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1. Bartosiewicz Adam - ABC nr 149227 Podatek od towarów i usług - zmiany od 1 stycznia 2014 r.

Autor: Adam Bartosiewicz
Tytuł: Podatek od towarów i usług - zmiany od 1 stycznia 2014 r.

 
Komentarz stanowi omówienie nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

jakie wejdą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 r. W tekście autor omawia najwaŜniejsze zmiany
przepisów, które mają największe znaczenie dla podatników, a więc przede wszystkim dotyczące
nowych  zasad  powstawania  obowiązku  podatkowego,  podstawy  opodatkowania,  wystawiania
faktur czy odliczania podatku naliczonego.

    

1. Wprowadzenie
 
Na początku kwietnia 2013 r. Ministerstwo Finansów opracowało projekt  ustawy zmieniającej przepisy

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054
z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) – dalej jako ustawa z 16 grudnia 2010
r. Następnie na stronach Ministerstwa Finansów został ujawniony projekt z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Projekt został pod koniec października wniesiony przez Radę Ministrów do Sejmu. Dnia 6 listopada nad
projektem zakończyła prace Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego powołana przy Komisji
Finansów Publicznych. Dnia  16  listopada 2012  r.  prace  nad tym projektem zakończyła  Komisja  Finansów
Publicznych. Ustawa ta została uchwalona 23 listopada 2012 r. przez Sejm. Ustawa trafiła do Senatu, gdzie
stała  się  przedmiotem  głosowania  podczas  posiedzenia  29  listopada  2012  r.  Senat  zaproponował  kilka
poprawek do ustawy, w tym przede wszystkim przesuniecie wejścia w Ŝycie tych zmian, które miały wejść w
Ŝycie 1 stycznia 2013 r. na 1 kwietnia 2013 r. oraz na 1 stycznia 2014 r. Zostały one przyjęte przez Sejm 7
grudnia 2012 r., zaś ustawa nowelizująca została podpisana przez Prezydenta RP dnia 27 grudnia 2012 r.
Oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 35. W
niniejszym komentarzu zostaną omówione zmiany, których moment wejścia w Ŝycie został przewidziany na 1
stycznia 2014 r.
    

2. Obowiązek podatkowy
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Zmianami  o  największym  znaczeniu  praktycznym  będą  chyba  zmiany  w  przepisach  dotyczących
obowiązku podatkowego. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaną uchylone wszystkie dotychczasowe regulacje
odnoszące się do obowiązku podatkowego, tj. art. 19 u.p.t.u.

W to miejsce pojawi się art. 19a u.p.t.u., który będzie zupełnie inaczej definiował zasady powstawania
obowiązku podatkowego.

Początkowo  planowano  wprowadzenie  zupełnie  nowej  reguły  ogólnej  odnoszącej  się  do  momentu
powstania  obowiązku podatkowego. Miał  on  powstawać z  upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy
towaru  lub wykonano usługę,  w tym usługę  częściową. W uchwalonych  przepisach  stanowi  się  jednak  o
powstaniu obowiązku podatkowego z chwilą dostarczenia towaru, bądź wykonania usługi.

Nowe przepisy jasno określają moment powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaŜy ciągłej (zarówno
usług, jak i dostawy towarów). Obowiązek podatkowy ma powstawać takŜe z chwilą wykonania tych czynności,
z tym Ŝe będzie się uznawać je za wykonane z upływem kaŜdego okresu rozliczeniowego.

Znacznie okrojony został szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Będzie on powstawał z
chwilą:

1) 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, o której mowa w art. 18 u.p.t.u.,
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 u.p.t.u., stanowiących import
usług,

e) świadczenia zwolnionych z podatku usług finansowych (art. 43 ust. 1 pkt 37-41 u.p.t.u.);
2) otrzymania całości  lub części  dotacji, subwencji  i  innych dopłat o podobnym charakterze, o których

mowa w art. 29a ust. 1 u.p.t.u.;
3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu:

a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montaŜowych,
b) dostawy ksiąŜek 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 ksiąŜek (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 u.p.t.u., stanowiących import usług).

4) wystawienia faktury z tytułu:
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 u.p.t.u.,
– najmu, dzierŜawy, 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 u.p.t.u., stanowiących import usług.

Oczywiście utrzymana została zasada powstawania obowiązku podatkowego w związku z  otrzymaniem
płatności na poczet czynności opodatkowanej przed dokonaniem tej czynności.
    

