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Małgorzata Militz 

Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT – ułatwienia czy utrudnienia? 

 

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad określania momentu powstania 

obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług1. Zmiany te należą do jednych z najbardziej 

rewolucyjnych, w szczególności jeśli wziąd pod uwagę, że zmienione przepisy obowiązywały przez 20 

lat. Zmiany dotyczą nie tylko zasad powstawania obowiązku podatkowego dla konkretnych rodzajów 

usług (np. usług transportowych czy budowlanych), ale także (albo wręcz w szczególności) w 

odniesieniu do tych czynności, dla których obowiązek powstawał w dacie wystawienia faktury (art. 19 

ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 – dalej u.p.t.u.). Co ciekawe, jak 

pokazała praktyka, przepis szczególny (bo za taki należy uznad wskazany art. 19 ust. 4) stał się dla 

większości podatników zasadą ogólną w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. 

Wprowadzenie zmian w tym zakresie jest w dużej mierze wynikiem postępowania przed Trybunałem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o. v. Minister 

Finansów3, zainicjowanym zadaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalnego4. I 

chod już wcześniej pojawiały się głosy o nieprawidłowej implementacji przepisów dyrektywy Rady 

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej5 – dalej dyrektywa 2006/112, dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego do 

krajowego porządku prawnego6, to jednak ustawodawca zwlekał ze zmianą regulacji w tym zakresie. 

Usprawiedliwieniem tej zwłoki może byd zapewne okolicznośd, że wprowadzenie tego rodzaju zmian 

jest dla wielu podatników uciążliwe i kosztowne, gdyż wiąże ze zmianą dotychczasowego 

oprogramowania, zasad księgowania oraz zmian w zakresie fakturowania. 

W niniejszym artykule pragnę zwrócid uwagę na kluczowe kwestie, jakie należy brad pod uwagę przy 

stosowaniu nowych przepisów dotyczących określania momentu powstawania obowiązku 

podatkowego. Siłą rzeczy nie jest możliwe omówienie wszystkich przepisów w tym zakresie; zostaną 

wskazane te najistotniejsze, a także te, których wykładnia może nasuwad wątpliwości. 

 

1. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r. 

W myśl znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje w 

momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ta nowa zasada ogólna odzwierciedla 

regułę zawartą w art. 63 dyrektywy 2006/112, zgodnie z którą „zdarzenie powodujące powstanie 

obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów 

lub wykonania usług”. 

Ponieważ przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak 

właściciel (przeniesienie ekonomicznego władztwa nad rzeczą), dla prawidłowego rozpoznania 

momentu powstania obowiązku podatkowego należy precyzyjnie określid, kiedy do takiej czynności 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2013 r. poz. 35 z późn. zm.). 
2
 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. 

3
 Wyrok TSUE z dnia 16 maja 2013 r., C-169/12, niepubl.  

4
 Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r., I FSK 484/11. 

5
 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 z późn. zm. 

6
 Zob. W. Pietrasiewicz (w:) J. Martini (red.), Dyrektywa VAT 2006/112/WE, Wrocław 2011, s. 402. 
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(dostawy towarów) doszło. Moment, który należy uznad za moment dokonania dostawy towarów, 

może zależed od dwustronnych ustaleo stron transakcji oraz formy, w jakiej to przekazanie towarów 

następuje, a także określenia, kiedy przechodzą na nabywcę ryzyka związane z przemieszczeniem 

towarów lub ich utratą. Należy podkreślid, że pojęcie dostawy towaru na gruncie przepisów o VAT 

należy rozumied bardzo szeroko i nie można go ograniczad jedynie do fizycznego wydania towarów. 

Co więcej, strony transakcji mogą to pojęcie dla własnych potrzeb zdefiniowad, np. wskazując, że 

dostawa towarów będzie miała miejsce, gdy nabywca potwierdzi fakt jej dokonania (co wcale nie 

musi oznaczad, że będzie to miało miejsce w momencie fizycznego otrzymania towaru)7. Co to 

oznacza dla podatników dokonujących dostaw towarów? Dla prawidłowego określenia momentu 

powstania obowiązku podatkowego istotne więc będzie, na jakich warunkach jest dokonywana 

dostawa: czy towar został wydany z magazynu sprzedawcy nabywcy lub przewoźnikowi 

działającemu na jego zlecenie, czy sprzedawca zobowiązał się dostarczyd towar do nabywcy lub w 

miejsce przez niego wskazane, czy towar został pozostawiony w miejscu wskazanym przez 

nabywcę. Pomocne w tym zakresie będą także zasady wynikające z reguł Incoterms, które precyzują 

obowiązki sprzedawcy i nabywcy i wskazują na moment przejścia ryzyk związanych z utratą towaru. 

Również warunki dostaw towarów muszą byd brane pod uwagę przy dokonywaniu tzw. transakcji 

łaocuchowych, tj. gdy dostawy towaru dokonuje kilka podmiotów, ale towar jest przemieszczany 

pomiędzy pierwszym a ostatnim z nich (wydawany przez pierwszego ostatniemu w kolejności). 

 

Pomimo że dotychczas użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 19 ust. 1 u.p.t.u. pojęcie „wydanie 

towarów” należało interpretowad jako „dostawę towarów”, to w praktyce podatnicy raczej nie 

zwracali uwagi na warunki dostawy, bo obowiązek podatkowy powstawał najczęściej w dacie 

wystawienia faktury. Dla zilustrowania tej sytuacji można się posłużyd następującym przykładem: 

sprzedawca ma dostarczyd towar do nabywcy, towar został wydany z magazynu sprzedawcy 31 

stycznia 2014 r. (co potwierdza dokument wydania magazynowego tzw. WZ), tego samego dnia 

została także wystawiona faktura. Przewoźnik działający na zlecenie sprzedawcy dostarcza towar 

nabywcy dopiero 2 lutego 2014 r. W związku z tym należy uznad, że w tym dniu następuje dostawa 

towarów (w momencie dostarczenia towarów ryzyka związane z dostawą towarów przechodzą na 

nabywcę). W stanie prawnym do kooca 2013 r. podatnik wykazałby podatek należny w rozliczeniu za 

miesiąc (kwartał), w którym została wystawiona faktura, w nowym zaś – dopiero w rozliczeniu za 

miesiąc (kwartał), w którym została dokonana dostawa towarów. 

