,

cza), niektórych spraw administracyjnych

zleconych

osoby fizyczne.
Swiadczenie
prawnego)

Podatek od wplat zaliczkowych lub wynagrodzen
uslug prawnych

w pozostalych

przez adwokata

(radce

sprawach, tj. nie ujetych \vyka-

zem w zalaczniku nr 5 lub zalaczniku nr 6, opodatkowane
jest stawka VAT w wysokosci 22 proc.
Równiez \\ykonywanie
tow (radców

prawnych)

(procesowego)

w postaci zastepstwa

podlega opodatkowaniu

wplaconych,

a nie od calosci \>ynagrodzenia

z klientem. Dotyczy to tylko tychpfzypadków,
konanych wplat przekracza

uslug prawnych przez adwokaprawnego

VAT, chyba ze jest

wplaco-

nych przez klienta w ratach nalicza sie od kwot faktycznie
ustalonego
gdy suma do-

50 proc. ustalonego wynagro-

dzenia4.

Jezeli adwokat (radca prawny) ustali z klientem, ze naleznosc za usluge prawna zostanie uiszczona po wykonaniu

to rodzaj uslugi zwolnionej od tego podatku. Umocowany

uslugi, obowiazek podatko\\y powstaje z chwila wykonania

zastepca procesov.y dziala w imieniu klienta (mocodawcy),

uslugi, bez wzgledu na to, czy naleznosc zostala przez klien-

jednak koszty zastepstwa

ta faktycznie zaplacona.

; 1. Lewandowska,

procesowego

sad rozstrzygajacy

Wrllagrod;enie adwokata be;

V,AT,

w: "Rzeczpospolita"

z 18 maja 1996 r,

~ 1. Zubrzycki. LeksrkollH' s, 598.

~
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Jezeli wykonanie uslugi powinno byc potwierdzone
tura VAT, dokumenty

te wystawia sie najpóiniej

fak-

w ciagu

siedmiu dni od daty wykonania uslugi lub tez przyjecia zaliczki w wysokosci co najmniej 50 proc. umówionego wynagrodzenia.

d) obce
konsularne,

przedstawicielstwa

dypiomatyczne,

mocy umów, ustaw lub powszechnie

ustalonych

Nierezydent
przez adwokatów

ców prawnych) na rzecz osób zagranicznych

(rad-

jest, zgodnie

(osoba zagraniczna)

lub przez osobe upowazniona

nia w sprawie VAT, opodatkowane

zgloszenia rejestracyjnego

stawka O proc.
wykonaw-

czym do ustawy o VAT okreslaja trzy podstawowe warunki, które nalezy spelnic, by uslugi prawne adwokatów (radmogly

zostac

opodatkowane

stawke

O proc.

zwycza-

nie jest podatnikiem
zlecajaca adwoka·

(pelnomocnika)

albo tez za

pracownika

nie zlozyla

kompetentnego

w podatku od towarów i uslug

oraz podatku akcyzowym.

e

Efekt wykonanej uslugi prawnej jest wykorzystany po-

za granicami Rzeczypospolitej
•

Polskiej.

Podatnik posiada dowód, iz naleznosc za wykonana

usluge prawna zostala zaplacona

i przekazana

na jego ra-

chunek bankowy w banku krajowym w ciagu 90 dni od dnia

Stawke O proc. stosuje sie pod warunkiem, ze:
• Usluga jest swiadczona na rzecz nierezydentów, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, nie bedacych podatnikami.
Legalna defInicje pojecia "nierezydent"

na

towi (radcy prawnemu) wykonanie uslugi prawnej osobiscie
posrednictwem

Regulacje prawne zawarte w rozporzadzeniu

z immuni·

lub konsularnych

z § 66 ust. l pkt 2 lit. c) oraz ust. 2 i ust. 3 rozporzadze-

prawnych)

korzystajace

tetów i przywilejów dyplomatycznych

VAT. Oznacza to, ze osoba zagraniczna

uslug prawnych

urzedy

misje specjalne i organizacje miedzynarodowe

jów miedzynarodowych.

zagranicznych

ców

Polskiej, chyba ze

umowy te stanowia inaczej,

oraz inne obce przedstawicielstwa

Uslugi swiadczone na rzecz osób

Swiadczenie

wartych przez Rzad Rzeczypospolitej

zawieraja regu-

lacje ustawy z 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz.U.
Nr 160, poz. 1063 z pózn.zm.).

wykonania uslugi. W razie niespelnienia

tego warunku, tj.

braku zaplaty w pierwszym lub drugim miesiacu, adwokat
(radca prawny) nie wykazuje obrotu z tego tytulu za dany
miesiac, nie mamy wiec do czynienia z opodatkowaniem
uslugi. Obrót powinien byc wykazany przez prawnika dopiero w miesiacu, w którym otrzymal zaplate za wykonana

Artykul 2 ust. 2 ustawy do osób zagranicznych (nierezydentów) zalicza:

usluge, jednak nie pózniej nii przed uplywem 90 dni od daty wykonania uslugi.

a) osobe fIzyczna nie majaca

miejsca zamieszkania

w kraju oraz osobe prawna nie majaca siedziby w kraju,

Naruszenie

90-clniowego terminu zaplaty za usluge ad-

wokata (radcy prawnego) powoduje zmiane stawki opodat-

a takze inny podmiot nie majacy siedziby w kraju, posiada-

kowania. Uslugi, o których mowa, nalezy wiec opodatkowac

jacy zdolnosc do zaciagania zobowiazan i nabywania praw

wedlug stawki wlasciwej dla sprzedazy tych uslug na teryto-

we wlasnym imieniu,

rium Rzeczypospolitej

b) osobe, o której mowa w pkt l lit. a) tego artykulu,
w zakresie, w jakim prowadzi ona dzialalnosc za granica poprzez swoje przedsiebiorstwo,

oddzial lub przedstawiciel-

stwo majace siedzibe za granica,

Polskiej.

Nalezy równiez zaznaczyc, iz zgodnie z § 66 ust. 3 rozporzadzenia

Ministra

Finansów

spelnienie

warunków,

o których mowa w ust. 2 pkt 3, takze po uplywie 9O-dniowego terminu uprawnia podatnika do dokonania

c) majace siedzibe w kraju oddzialy i przedstawicielstwa

korekty po-

datku naleznego.

osób i podmiotów, o których mowa pod lit. a) i b) tego przepisu, utworzone na podstawie umów miedzynarodowych

•

za-

Autor jest aplikantem

radcowskim,

Swiadczenie uslug prawnych oraz uslug w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa

pracownikiem

kancelarii

podatkowej

wymaga zlozenia zgloszenia reje-

stracyjnego w VAT (na formularzu VAT-R) przed dniem wykonania pierwszej czynnosci okreslonej wart.

2 ustawy

o VAT.

•

Opodatkowanie

uslug prawnych jest zróznicowane

VAT lub opodatkowane

e Zastosowanie

w zaleznosci

od rodzaju uslugi. Uslugi moga byc zwolmone od

stawkami: O proc., 7 proc., 22 proc.

stawki O proc. przysluguje równiez przy swiadczeniu uslug prawnych, bez wzgledu na ich rodzaj. na

rzecz osób zagranicznych,

pod warunkiem spelnienia wymagan okreslonych wart.

66 rozporzadzenia

wykonawczego

do ustawy o VAT.
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