3. Podstawa opodatkowania
 
Podobnie jak w przypadku przepisów dotyczących obowiązku podatkowego, takŜe i w przypadku regulacji

dotyczących  podstawy  opodatkowania,  dotychczasowe  przepisy  dotyczące  tej  kwestii  (tj.  art.  29  u.p.t.u.)
zostaną uchylone, a w to miejsce zostanie wprowadzony nowy art. 29a u.p.t.u. Podobnie – jak w przypadku
obowiązku podatkowego – takŜe i te przepisy ostatecznie mają zastosowanie dopiero od dnia 1 stycznia 2014
r.

Inaczej  jednak  niŜ  w  przypadku  obowiązku  podatkowego,  w  tym  zakresie  jest  znacznie  mniej
merytorycznych zmian dotyczących przepisów o podstawie opodatkowania.

Nowe  przepisy  ściślej  odwzorowują  unijne  przepisy  w  zakresie  określania  podstawy  opodatkowania.
Zgodnie z nową zasadą ogólną podstawą opodatkowania powinno być wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną,
lub którą usługodawca otrzyma z tytułu sprzedaŜy od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z
otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi bezpośrednio z
ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez  podatnika. MoŜna się zastanawiać, czy jest  to
dobre rozwiązanie, gdyŜ  po pierwsze przepisy unijne w tym zakresie są gorzej  zredagowane niŜ  przepisy
polskie (tak – to moŜliwe!), zaś po drugie – zrywa się z wieloletnią tradycją w tym zakresie.

Początkowo planowano, Ŝe nastąpi równieŜ zmiana w sposobie podejścia do tego, czy otrzymane dotacje,
subwencje  i  inne dopłaty  o podobnym charakterze  mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania. W
projekcie proponowano wprowadzenie zamiast sformułowania „bezpośredni  wpływ na cenę" sformułowania:
„związane bezpośrednio z  ceną". Mogło to prowadzić do opodatkowania  niektórych  kwot  dotacji  unijnych.
Ostatecznie jednak z tej zmiany wycofano się i zakres opodatkowania dotacji pozostaje taki sam.
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W nowelizacji znalazły się takŜe regulacje odnoszące się do (nieuwzględnionej dotychczas w ustawie i „po
macoszemu"  traktowanej  w przepisach  wykonawczych)  problematyki  sprzedaŜy  towarów w opakowaniach
zwrotnych. Mogą one w przyszłości wywoływać wiele trudności praktycznych.

Po zmianach zostaną utrzymane dotychczasowe zasady dotyczące korygowania podstawy opodatkowania.
Jednocześnie zostanie złagodzony wymóg posiadania odbioru faktury korygującej, w przypadku gdy nie jest
moŜliwe,  pomimo  udokumentowanych  prób  dostarczenia  faktury  korygującej.  Proponuje  się  wtedy
uwzględnienie korekty, jeŜeli z posiadanej dokumentacji wynika, Ŝe nabywca towaru lub usługobiorca posiada
wiedzę, Ŝe transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w takiej fakturze.
    

4. Opodatkowanie zaliczki w eksporcie
 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi zmiana zasad opodatkowania zaliczki w eksporcie. Dotychczas zaliczka

ta była opodatkowana pod warunkiem, Ŝe wywóz towarów nastąpił w ciągu 6 miesięcy (przy czym brzmienie
przepisu wskazuje, Ŝe w razie braku wywozu towarów w tym terminie nie następuje w ogóle opodatkowanie,
zaś organy podatkowe skłonne są uwaŜać, Ŝe wówczas powinno się stosować do zaliczki  stawkę krajową).
Zgodnie  z  nowym brzmieniem przepisów, jeśli  przed dokonaniem w eksporcie  towarów dostawy  towarów
podatnik otrzymał  całość lub część zapłaty, stawkę podatku 0% będzie się stosować się w odniesieniu  do
otrzymanej  zapłaty  pod warunkiem,  Ŝe  wywóz  towarów nastąpi  w terminie  2  miesięcy,  licząc  od końca
miesiąca,  w  którym podatnik  otrzymał  tę  zapłatę  (chyba,  Ŝe  dłuŜszy  termin  wywozu  jest  uzasadniony
specyfiką  danego przypadku,  potwierdzoną warunkami  realizacji  dostawy  eksportowej).  Tak  więc zostanie
skrócony znacznie czas, w którym powinien nastąpić wywóz (z 6 miesięcy do 2 miesięcy) oraz zmieni  się
skutek braku wywozu towaru (na opodatkowanie zaliczki wedle stawki krajowej) (art. 41 ust. 9a-9b u.p.t.u.).
    

