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INTERNET. Agroturystyka na portalach 
rezerwacyjnych

Palcem po mapie
Pandemia pokrzyżowała nam plany 
wyjazdowe, urlopy czy weekendowe 
wypady. Wprowadzane obostrzenia 
zmusiły nas do  rezygnacji z  wyjaz-
dów lub przekładania ich terminów. 
Złaknieni podróży szukaliśmy do-
godnych ofert turystycznych w  in-
ternecie. Okazuje się, że najczęściej 
wybieranym źródłem informacji 
o dostępnej bazie noclegowej są in-
ternetowe platformy rezerwacyjne, 
gdzie można znaleźć hotele, aparta-
menty, wille, domki, domy wakacyj-
ne czy pensjonaty na całym świecie. 

Coraz częściej ze współpracy z  sys-
temami rezerwacyjnymi korzystają 
także właściciele gospodarstw agro-
turystycznych. Współpraca obiektu 
hotelarskiego z  platformą polega 
na  modelu prowizyjnym od sprze-
danych za  jej pośrednictwem usług 
noclegowych. 

Kwaterodawca zakłada swój eks-
tranet na  portalu (panel logowania 
do systemów, aby się zalogować, na-
leży podać swój login i hasło). Dzięki 
niemu zarządzamy profilem i wszel-
kimi informacjami ogłaszanymi 
na platformie. Płatności dokonywane 
przez podróżujących trafiają bezpo-
średnio na konta właścicieli obiektów 
hotelarskich. 

Po zapłaceniu
Obiekt płaci portalowi rezerwacyj-
nemu prowizję od potwierdzonych 
pobytów, gdy gość się już wymelduje 
i  zapłaci za pobyt. Informacje doty-
czące pobieranej prowizji znajdują się 
w Umowie z Obiektem, którą każdy 
kwaterodawca musi podpisać przy 
dołączaniu do  np. Booking.com czy 
Airbnb.

Prowizja jest pobierana również od 
ofert bezzwrotnych, niezależnie od 
tego, czy gość zatrzymał się w danym 

obiekcie, czy też nie. Jeśli nie korzy-
stamy z płatności online oferowanych 
przez Booking, mogą obowiązywać 
inne zasady. 

Prowizja za rezerwacje
Portal co miesiąc wystawia i przesy-
ła kwaterodawcom drogą mailową 
tzw. fakturę prowizyjną, zawierającą 
zestawienie wszystkich rezerwa-
cji za  poprzedni miesiąc i  całkowi-
tą kwotę prowizji za  te rezerwacje. 
Stawka prowizji waha się od 12-15% 
kwoty wszystkich rezerwacji. 

Współpraca z  systemem rezerwa-
cyjnym stanowi usługę pośrednic-
twa zakwaterowania. Dlatego należy 
ustalić, gdzie znajduje się miejsce 
świadczenia takiej usługi (na zasa-
dach ogólnych zawartych w art. 28b 
ustawy VAT). Jest nim miejsce sie-
dziby usługobiorcy. 
Na przykład Booking.com ma sie-
dzibę w Unii Europejskiej – w Ho-
landii, poza granicami Polski. Ze 
strony kwaterodawcy, jako podatnika 
dochodzi więc do tzw. importu usług. 
Powoduje to, iż  obowiązek rozli-
czenia podatku VAT ciąży na  usłu-
gobiorcy (kwaterodawcy). Musi on 
w  tym celu posiadać unijny numer 
VAT (VAT UE) i  zgodnie z  art. 97 
ust. 1 ustawy VAT zawiadomić na-
czelnika urzędu skarbowego w zgło-
szeniu rejestracyjnym przed dniem 
dokonania pierwszej wewnątrzw-
spólnotowej dostawy lub pierwszego 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
o  zamiarze rozpoczęcia wykonywa-
nia tych czynności. 

Przed pierwszą 
transakcją

Przed pierwszymi płatnościami kwa-
terodawca musi zarejestrować się 
w  rejestrze do  transakcji unijnych. 
Rejestracja odbywa się na formularzu 

VAT-UE (pole 58) i dotyczy jedynie 
transakcji unijnych, w tym przypad-
ku jest to usługa pośrednictwa.

Podatek od prowizji
Po otrzymaniu faktury prowizyjnej 
od portalu, kwaterodawca (zwolnio-
ny z VAT) w terminie do 25. kolejne-
go miesiąca musi odprowadzić poda-
tek VAT naliczany na zasadach ogól-
nych – stawka 23% (zgodnie z  art. 
28 B Ustawy o podatku od towarów 
i usług). 23-procentowa stawka VAT 
dotyczy jedynie prowizji, a nie kwo-
ty całego przychodu od „bookingo-
wych” gości. 

Opłacenie tego podatku, zgodnie 
z art. 99 ust. 9 ustawy VAT, odbywa 
się tylko w wersji elektronicznej (na 
formularzu VAT 9 M). W  dekla-
racji tej podatnik wpisuje wartość 
netto oraz kwotę podatku należne-
go, w  wierszu „Import usług naby-
wanych od podatników podatku od 
wartości dodanej, do których stosuje 
się art. 28b ustawy”.

Dzienna ewidencja 
przychodów

Opisane obowiązki podatnika ko-
rzystającego z  usługi pośrednictwa 
nie wpływają na krajowe zwolnienie 
podmiotowe z  VAT do  kwoty 200 
tysięcy złotych rocznego przychodu. 
Oznacza to, że  właściciele gospo-
darstw agroturystycznych nadal pro-
wadzą dzienną ewidencję przycho-
dów z  tytułu sprzedawanych nocle-
gów, z kwotą narastająco od początku 
roku i  nie doliczają podatku VAT 
do  usług noclegowych. W  dziennej 
ewidencji przychodów wpisują wpły-
wy od gości, którzy u nich nocowali, 
w tym również tych, którzy zarezer-
wowali nocleg za  pomocą systemu 
rezerwacyjnego. 
Jeżeli podczas kontroli podatkowej 
okaże się, że  kwaterodawca nie od-
prowadził VAT za  usługę pośred-
nictwa, organ kontrolujący narzuca 
stawkę VAT do zapłaty za cały okres 
współpracy z  portalem rezerwacyj-
nym.
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to miejsce, w którym znajdziesz producentów 
rolnych z województwa dolnośląskiego, zawsze 
świeże produkty rolne najwyższej jakości, a także 
ofertę turystyczną i rękodzieło.
Dzięki e-bazarkowi można:
 bezpłatnie zarejestrować swoje ogłoszenie
 znaleźć ciekawe oferty
 ułatwić sprzedaż swoich produktów
 uzyskać darmową promocję
 kupić produkty bez marży, po cenach producenta.

Zamieszczanie ogłoszeń na portalu jest bezpłatne.
Już dziś odwiedź Dolnośląski e-bazarek.

www.dolnoslaskiebazarek.pl

Dolnośląski e-bazarek