 

Niejeden podatnik zastanawia się obecnie, jakie konsekwencje może mied wcześniejsze 

zadeklarowanie kwoty podatku należnego, czyli w rozliczeniu za okres (miesiąc, kwartał), w którym 

podatnik wystawił fakturę. Stosowanie takiego rozwiązania uwolniłoby wielu podatników 

(sprzedawców) od weryfikowania warunków dostaw towarów, czy też potwierdzania dokonania 

dostawy towarów (co jest nie bez znaczenia np. przy sprzedaży wysyłkowej towarów, gdy dostawa 

towaru jest dokonywana za tzw. pobraniem). Bez wątpienia wcześniejsze wykazanie dostawy towaru 

i kwoty podatku należnego będzie niezgodne z przepisami w tym zakresie i nie należy z tego czynid 

                                                           
7
 W kontekście tego trudno się zgodzid z resortem finansów twierdzącym, że postanowienia umów cywilnoprawnych o 

uznaniu dostawy za dokonaną lub usługi za wykonaną pozostają bez wpływu do celów określenia momentu powstania 
obowiązku podatkowego i mogą pełnid jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości – zob. broszura 
Ministerstwa Finansów, Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 
2014, www.finanse.mf.gov.pl. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
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zasady ogólnej, ale też – mając na uwadze dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych8 – 

w przypadku zbyt wczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego podatnicy nie powinni obawiad 

się naliczenia przez organ podatkowy odsetek za zwłokę. Oczywiście wcześniejsze wykazanie przez 

sprzedawcę kwoty podatku należnego nie stanowi dla nabywcy przesłanki do odliczenia podatku 

naliczonego; musi on bowiem poczekad do momentu, kiedy u sprzedawcy – zgodnie z przepisami – 

powstaje obowiązek podatkowy. 

 

Jeśli zaś podatnik świadczy (wykonuje) usługi, to obowiązek podatkowy – w myśl nowych przepisów – 

co do zasady, powstaje w momencie wykonania usługi. Przepisy o VAT nie definiują tego pojęcia (tak 

jak  w przypadku dostawy towarów), jednak zasadne wydaje się przyjęcie, że za moment wykonania 

usługi należy uznad wykonanie wszystkich czynności składających się na dane świadczenie (usługę). 

Jeśli np. podatnik zobowiązał się dokonad naprawy 20 komputerów, to dopiero naprawienie 

wszystkich jest wykonaniem tej usługi. W niektórych sytuacjach moment wykonania można 

precyzyjnie określid (bo wynika ze specyfiki danej usługi), ale także strony – w umowie czy 

zamówieniu – mogą określid, kiedy uznaje się daną usługę za wykonaną. Jako przykład można 

wskazad zawarte w umowie doprecyzowanie, że np. za moment wykonania usługi badania rynku 

uznaje się moment doręczenia raportu z przeprowadzonego badania. Jednak w przypadku 

świadczenia niektórych usług można mied wątpliwości, jaki moment należy przyjąd za moment 

wykonania usługi. Przykładem takiej usługi może byd usługa udzielenia licencji na korzystanie z 

oprogramowania – czy należy przyjąd, że jest ona wykonana w momencie przekazania 

(udostępnienia) licencji (np. na nośniku), czy też jest to moment upływu okresu, na jaki umowa 

licencyjna została zawarta? Jeśli wykonaniem usługi jest wykonanie wszelkich czynności składających 

się na daną usługę, to zasadne wydaje się stwierdzenie, że zakooczenie okresu, na jaki została 

udzielona licencja, jest momentem wykonania usługi. W szczególności, że częstokrod poza 

udostępnieniem licencji jej dostawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się w ramach tej 

samej ceny do innych czynności, np. do aktualizacji oprogramowania9. 

 

Precyzyjne ustalenie momentu „wykonania usługi” czy też „dokonania dostawy towarów” ma istotne 

znaczenie nie tylko dla prawidłowego wykazywania podatku należnego, ale także ma wpływ na 

prawidłowe fakturowanie czy też ustalenie, czy dokonana wcześniej niż to jest wymagane płatnośd za 

dane świadczenie stanowi zaliczkę (co najczęściej wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego), 

czy też zapłatę po wykonaniu świadczenia (co – poza nielicznymi wyjątkami – w ogóle nie ma wpływu 

na powstanie obowiązku podatkowego). 