5. Zwolnienia podatkowe
 
Bardzo istotne zmiany dotkną od dnia 1 stycznia 2014 r. zwolnienia dla towarów uŜywanych. Zmiany

nastąpią zresztą w takim kierunku, który nakazywałby mówić raczej  o zwolnieniu z  podatku dla towarów
uzyskanych bez prawa do odliczenia i wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej.

Dotychczasowe przepisy zwalniały z podatku dostawę towarów uŜywanych, przy nabyciu których podatnik
nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ostatecznie dopiero z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisy te zostaną upodobnione do regulacji unijnych.
Zmiany te sprawią, Ŝe zwolnienie, o którym mowa, będzie miało zupełnie  inny charakter. Zwolnienie

będzie przysługiwać w razie łącznego spełnienia dwóch warunków.
Po pierwsze towary mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności  zwolnionej z  podatku. Po

drugie – dla zastosowania zwolnienia – obok spełnienia tego pierwszego warunku podatnik nie powinien mieć
prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia, importu, bądź wytworzenia tych towarów.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisu, uwzględniając tezy orzecznictwa TS UE (wyrok z dnia 8
grudnia 2005 r., C-280/04, Jyske Finance) zwolnienie nie ma zastosowania, jeśli podatnik nabędzie towar bez
podatku  naliczonego (kupując go  od nie  przedsiębiorcy,  kupując go  od podatnika,  którego sprzedaŜ  jest
zwolniona podmiotowo, bądź  kupując go na podstawie czynności  zwolnionej  przedmiotowo z  podatku albo
opodatkowanej stawką 0% VAT). W tym przypadku podatnik sprzedający ten towar nie moŜe skorzystać ze
zwolnienia  podatkowego,  o  którym  tu  mowa.  MoŜe  wówczas  (w  większości  przypadków)  zastosować
opodatkowanie od marŜy.

Nowelizacja,  którą  dokonano  zmiany  powyŜszego  zwolnienia,  nie  zawiera  przepisów  przejściowych.
Wydaje się to błędem. NaleŜy uznać, Ŝe z  uwagi  na zasadę ochrony interesów w toku naleŜałoby przyjąć
regułę, iŜ  w odniesieniu  do towarów nabytych  przed 1  stycznia  2014 r. zastosowanie powinny znajdować
reguły dotychczasowe (zwolnienie dla towarów uŜywanych).
    

6. Odliczenie podatku naliczonego
 
Zmiany mają dotyczyć takŜe przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zmiany te

wejdą w Ŝycie co do zasady z dniem 1 stycznia 2014 r. (częściowo od 1 kwietnia 2013 r.).
Po pierwsze zmiany te dotyczą art. 86 u.p.t.u. Są one związane z blokiem zmian modyfikujących moment

powstania obowiązku podatkowego. Jest to związane z faktem, Ŝe prawo do odliczenia podatku naliczonego, co
do zasady, powinno być skorelowane z momentem, w którym u sprzedawcy powstaje obowiązek podatkowy.
Zgodnie z przepisami unijnymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzaleŜnione od
spełnienia  pewnych  warunków  formalnych.  W  przypadku  nabywanych  towarów  i  usług  konieczne  jest
posiadanie  faktury  z  wyszczególnioną  kwotą  podatku,  co  oznacza,  Ŝe  z  odliczenia  moŜna  skorzystać  w
rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do
nabywanych  towarów  lub  usług,  doszło  do  nabycia  tych  towarów  lub  usług,  podatnik  otrzymał  fakturę
dotyczącą tej transakcji. W tą teŜ stronę idą wprowadzone w art. 86 u.p.t.u. zmiany. W związku z tym, Ŝe
przesunięto termin stosowania nowych przepisów o obowiązku podatkowym, takŜe i powyŜsze regulacje będą
stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r.