                                                           
8
 „Sytuację gdy podatnik, w efekcie składanych korekt deklaracji, wykazuje zwrot podatku za okres wcześniejszy, a 

jednocześnie za następny okres rozliczeniowy wykazuje zaległośd podatkową i od niej naliczane są odsetki za zwłokę, 
pomimo że faktycznie Skarb Paostwa kwotą zwrotu dysponował (w całości bądź w części), należy ocenid jako sankcję, która 
narusza zasadę proporcjonalności. Sankcja w postaci odsetek od zaległości podatkowych naliczonych na podstawie art. 53 § 
1 o.p., nie chroni żadnego uzasadnionego interesu Paostwa. Gwarantuje jedynie nieuzasadniony w tym przypadku wpływ do 
budżetu paostwa” – wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r., I SA/Wr 1066/12, Vademecum Doradcy 
Podatkowego. Podobnie NSA w wyrokach: z dnia 6 marca 2012 r., I FSK 668/11; z dnia 19 października 2011 r., I FSK 
1095/10; z dnia 31 sierpnia 2011 r., I FSK 1188/10 oraz I FSK 1195/10, treśd wyroków dostępna w Vademecum Doradcy 
Podatkowego. 
9
 W związku z tym trudno się zgodzid z interpretacją Ministra Finansów – dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 

września 2013 r., IPPP1/443-635/13-2/AP, w której organ (odnosząc się do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 
2014 r.) wskazał, że wykonanie usługi w przypadku udzielenia licencji występuje „w dacie rozpoczęcia licencji na 
eksploatacje audycji udzielonej przez Spółkę, tj. udzielenie prawa do korzystania z licencji przez kontrahenta” albo „w dacie 
odbioru technicznego przez Kontrahenta nośnika z każdym odcinkiem audycji za udzielenie licencji do tytułu audycji”.  
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2. Usługi uznane „za wykonane”, dostawy towarów uznane „za dokonane” 

 

Kolejne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, tj. art. 19a ust. 2, 3 czy też ust. 4, 

doprecyzowują pojęcia „wykonanie usługi” i „dokonanie dostawy towarów”. Co ważne, nie stanowią 

one o wprowadzeniu kolejnych momentów powstania obowiązku podatkowego, lecz – odnosząc się 

do zasady ogólnej – precyzują, kiedy dana czynnośd może byd uznana także za wykonaną (co 

najczęściej będzie występowało w innym momencie niż fizyczne wykonanie usługi). 

Analizując nowe przepisy, nie sposób pominąd treści art. 64 dyrektywy 2006/112, bo właśnie te 

przepisy zostały implementowane do krajowego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2014 r.10 

Przepis art. 64 ust. 1 dyrektywy 2006/112 stanowi, że w przypadku transakcji związanych z wpłatą 

zaliczki lub płatnością rat dostawy towarów innych niż te, których przedmiotem jest wynajem 

towarów na pewien okres lub sprzedaż towarów na warunkach odroczonej płatności, o których 

mowa w art. 14 ust. 2 lit. b, oraz świadczenie usług, uważa się za dokonane z upływem terminów, 

których te zaliczki lub płatności dotyczą. To oznacza, że obowiązek podatkowy dla tego typu 

transakcji powstaje w momencie upływu terminów (okresów11), których te płatności lub zaliczki 

dotyczą. W art. 64 ust. 2 w akapicie drugim dyrektywy 2006/112 wskazano natomiast, że świadczenie 

usług, w odniesieniu do których usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty VAT zgodnie z art. 196 

dyrektywy 2006/11212, a które są wykonywane w sposób ciągły przez okres dłuższy niż jeden rok i nie 

są związane z wpłatą zaliczki lub płatnościami w tym okresie, uważa się za dokonane z upływem 

każdego roku kalendarzowego, do czasu zakooczenia świadczenia usług. Paostwa członkowskie mogą 

także postanowid, że w niektórych przypadkach, innych niż określone w akapicie pierwszym i drugim, 

dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane w sposób ciągły przez pewien okres, uważa się za 

dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden rok. 

 

Należy podkreślid, że regulacje art. 64 dyrektywy 2006/112 stanowią szczególny sposób określania 

wymagalności podatku dla transakcji, których charakter utrudnia (lub wręcz uniemożliwia) 

jednoznaczne ustalenie, w którym momencie następuje dostawa towarów lub świadczenie usługi. 

W takich przypadkach dyrektywa 2006/112 nakazuje uznad, że odpowiednio dostawa towarów lub 

świadczenie usługi (jej wykonanie) następuje w momencie upływu danego okresu rozliczeniowego. 

 

Jak już wcześniej wskazywano, obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. powstaje w momencie 

dokonania faktycznej dostawy towaru lub faktycznego wykonania usługi. Od tej zasady istnieją trzy 

wyjątki: 

1) usługi i dostawy towarów, dla których, w związku z ich świadczeniem, są ustalane następujące po 

sobie terminy płatności lub rozliczeo, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego 

                                                           
10

 Dotychczas takie rozwiązania były znane podatnikom rozliczającym import usług, natomiast nie były stosowane przy 
transakcjach krajowych. 
11

 Jak wskazuje G. Mularczyk, „Redakcja polskojęzyczna tego przepisu pozostawia szereg wątpliwości. Sformułowania 
anglojęzyczne tego przepisu, jak również treśd art. 10 ust. 2 Szóstej Dyrektywy wskazuje raczej na powstanie obowiązku 
podatkowego z upływem okresu rozliczeniowego, którego płatności dotyczą” – G. Mularczyk, VAT. Nowe regulacje – nowe 
wątpliwości, Przegląd Podatkowy 2010, nr 2, dodatek, s. 6. 
12

 Przepis ten stanowi, że osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest usługobiorca usług świadczonych przez podatników 
niemających siedziby na terytorium danego paostwa członkowskiego (regulacja ta stanowi podstawę implementacji zasad 
opodatkowania importu usług w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 i n. u.p.t.u.). 
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odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakooczenia świadczenia tych usług lub dostaw 

(art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 u.p.t.u.); 

2) usługi i dostawy towarów świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w 

związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeo lub płatności, uznaje się za 

wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakooczenia świadczenia tych usług 

(art. 19a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 u.p.t.u.); 

3) usługi przyjmowane częściowo, w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę 

(art. 19a ust. 2 u.p.t.u.). 

 

Zasada wskazana w pkt 1 stanowi odpowiednik art. 64 ust. 1 dyrektywy 2006/112. Wynika z niej, że 

jeśli dla danej usługi strony ustaliły co najmniej dwa okresy rozliczeniowe (dwa następujące po 

sobie terminy płatności lub rozliczeo), to uznaje się, iż usługa jest wykonana z upływem każdego 

okresu rozliczeniowego, co ma ten skutek, że obowiązek podatkowy powstaje nie w momencie 

faktycznego wykonania usługi, lecz w momencie upływu danego okresu rozliczeniowego. Moment 

ten może nastąpid zarówno przed faktycznym wykonaniem usługi, jak i po jej wykonaniu (np. 

częściowym wykonaniu usługi). Co ważne, przepisy w tym zakresie nie ustalają długości okresu 

rozliczeniowego, nie określają również, że okresy rozliczeniowe mają byd równe – zostało to 

pozostawione uznaniu stron. Jak wskazano, zasada ta ma mied zastosowanie aż do zakooczenia 

świadczenia danej usługi (dostawy towarów), przez co należy rozumied faktyczne zakooczenie danej 

czynności (poprzez fizyczne wykonanie tego, na co się umówiono, bądź wygaśnięcie umowy, 

ewentualne zajście innego zdarzenia określonego umową, które stanowi wykonanie danego 

zobowiązania, bądź zakooczenie danej transakcji). Samo zakooczenie usługi (dostawy towaru) może 

stanowid ostatni okres rozliczeniowy, ale nie jest to konieczne. Jeśli rozliczenie całej usługi nastąpi 

przed jej zakooczeniem, to fakt fizycznego wykonania usługi nie będzie już się wiązał z powstaniem 

obowiązku podatkowego. 

Należy podkreślid, że przepis art. 19a ust. 3 i 4 u.p.t.u. nie odnosi się jedynie do usług czy dostaw o 

charakterze ciągłym w ścisłym tego słowa13 znaczeniu, lecz do wszystkich świadczeo, w których 

występuje ciągłośd, stałośd stosunku prawnego pomiędzy stronami transakcji, czy też 

powtarzalnośd transakcji. To oznacza, że możliwe będzie stosowanie tzw. okresów rozliczeniowych 

również dla szeregu pojedynczych, indywidualnych dostaw lub usług, o ile świadczenia te będą 

rozliczane w następujących po sobie okresach rozliczeniowych (czyli gdy strony postanowią o 

dokonywaniu rozliczeo w „okresach rozliczeniowych”). Takiej wykładni nie może zmienid fakt, że 

ustawodawca w zdaniu drugim art. 19a ust. 4 u.p.t.u. odnosi się jedynie do usług o charakterze 

ciągłym. Należy bowiem zauważyd, że dyrektywa 2006/112, wprowadzając szczególny sposób 

określania wymagalności podatku, czyni to w odrębnych przepisach. Polski ustawodawca zawarł to w 

jednym przepisie, co może się przyczynid do przyjęcia stanowiska – nieuprawnionego w świetle 

przepisów dyrektywy 2006/112 – że przepis art. 19a ust. 3 u.p.t.u. ma zastosowanie wyłącznie do 

usług o charakterze ciągłym. 

                                                           
13

 Zdefiniowania pojęcia „sprzedaży o charakterze ciągłym” podjął się NSA w wyroku z dnia 17 kwietnia 2012 r., I FSK 

935/11, Vademecum Doradcy Podatkowego. W wyroku tym stwierdzono, że „sprzedaż o charakterze ciągłym” polega na 
świadczeniach ciągłych podatnika, obejmujących pewne stałe zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, 
zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeo, poprzez ich trwały – pod względem czasowym i funkcjonalnym – charakter 
oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności podatnika, co jest charakterystyczne dla 
świadczeo ciągłych (okresowych). 
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Należy podkreślid, że przepis art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze u.p.t.u. można zastosowad w wielu 

przypadkach i, co ważne, wprowadzenie „okresów rozliczeniowych” w dużej mierze uprości 

dokonywanie rozliczeo w zakresie VAT (a z czego jeszcze podatnicy nie zdają sobie często sprawy). 

Po pierwsze, upływ okresu rozliczeniowego precyzyjnie wskazuje na datę powstania obowiązku 

podatkowego, co niejako „zwalnia” podatników z gromadzenia dokumentów potwierdzających 

dokonanie czynności. Po drugie, podatnik będzie mógł wystawid jedną fakturę na wszystkie czynności 

dokonane w okresie rozliczeniowym, np. na wszystkie dostawy towarów lub wykonane usługi (lub na 

jedne i drugie), a jeśli fakturę wystawi w walucie obcej, to do wszystkich transakcji zastosuje ten sam 

kurs waluty. Po trzecie, w takiej sytuacji znacznie łatwiej jest np. zarządzad fakturowaniem, gdyż 

moment powstania obowiązku podatkowego jest znany „z góry”. Ustawodawca nie ingeruje także w 

długośd „okresów rozliczeniowych”, co pozwala podatnikom na ustalenie dogodnych dla nich 

okresów rozliczeniowych uwzględniających zapewnienie np. płynności finansowej. Podatnicy, w 

sytuacjach stałej współpracy w dostawach towarów lub świadczeniu usług, powinni więc rozważyd 

możliwośd wprowadzenia tzw. okresów rozliczeniowych; z takiego rozwiązania płynie bowiem szereg 

korzyści i uproszczeo w rozliczaniu się z VAT. 