Po drugie – proponuje się takŜe zmiany w art. 88 u.p.t.u. (który zawiera wyjątki i ograniczenia od prawa
do odliczenia). Z dniem 1 stycznia 2014 r. został wprowadzony zakaz odliczenia dla tych podatników, którzy
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ponoszą wydatki w imieniu i na rachunek osób trzecich, a wydatki te są pokrywane przez osoby trzecie i nie są
przez podatnika uwzględniane w podstawie opodatkowania. Będzie to więc wyłączenie prawa do odliczenia
względem  tych  zakupów,  które  są  dokonywane  dla  klienta  i  w  jego  imieniu  a  następnie  są  na  niego
„refakturowane" bez VAT.
    

7. Odliczanie VAT naliczonego od zakupu samochodów
 
Nowelizacja początkowo wdraŜać miała takŜe zmienione środki specjalne dotyczące ograniczeń i zakazów

w odliczaniu podatku naliczonego od zakupu niektórych samochodów oraz paliwa do ich napędu. Ostatecznie
jednak przepisy te zostały wyłączone do odrębnej ustawy, tzw. ustawy okołobudŜetowej na 2013 r. TakŜe ona
została uchwalona z dniem 7 grudnia 2012 r.

Ponadto dnia 11 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła wniosek o derogację dla Polski na podstawie art.
395 Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Derogacja ta ma dotyczyć ograniczenia prawa do odliczania - do 50% -
kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego):

1) pojazdów samochodowych,
2) wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych,
3) nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierŜawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze.
Derogacja miałaby objąć równieŜ częściowe ograniczenie - do wysokości 50 proc. - prawa do odliczenia

podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych
(naprawa  i  konserwacja  pojazdów,  wydatki  na  dostawy  lub  usługi  związane  z  pojazdami  i  ich
wykorzystywaniem).

Ograniczenie  miałoby  mieć  zastosowanie  wyłącznie  do  pojazdów  samochodowych,  które  są
wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i  do prowadzonej działalności  gospodarczej i  wydatków
związanych z  tymi  pojazdami. Derogacja nie obejmie tych  pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do
działalności gospodarczej.

Stosowanie derogacji ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
    

8. Faktury
 
Istotne zmiany zostały dokonane (z dniem 1 stycznia 2013 r.) oraz jeszcze zostaną dokonane (od dnia 1

stycznia 2014 r.) w zakresie wystawiania faktur. Powodem tych zmian jest po pierwsze dostosowanie przepisów
do  zmian  wprowadzonych  dyrektywą  2010/45/UE  poprzez  uproszczenie,  modernizację  i  harmonizację
przepisów dotyczących faktur. Po drugie planuje się zapewnienie pewności prawa i  przejrzystości przepisów
poprzez  szerokie  uregulowanie  zagadnień  dotyczących  obowiązków związanych  z  fakturowaniem w akcie
normatywnym o randze ustawy.

PowyŜsze zmiany mają w zasadzie wejść w Ŝycie od dnia 1 stycznia 2014 r. Jednocześnie jednak (z uwagi
na terminy implementacji przepisów unijnych) zmiany są dokonywane dwuetapowo – z dniem 1 stycznia 2013
r. wprowadzono zmiany w zakresie wystawiania faktur do rozporządzenia, natomiast rok później wejdą w Ŝycie
nowe przepisy ustawowe dotyczące wystawiania faktur. Wydaje się to rozwiązanie fatalne, gdyŜ  podatnicy
zmuszeni będą dwukrotnie dostosowywać się do nowych regulacji.

NaleŜy  zatem zauwaŜyć,  Ŝe  z  dniem 1  stycznia  2014  r.  uchylony  zostanie  przepis art.  106  u.p.t.u.
(dotyczący wystawiania faktur). W to miejsce zostaną wprowadzone przepisy art. 106a–106p u.p.t.u. Przepisy
te są co do zasady przeniesione z regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. sprawie
zwrotu  podatku  niektórym  podatnikom,  zaliczkowego  zwrotu  podatku,  wystawiania  faktur,  sposobu  ich
przechowywania  oraz  listy  towarów i  usług, do których  nie mają zastosowania  zwolnienia  od podatku  od
towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

W przepisach ustawy będą zatem określone zasady ogólne wystawiania faktur, podmioty obowiązane do
ich wystawienia, a takŜe przedmiot oraz zawartość faktury. Uregulowany w ustawie będzie termin wystawienia
faktury  oraz  obowiązek  wystawienia  i  przekazania  określonej  ilości  egzemplarzy  faktury.  Zakresem
wprowadzanych zmian objęto równieŜ zasady wystawiania faktur korygujących i  duplikatów faktur, a takŜe
zasady  i  terminy  przechowywania  faktur  oraz  tryb udostępniania  tych  dokumentów właściwym organom.
Przewidziano równieŜ unormowanie kwestii natury ogólnej związanych z fakturami elektronicznymi.

W ramach zmian wprowadza się takŜe szereg nowości. MoŜna wskazać na trzy najwaŜniejsze.
Po  pierwsze  został  zlikwidowany  obowiązek  wystawienia  faktury  wewnętrznej.  Jak  wskazuje  się  w

uzasadnieniu projektu właściwe regulacje prawa unijnego nie przewidują moŜliwości wystawiania tego rodzaju
faktur, zaś faktura wewnętrzna nie jest istotnym dokumentem mającym wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
systemu VAT. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na znowelizowanie art. 106 ust. 7 u.p.t.u. z dniem 1
stycznia 2013 r. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu podatnicy będą mogli w określonych sytuacjach,
choć nie będą mieli takiego obowiązku, wystawiać faktury wewnętrzne. Tego rodzaju regulacja wydaje się być
kompletnie niepotrzebna. Przypomnieć bowiem naleŜy, Ŝe w demokratycznym państwie prawnym obywatele (w
tym: podatnicy) mogą robić wszystko, co nie  jest  wyraźnie  zakazane przez  przepisy prawa. Nie ma więc
potrzeby (ani uzasadnienia) dla normy dozwalającej na wystawianie faktury wewnętrznych.

Po  drugie  –  zgodnie  z  nowymi  regulacjami  unijnymi  –  wprowadza  się  moŜliwość wystawiania  faktur
uproszczonych.  Mają one  dotyczyć sprzedaŜy  o  wartości  nieprzekraczającej  450  zł,  bądź  100  euro.  Ilość
danych na takiej fakturze – względem „zwykłej" faktury – ma być znacznie ograniczona.

Po trzecie wreszcie - zgodnie ze zmienionymi  przepisami  podatnik ma obowiązek „określenia sposobu
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zapewnienia autentyczności  pochodzenia, integralności  treści  i  czytelności  faktury". Zgodnie z  nowym art.
112a u.p.t.u. będzie takŜe obowiązek przechowywania faktur (zarówno własnych faktur sprzedaŜowych, jak i
otrzymanych od innych podatników faktur zakupowych) w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia,
integralność treści i czytelność faktury.

Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do toŜsamości dokonującego dostawy
towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Z  kolei  integralność treści  faktury jest definiowana jako
okoliczność, Ŝe w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.

Jest to więc definicja taka sama, jaka juŜ przewidziana dla faktur elektronicznych.
Nie wiadomo w jaki sposób ma być „określony ten sposób". Czy wymagane jest utrwalenie tego na piśmie?

Czy  teŜ  wystarczyłoby  wdroŜenie  jednolitych  zasad bez  ujmowania  (utrwalania)  ich  na piśmie? Niektórzy
mówią w tym kontekście wręcz o konieczności opracowania „regulaminu fakturowania".
    

9. Zwolnienie podmiotowe
 
NaleŜy  wreszcie  wspomnieć  o  zmianach  w  art.  113  u.p.t.u.,  tj.  artykule  dotyczącym  zwolnienia

podmiotowego.
Po pierwsze - zwolnienie to nie dotyczy juŜ podatnika, tylko sprzedaŜy dokonywanej przez tego podatnika.

Zdaniem projektodawców ta zmiana nie zmienia charakteru zwolnienia, a jest bliŜsza ujęciu tej problematyki
w dyrektywie.

Po drugie – zostało zmienione brzmienie art. 113 ust. 13 u.p.t.u. Nie wskazuje się juŜ tam, Ŝe zwolnienie
nie ma zastosowania do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów
dla której  podatnikiem jest  nabywca, czy świadczenia  usług, dla  których, zgodnie z  art.  17  ust.  1  pkt  8
u.p.t.u., podatnikiem jest usługobiorca. PoniewaŜ jednak te czynności nie mieszczą się w pojęciu „sprzedaŜy"
(art. 2 pkt 22 u.p.t.u.) takŜe w nowym stanie prawnym nie będą objęte zwolnieniem.