Jedynym wyjątkiem, kiedy ustawodawca „ingeruje” w długośd okresu rozliczeniowego, jest sytuacja, 

gdy usługi i dostawy towarów są świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok (czyli w 

okresie dłuższym niż 12 miesięcy) i dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku (czyli w 

ciągu tych 12 miesięcy) nie upływają terminy rozliczeo lub płatności, to uznaje się, że czynności te 

zostały wykonane z upływem każdego roku podatkowego (czyli 31 grudnia każdego roku). Należy 

podkreślid, że literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż powinien byd on 

stosowany jedynie w sytuacjach, gdy zostaną łącznie spełnione warunki w nim wskazane: czyli gdy 

świadczona usługa (dostawa) ma charakter ciągły, świadczenie to będzie trwało przez okres dłuższy 

niż 12 miesięcy (tym samym przepis ten nie znajdzie zastosowania do umów zawieranych na okres 

12 miesięcy) i w ciągu tych 12 miesięcy nie upływa termin płatności lub rozliczeo. Jednak 

porównanie przepisu dyrektywy 2006/112 (art. 64 ust. 2 akapit trzeci), który daje paostwom 

członkowskim możliwośd uznania danego świadczenia „za wykonane” (co wiąże się automatycznie z 

momentem powstania obowiązku podatkowego), z przepisem art. 19 ust. 3 zdanie drugie u.p.t.u. 

wskazuje na istotne różnice, co może byd podstawą sporów pomiędzy organami podatkowymi a 

podatnikami. Przepis unijny stanowi bowiem, że w niektórych przypadkach, innych niż określone w 

akapicie pierwszym, dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane w sposób ciągły przez 

pewien okres, uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden rok. Co to oznacza? 

Dyrektywa 2006/112 wskazuje jednoznacznie, że przy świadczeniach o charakterze ciągłym okres 

rozliczeniowy nie może byd dłuższy niż rok (rozumiany jako 12 miesięcy), co z jednej strony ma 

ograniczad przypadki unikania rozpoznania obowiązku podatkowego przez podatników, z drugiej – 

ma stanowid swego rodzaju uproszczenie w rozliczaniu. Polskie brzmienie „zaimplementowanego” 

przepisu prowadzi do sytuacji, że podatnik, który zawrze umowę w dniu 20 grudnia 2014 r. na okres 

36 miesięcy, z terminem płatności na 31 grudnia 2015 r., będzie zobowiązany do rozpoznania 

obowiązku podatkowego już 31 grudnia 2014 r., pomimo iż dyrektywa 2006/112 daje paostwom 

członkowskim prawo do wprowadzenia regulacji pozwalających na rozpoznanie obowiązku 

podatkowego dopiero po upływie roku, co w analizowanym przypadku wystąpiłoby 20 grudnia 2015 

r. Wydaje się, że wadliwości tej implementacji należy poszukiwad w „przeniesieniu” do krajowych 
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transakcji odnoszących się do zasad powstawania obowiązku podatkowego rozwiązao znanych już od 

1 stycznia 2010 r., a dotyczących importu usług14. Tyle że podstawą do wprowadzenia regulacji, w 

których usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku, nie jest art. 64 ust. 2 akapit trzeci, a art. 

64 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112 (wprost wskazujący, że regulacja ta ma zastosowanie do 

określania momentu wykonania usługi przy świadczeniu usług, w odniesieniu do których 

usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku). 

 

Ostatnim z przepisów, który określa, że za „wykonanie usługi” uznaje się inny moment niż jej 

faktyczne wykonanie, jest przepis art. 19a ust. 2 u.p.t.u. Stanowi on, że w odniesieniu do usług 

przyjmowanych częściowo usługę uznaje się za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla 

której określono zapłatę. Należy wskazad, że w przepisach dyrektywy 2006/112 nie znajdziemy jego 

odpowiednika. Także w uzasadnianiu projektu ustawy nie powołano się na żaden z przepisów 

dyrektywy 2006/112, a jedyne na praktykę stosowaną przez niektóre paostwa członkowskie15. Ten 

przepis jest na tyle interesujący, że pomimo braku takiego rozwiązania w przepisach dyrektywy 

2006/112 regulacja wprowadzona przez krajowego ustawodawcę może byd jednak w niektórych 

przypadkach dla polskich podatników korzystna. Jeśli bowiem strony umówiły się na częściowy 

odbiór usług i dla tych prac zostało określone wynagrodzenie (albo strony ustaliły, że częściowy 

odbiór usług będzie stanowił podstawę do żądania zapłaty), to moment częściowego odbioru będzie 

uznany za wykonanie usługi w tej części. To oznacza, że nie trzeba będzie czekad z rozpoznaniem 

obowiązku aż do całkowitego wykonania usługi. Z uwagi jednak na fakt, że przepis ten wyraźnie 

wskazuje, iż częściowe wykonanie usługi będzie uznane za „wykonane” tylko wówczas, gdy dla tej 

części określono zapłatę, podatnicy powinni dokładnie analizowad postanowienia umów. Jak 

bowiem pokazuje praktyka, nie zawsze strony umów wyraźnie precyzują (określają) wynagrodzenie 

za częściowe wykonanie usługi (np. za dany etap prac). Przy braku określenia zapłaty za dany etap 

prac wystawienie faktury będzie uznane za przedwczesne (nie powstanie obowiązek podatkowy), a w 

konsekwencji nabywca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury. 