Po trzecie – zmianom uległ art. 113 ust. 2 u.p.t.u. wskazujący na czynności, których wykonanie nie jest
wliczane do limitu zwolnienia. Do kwoty limitu nie jest juŜ włączana wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów, natomiast jest włączona wartość transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa
w art. 43 ust. 1 pkt 7 i  38-41 u.p.t.u., oraz usług ubezpieczeniowych – jeŜeli  czynności te mają charakter
czynności pomocniczych).

Po czwarte - nastąpiła zmiana przepisu określającego skutki  przekroczenia limitu  zwolnienia. Obecnie
obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku z momentem przekroczenia kwoty limitu, a opodatkowaniu
polega nadwyŜka sprzedaŜy ponad tę kwotę. Projektodawcy wskazują na liczne wątpliwości, co do moŜliwości
dzielenia w takim przypadku podstawy opodatkowania, w związku z tym wprowadzono regulację, zgodnie z
którą  zwolnienie  nie  obowiązuje  juŜ  począwszy  od  czynności,  którą  przekroczono  tę  kwotę.  Zatem cała
transakcja,  której  dokonanie  spowoduje  utratę  prawa  do  zwolnienia  objęta  zostanie  opodatkowaniem
podatkiem.  NiezaleŜnie  od uzasadnienia  nie  sposób nie  zauwaŜyć,  Ŝe  podejście  to  powoduje  zwiększenie
zakresu opodatkowania.

Po  piąte  –  zmieniły  się  przepisy  określające  prawo  do  odliczenia  u  podatnika  tracącego  zwolnienie.
Dotychczas  było  to  uzaleŜnione  od  sporządzenia  remanentu  i  wyraŜenia  zgody  przez  organ  podatkowy.
Rozwiązanie to uznane zostało jako nadmiernie rygorystyczne (wyrok NSA z dnia 11 października 2011 r., I
FSK 1514/10). W związku z tym uchylono obowiązek sporządzania remanentu i informowania o tym organu
podatkowego.

Po szóste - wprowadzono art. 113 ust. 11a u.p.t.u., który uniemoŜliwia powrót do zwolnienia od podatku
przed upływem roku,  licząc  od końca  roku,  w którym podatnik  utracił  prawo do  zwolnienia  lub z  niego
zrezygnował, takŜe w przypadku osób fizycznych, które zakończyły działalność gospodarczą, a następnie na
nowo ją podjęły.

Po siódme – zmieniony został  art.  113 ust.  13 pkt  1 lit. b u.p.t.u., która umoŜliwia  skorzystanie ze
zwolnienia od podatku dla dostawy samochodów osobowych, niebędących nowymi  środkami  transportu. W
myśl projektodawców celem tej zmiany jest doprecyzowanie, Ŝe wyłączenie ze zwolnienia przewidziane dla
towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nie dotyczy
dostawy takich samochodów. Stwierdzić jednak naleŜy, Ŝe takŜe w obecnym stanie prawnym sprzedaŜ takiego
samochodu nie powoduje wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego. Samochód osobowy, który w momencie
jego sprzedaŜy jest juŜ zarejestrowany w kraju, nie jest juŜ wyrobem podlegającym opodatkowaniu akcyzą. W
związku z tym jego sprzedaŜ nie powoduje wyłączenia podatnika ze zwolnienia podmiotowego.
    

10. Podsumowanie
 
PowyŜsze opracowanie wskazuje tylko na najwaŜniejsze zmiany w podatku od towarów i  usług, jakie

wprowadzono z  dniem 1 stycznia  2014 r.  do u.p.t.u. Nie opisuje od wszystkich  proponowanych  zmian  (z
których znaczna część ma mało istotne znaczenie, bądź ma redakcyjny charakter).
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Od  1  stycznia  2014  r.  fundamentalnie  zmieniły  się  zasady  powstawania  obowiązku

podatkowego w VAT. Zmiany dotyczą równieŜ będą przepisów określających szczególne zasady
powstawania obowiązku podatkowego obowiązujących przy dokonywaniu niektórych czynności. W
niniejszym  poradniku  na  przykładach  omówione  zostaną  szczególne  zasady  powstawania
obowiązku podatkowego w VAT, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r.

    

1. Wstęp
 
Od  1  stycznia  2014  r.  czynności,  dla  których  obowiązek  podatkowy  powstaje  w  sposób  szczególny,

podzielić moŜna na trzy grupy. Są to:
1) czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty,
2) czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty albo

wystawienia faktury, nie później jednak niŜ z chwilą upływu terminu wystawienia faktury,
3) czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak

niŜ z upływem terminu płatności.
ZauwaŜyć przy tym warto, Ŝe czynności, dla których od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje

w sposób szczególny jest znacznie mniej niŜ do końca 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy nie
powstaje  w  sposób  szczególny,  między  innymi,  przy  dostawach  lokali  i  budynków,  świadczeniu  usług
transportowych  i  spedycyjnych,  dostawach  wysyłkowych  dokonywanych  za  zaliczeniem  pocztowym  oraz
sprzedaŜy praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do
znaków fabrycznych, handlowych, oddania do uŜywania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku
towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw.
    

2.  Czynności,  dla których obowiązek podatkowy powstaje z  chwilą otrzymania całości  lub
części zapłaty

 
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty powstaje dla

pięciu rodzajów czynności. Są to:
1)  dostawy  towarów  z  tytułu  wydania  przez  komitenta  komisantowi  na  podstawie  umowy

komisu (do końca 2013 r. obowiązek podatkowy z tytułu takich dostaw powstawał z chwilą otrzymania
przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niŜ w ciągu 30 dni od dostawy towarów
dokonanej przez komisanta),

2) dostawy towarów z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu
działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie (w
taki sam sposób obowiązek podatkowy powstawał do końca 2013 r.),

3)  dostawy  towarów  dokonywane  w  ramach  egzekucji  przez  administracyjne  organy
egzekucyjne oraz  komorników  sądowych  (do  końca  2013  r.  nie  było  przepisu  przewidującego
szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego z tytułu takich dostaw),

4)  świadczenia  na  zlecenie  sądów  powszechnych,  administracyjnych,  wojskowych  lub
prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym (w taki sam
sposób obowiązek podatkowy powstawał do końca 2013 r.), z wyłączeniem świadczenia usług, których
miejsce świadczenia ustala się na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u., których
nabycie stanowi  import  usług (obowiązek  podatkowy z  tytułu  świadczenia  takich  usług powstaje na
zasadach ogólnych),

5) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 u.p.t.u. (zob.
tabela; do końca 2013 r. nie było przepisu przewidującego szczególny sposób powstawania obowiązku
podatkowego z tytułu takich dostaw).

 

Usługi zwolnione z VAT, dla których od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty
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1) usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a takŜe usługi świadczone przez ubezpieczającego w
zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem
zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
2) usługi udzielania kredytów lub poŜyczek pienięŜnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu
usług udzielania kredytów lub poŜyczek pienięŜnych, a takŜe zarządzanie kredytami lub
poŜyczkami pienięŜnymi przez kredytodawcę lub poŜyczkodawcę;
3) usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji
finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a takŜe
zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub poŜyczkodawcę;
4) usługi w zakresie depozytów środków pienięŜnych, prowadzenia rachunków pienięŜnych,
wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pienięŜnych, długów, czeków i
weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
5) usługi, w tym takŜe usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:
a) spółkach,
b) innych niŜ spółki podmiotach, jeŜeli mają one osobowość prawną
- z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
6) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211 z późn. zm.), z
wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w
tym zakresie.

 
Przykład

Podatnik prowadzący działalność w zakresie udzielania poŜyczek udzielił w dniu 5 lutego stycznia 2014 r.
miesięcznej poŜyczki, tj. poŜyczki z terminem płatności poŜyczonej kwoty oraz odsetek upływającym 31 marca
2014 r. PoŜyczka wraz  z  odsetkami  została spłacona w dniu 3 maja 2014 r. Dopiero w tym dniu powstał
obowiązek podatkowy z  tytułu  świadczenia usługi  udzielenia poŜyczki  (gdyby zastosowanie miały przepisy
obowiązujące do końca 2013 r., obowiązek ten powstałby juŜ w marcu 2014 r.).

 
We wskazanych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Oznacza

to, Ŝe w przypadku otrzymywania części zapłaty obowiązek podatkowy powstaje w odpowiedniej części.
 