 

3. Zasady szczególne w zakresie powstania obowiązku podatkowego 

 

Przepisy dyrektywy 2006/112 dają także paostwom członkowskim prawo do określenia innych 

momentów powstania obowiązku podatkowego, ale według ściśle określonych zasad – na co zwrócił 

uwagę TSUE w wyroku w sprawie TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o. v. Minister Finansów. Jak 

stanowi bowiem przepis art. 66 dyrektywy 2006/112, paostwa członkowskie mogą postanowid, że 

VAT staje się wymagalny dla określonych transakcji lub dla określonych kategorii podatników w 

jednym z następujących terminów: 

a) nie później niż z chwilą wystawienia faktury, 

b) nie później niż z momentem otrzymania zapłaty, 

                                                           
14

 Do postawienia takiej tezy uprawnia porównanie krajowego przepisu (czyli art. 19a ust. 3 zdanie drugie u.p.t.u.) z 

przepisem art. 64 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2006/112, który brzmi prawie identycznie jak przepis art. 19a ust. 3 zdanie 
drugie u.p.t.u. 
15

 „Proponuje się, by reguła ogólna była również stosowana do usługi częściowej i zawierała również wskazówki, co należy 

rozumied przez usługę częściową (...). Proponowana definicja usługi częściowej nie narusza przepisów dyrektywy 
[2006/112] i odpowiada stosowanej w niektórych paostwach członkowskich Unii Europejskiej” – uzasadnienie projektu do 
ustawy (druk sejmowy 805), www.orka.sejm.gov.pl. 

http://www.orka.sejm.gov.pl/
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c) jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wystawiona z opóźnieniem, w określonym 

terminie nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury ustalonego przez paostwo 

członkowskie na mocy art. 222 akapit drugi, lub jeżeli paostwo członkowskie nie ustaliło 

takiego terminu – w określonym terminie od daty zdarzenia powodującego powstanie 

obowiązku podatkowego. 

 

3.1. Moment dokonania zapłaty 

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. regulacje, odnoszące się do powstania obowiązku podatkowego 

w sposób szczególny, w dużej mierze odpowiadają przytoczonym przepisom dyrektywy 2006/112. I 

tak, obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: 

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu; 

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego 

organu własności towarów w zamian za odszkodowanie; 

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, dokonywanej przez organy egzekucyjne oraz 

komorników sądowych; 

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, 

administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub 

przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; 

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41 (tj. usług 

finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych). 

Należy wskazad, że rozpoznawanie obowiązku podatkowego według metody kasowej było już znane 

wielu polskim podatnikom16, a zostało wprowadzone z uwagi na specyfikę czynności wykonywanych 

przez tych podatników. Jednak nowe regulacje rozszerzają krąg podatników, którzy będą 

rozpoznawad obowiązek podatkowy według metody kasowej i, niestety, dla wielu z nich nowe 

przepisy będą powodowad szereg komplikacji, w szczególności dla niektórych usług zwolnionych z 

VAT (takich jak usługi bankowe, ubezpieczeniowe czy finansowe). I chod w uzasadnieniu projektu 

do ustawy o podatku od towarów i usług wskazano, że „Określenie dla tych usług momentu 

powstania obowiązku podatkowego w miesiącu, w którym otrzymano całośd lub częśd zapłaty z 

tytułu ich świadczenia, ma na celu uproszczenie dokonywania rozliczeo”, to nie można się zgodzid z 

takim stanowiskiem. Dla podatników wykonujących takie czynności wprowadzenie tych przepisów 

skutkuje obowiązkiem żmudnej weryfikacji płatności w celu ustalenia, kiedy powstał obowiązek 

podatkowy. Dotychczas np. w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym sprzedaż była wykazywana 

w miesiącu wystawienia faktury lub w momencie wymagalności odsetek (przy usługach kredytowych, 

udzielania pożyczek). I pomimo że w przypadku świadczenia tego rodzaju usług nie występuje 

podatek należny, to jednak prawidłowe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest 

istotne dla ustalenia współczynnika proporcjonalnego odliczania podatku naliczonego. 

 

3.2. Moment wystawienia faktury, w sytuacji gdy usługobiorca lub nabywca jest podatnikiem 

                                                           
16

 Rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 

usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.) w § 3 ust. 2 i 3 umożliwiało rozpoznanie obowiązku podatkowego 
„kasowo” dla czynności wykonywanych za zlecenie sądów oraz w sytuacji przeniesienia z nakazu władzy publicznej prawa 
własności towarów w zamian za odszkodowanie. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. 
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Kolejne szczególne zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, a powiązane z 

momentem wystawienia faktury, zostały przewidziane dla: 

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych; 

b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, 

czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1); 

c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i 

ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z 

wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. 

Zasada ta znajduje zastosowanie w stosunku do wymienionych czynności, ale tylko wówczas, gdy 

nabywcą towaru lub usługobiorcą jest podatnik podatku od towarów i usług, podatnik podatku od 

wartości dodanej, podatnik podatku o podobnym charakterze (czyli podatnik z paostwa trzeciego) lub 

osoba prawna niebędąca podatnikiem. To oznacza, że na podatników wykonujących te czynności 

nałożono dodatkowy obowiązek: dokonując tych czynności, są oni obowiązani do ustalenia statusu 

nabywcy. Jeśli bowiem nabywca nie jest jednym z ww. podmiotów, to zastosowanie znajdują zasady 

ogólne (czyli wskazane w art. 19a ust. 1–4 u.p.t.u.). W sytuacji gdy strony transakcji zawierają 

pisemną umowę (kontrakt), ustalenie, czy nabywca jest podatnikiem, czy też nim nie jest, nie będzie 

stwarzad większych problemów. Przed znacznie poważniejszym zadaniem staną natomiast podatnicy, 

którzy dokonują sprzedaży książek, gazet w formie wysyłkowej. Nie zawsze bowiem mają oni wiedzę, 

czy nabywca towaru jest podatnikiem, czy też nim nie jest. Częśd podatników dokonujących np. 

sprzedaży wysyłkowej książek, gazet lub czasopism już wprowadziła rozwiązania, że dokonując 

zamówienia, nabywca składa oświadczenie, czy jest podatnikiem, czy też nim nie jest. Wydaje się, że 

takie rozwiązanie daje pewien poziom bezpieczeostwa w zakresie rozliczeo i posiadanie dla celów 

kontrolnych takiego oświadczenia złożonego przez nabywcę powinno byd wystarczające. Trzeba 

podkreślid, że w sytuacji gdy dla nabywcy – niepodatnika zostanie wystawiona faktura, to i tak data 

jej wystawienia nie ma wpływu na datę powstania obowiązku podatkowego. 

 

Należy zaakcentowad, że zmiany, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2014 r., w ogromnej 

mierze dotkną branżę budowlaną. Pomimo faktu, że obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. przepisy 

określające zasady powstawania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-

montażowych były niezgodne z regulacjami dyrektywy 2006/112, to wielu podatników korzystało z 

przywileju późniejszego wykazywania podatku należnego. Moment wystawienia faktury nie 

decydował bowiem o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT. Od 1 stycznia 2014 r., 

jeśli podatnik wystawi fakturę (oczywiście dla usługobiorcy o określonym statusie), to w dacie jej 

wystawienia powstanie obowiązek podatkowy. Należy wskazad, że – korzystając z uprawnienia, 

jakie daje paostwom członkowskim art. 66 lit. c dyrektywy 2006/112 – krajowy ustawodawca 

zastrzegł także, iż jeśli podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, to obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4 

u.p.t.u. (dla usług budowlanych i budowlano-montażowych faktura powinna byd wystawiona nie 

później niż 30. dnia od daty wykonania usługi). Co ważne, jeśli usługobiorca jest podatnikiem lub 

osobą prawną niebędącą podatnikiem, to obowiązek podatkowy jest powiązany z datą wystawienia 

faktury, nawet jeśli strony ustaliły np. okresy rozliczeniowe lub umówiły się na częściowe wykonanie 

usługi. Podatnicy mają także prawo do wystawienia faktury na 30 dni przed wykonaniem usługi, 
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jednak będzie to oznaczało koniecznośd wykazania kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, 

w którym taka faktura została wystawiona. 

Koniecznośd odprowadzenia kwoty podatku za miesiąc (kwartał) wystawienia faktury to niejedyny 

problem, z jakim może się spotkad branża budowlana. Zdaniem resortu finansów17 za moment 

wykonania usługi budowlanej czy budowlano-montażowej (co jest istotne dla prawidłowego 

wystawienia faktury) należy uznad moment faktycznego wykonania usługi, a nie przyjęcie robót na 

podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Jeśli stanowisko to się utrwali, to będzie to oznaczało 

zmianę dotychczasowej, akceptowanej przez organy podatkowe praktyki. W wielu bowiem 

interpretacjach indywidualnych Minister Finansów, powołując się na przepisy prawa budowlanego18, 

wskazywał, że pojęcie protokołów odbiorów częściowych i koocowych jest jednym z elementów 

„dokumentacji budowy” i dokument ten (podpisany przez obie strony) w swoim założeniu ma 

wyrażad potwierdzenie i akceptację wykonanych prac, w tym także ich zakres19. Pojawia się wobec 

tego pytanie, w jakich okolicznościach i na podstawie jakich dokumentów podatnicy świadczący tego 

rodzaju usługi mają ustalad, że określone usługi zostały wykonane? 

Warto tu podkreślid, że przepisy odnoszące się do obowiązku podatkowego przy usługach 

budowlanych i budowlano-montażowych nie odwołują się do klasyfikacji statystycznych (PKWiU)20. W 

związku z tym – rozstrzygając, czy dana usługa ma charakter usługi budowlanej (budowlano-

montażowej) – do klasyfikacji statystycznych można się odwoływad jedynie pomocniczo21. Dla 

zdefiniowania tych pojęd należy się odwoład do słownika języka polskiego, gdzie pojęcie „budowlany” 

jest używane do obiektów budowlanych. Z kolei „montażowy” to przymiotnik pochodzący od 

rzeczownika „montaż”, który oznacza „składanie maszyn, aparatów, urządzeo itp. z gotowych części” 

oraz „zakładanie, instalowanie urządzeo technicznych”. W związku z tym wydaje się, że prace 

budowlane to wszelkie prace, których skutkiem jest powstanie, zmiana albo rozbiórka obiektu 

budowlanego. Są to prace, którym jest poddawany obiekt budowlany. Z kolei prace budowlano-

montażowe to prace również dotyczące obiektów budowlanych, odnoszące się przede wszystkim do 

urządzeo technicznych stanowiących części obiektów budowlanych bądź połączonych z obiektami 

budowlanymi22. 

 

                                                           

17
 Broszura Ministerstwa Finansów, Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego..., w której 

wskazano, że protokół zdawczo-odbiorczy potwierdza fakt wykonania tych usług, jednak nie przesądza o terminie i zakresie 

ich wykonania. 
18

 W szczególności powoływano się na art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 
19 Zob. np. interpretacja indywidualna Ministra Finansów – dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 września 2013 
r., ITPP1/443-562/13/JJ, oraz Ministra Finansów – dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2013 r., 
IBPP2/443-1253/12/WN. 

20
 Dlatego za usługi budowlane nie można uznad usług wynajmu sprzętu z operatorem, pomimo że zgodnie z PKWiU są one 

klasyfikowane w dziale F jako „obiekty budowlane i roboty budowlane”.  
21

 Co zresztą wynika z art. 5a u.p.t.u., który wprost wskazuje, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których 
mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane 
za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej 
podstawie powołują symbole statystyczne. 
22

 Zob. A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2013. 
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3.3. Moment wystawienia faktury 

Kolejne szczególne zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, także 

powiązane z momentem wystawienia faktury, zostały przewidziane dla: 

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

b) świadczenia usług: 

– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, 

– wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (czyli usług komunalnych, 

takich jak: dostarczanie wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbieraniem odpadów itp.), 

– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 

– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, 

– stałej obsługi prawnej i biurowej, 

– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego 

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. 

 

W przypadku świadczenia tych czynności nie ma znaczenia status nabywcy; o momencie powstania 

obowiązku podatkowego, co do zasady, będzie decydowała data wystawienia faktury, chyba że nie 

zostanie ona w ogóle wystawiona lub zostanie wystawiona po terminie, w jakim powinna byd 

wystawiona – wówczas obowiązek podatkowy powstanie w terminie płatności. Przepis art. 106i 

ust. 3 pkt 4 u.p.t.u. wskazuje bowiem, że w przypadku świadczenia czynności wymienionych w art. 

19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. faktura powinna byd wystawiona nie później niż w terminie płatności. 

Analizując sytuacje, jakie mogą wystąpid w praktyce, należy zwrócid uwagę na przypadek, gdy umowa 

nie określa terminu płatności, wskazując np. że zostanie on wykazany w fakturze bądź też termin 

płatności jest „powiązany” z faktem wystawienia lub otrzymania faktury (częste są przypadki, kiedy 

termin płatności jest określony np. na 14. dzieo od dnia wystawienia lub otrzymania faktury). W 

takich sytuacjach obowiązek podatkowy powstanie zawsze w dacie wystawienia faktury, co oznacza, 

że dopóki faktura nie zostanie wystawiona, świadczący usługę lub dostawca towaru nie ma 

obowiązku wykazywania podatku należnego. Wprowadzenie takich zasad powstawania obowiązku 

podatkowego uprości także w niektórych sytuacjach czynnośd refakturowania. Jeśli umowa dotycząca 

refakturowania tzw. mediów nie określa terminu płatności z tytułu ich odsprzedaży, to dopiero 

wystawienie faktury (tzw. refaktury) spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. 

 

Należy także zaznaczyd, że jeśli nabywcą świadczenia wymienionego w art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. 

będzie podmiot niebędący podatnikiem, to nie istnieje obowiązek wystawiania faktur, nawet na 

żądanie nabywcy (art. 106i ust. 8 u.p.t.u.). Jeśli więc dostawca energii elektrycznej, świadczący 

usługę telekomunikacyjną, nie wystawi dla osoby fizycznej faktury, to obowiązek podatkowy 

rozpozna dopiero w terminie płatności. Dla tej grupy podatników wprowadzenie nowych regulacji 

nie spowodowało więc istotnej zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku 

podatkowego. Wystarczy bowiem, że podatnicy ci zrezygnują z wystawiania faktur dla osób 

fizycznych (zastępując je np. dokumentami rozliczeniowymi lub tzw. prognozami niebędącymi 
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fakturami23), a w konsekwencji w dalszym ciągu mają prawo rozpoznad obowiązek podatkowy w 

dacie, w której upływa termin płatności. Podatnikom tym pozostawiono także jeszcze jeden przywilej, 

jaki posiadali do kooca roku 2013. Otóż, nawet jeśli nabywca towaru lub usługi dokona 

wcześniejszej zapłaty (czyli przed wykonaniem czynności lub przed upływem terminu płatności), to 

i wówczas nie powstanie obowiązek podatkowy. W myśl art. 19a ust. 8 u.p.t.u., jeżeli przed 

dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całośd lub częśd zapłaty, w 

szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed 

ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, to 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Ten 

przepis nie ma jednak zastosowania do czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. 

Wydaje się, że – tak jak to było podnoszone w poprzednim stanie prawnym – takiemu rozwiązaniu 

będzie można postawid zarzut niezgodności z prawem unijnym. 

 

Omówione powyżej zasady znajdą zastosowanie także do usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług 

ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej. 

Dla tej grupy podatników zmiana jest o tyle istotna, że przyspieszono moment powstania 

obowiązku podatkowego (w dacie wystawienia faktury, jeśli podatnik ją wystawi). Ale z drugiej 

strony, jeśli przed wystawieniem faktury albo przed terminem płatności (jeśli faktura nie zostanie 

wystawiona) zostanie uiszczona należnośd (w całości lub w części), to podatnicy ci nie będą 

zobowiązani do rozpoznania obowiązku podatkowego, co bez wątpienia jest dla nich korzystne. 

Na zakooczenie należy wyjaśnid, że z momentem wystawienia faktury nie należy wiązad zasad 

określania obowiązku podatkowego dla importu usług. W takim bowiem przypadku obowiązek 

podatkowy dla usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. powstaje na zasadach ogólnych, 

czyli w sposób określony w art. 19a ust. 1–4 i ust. 8 u.p.t.u. 

Wprowadzone od 1 stycznia 2014 r. nowe regulacje dotyczące VAT, i nie tylko te, które odnoszą się 

do zasad powstawania obowiązku podatkowego, bez wątpienia jeszcze długo będą budzid wiele 

emocji, wątpliwości a także sporów. Ale nikogo chyba nie powinno to dziwid, bo – jak stwierdził 

Rzecznik Generalny Paolo Mengozzini – „Wspólny system podatku VAT, który jest zasadniczo dosyd 

prosty, może w praktyce stwarzad skomplikowane sytuacje, o czym dobrze wiedzą osoby zmuszone 

się nim zajmowad”24. 

 

       Małgorzata Militz 

       Autorka jest doradcą podatkowym,  

       menedżerem w MMR Consulting Spółce 

       Doradztwa Podatkowego 

 

Źródło:  Przegląd Podatkowy nr 2/2014 

                                                           
23

 Trzeba pamiętad, że o tym, czy dokument jest uznawany za fakturę, nie decyduje jego nazwa, a treśd. Jeśli 
więc dokument rozliczeniowy będzie zawierał elementy przewidziane dla faktur, będzie uznawany za fakturę. 
24

 Opinia z dnia 22 kwietnia 2010 r. do wyroku TSUE z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie Astra Zeneca UK Ltd v. 
Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, C-40/09, Zb. Orz. 2010, s. I-07505, pkt 1.  
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