Przykład
Podatnik w dniu 28 marca 2014 r. oddał samochód do komisu, a komisant sprzedał ten samochód dwa

tygodnie później. Kwotę z tytułu sprzedaŜy samochodu komisant przekazał podatnikowi w połowie w dniu 20
kwietnia 2014 r., a w drugiej połowie w dniu 3 maja 2014 r. W tej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu
dostawy samochodu dokonywanej przez podatnika na rzecz komisanta powstał w połowie w dniu 20 kwietnia
2014 r., a w drugiej połowie w dniu 3 maja 2014 r.

 
Dodać naleŜy, Ŝe równieŜ z chwilą otrzymania całości lub części naleŜności powstaje obowiązek podatkowy

z tytułu otrzymania powiększających podstawę opodatkowania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym
charakterze. W tym zakresie nic się zatem nie zmieniło (w takim sam sposób – mimo nieco innego brzmienia
przepisów – obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania powiększających podstawę opodatkowania dotacji,
subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstawał do końca 2013 r.).
    

3.  Czynności,  dla  których  obowiązek podatkowy  powstaje  z  chwilą  otrzymania  części  lub
całości  zapłaty  albo  wystawienia  faktury,  nie  później  jednak  niŜ  z  chwilą  upływu  terminu
wystawienia faktury

 
Obowiązek  podatkowy  z  tytułu  trzech  kategorii  czynności  powstaje  od  1  stycznia  2014  r.  z  chwilą

otrzymania części lub całości zapłaty lub wystawienia faktury, nie później jednak niŜ z chwilą upływu terminu
wystawienia faktury. Czynnościami tymi są:

1) świadczenie usług budowlanych lub budowlano-montaŜowych,
2)  dostawy  drukowanych  ksiąŜek oraz  gazet,  czasopism i  magazynów  (z  wyłączeniem map i

ulotek),
3) czynności polegające na drukowaniu ksiąŜek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism

i magazynów (z wyłączeniem świadczenia usług, których miejsce świadczenia ustala się na zasadach
ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u., których nabycie stanowi import usług).

Obowiązek podatkowy z tytułu wymienionych czynności powstaje z chwilą otrzymania całości lub części
zapłaty tylko w zakresie, w jakim zapłata ta została otrzymana przed wykonaniem usługi  lub dokonaniem
dostawy towaru. W pozostałym zakresie obowiązek podatkowy z tytułu wymienionych czynności powstaje:

1)  z  chwilą  wystawienia  faktury  –  jeŜeli  została  ona  wystawiona  przed  upływem  terminu  do  jej
wystawienia,

2) z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury – jeŜeli faktura nie została wystawiona przed upływem
tego terminu.

Dla wymienionych czynności obowiązują przy tym róŜne terminy wystawiania faktur. Terminy te wynoszą:
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1)  30  dni  od dnia  wykonania  usług –  w przypadku  świadczenia  usług budowlanych  oraz  budowlano-
montaŜowych,

2) 60 dni od dnia wydania towarów – dla dostaw drukowanych ksiąŜek, gazet, czasopism i magazynów,
jeŜeli umowa nie przewiduje rozliczenia zwrotów wydawnictw,

3) 120 dni od pierwszego dnia wydania towarów - dla dostaw drukowanych ksiąŜek, gazet, czasopism i
magazynów, jeŜeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw,

4)  90  dni  od dnia  wykonania  czynności  –  dla  czynności  polegających  na  drukowaniu  ksiąŜek,  gazet,
czasopism i magazynów.

Terminy  powyŜsze są takie  same jak  wskazane do końca 2013  r.  w przepisach  określających zasady
powstawania  obowiązku  podatkowego  dla  wymienionych  czynności.  Istnieje  zatem  pewne  podobieństwo
między  poprzednimi  a  obecnie  obowiązującymi  zasadami  powstawania  obowiązku  podatkowego  dla  tych
czynności. Istnieją jednak równieŜ fundamentalne róŜnice, które przedstawia poniŜsza tabela.

 

Rodzaj czynności
Sposób powstawania obowiązku
podatkowego do końca 2013 r.

Sposób powstawania
obowiązku podatkowego od

1 stycznia 2014 r.

świadczenie usług
budowlanych oraz budowlano-
montaŜowych

z chwilą otrzymania całości lub
części zapłaty, nie później jednak niŜ
30 dnia, licząc od dnia wykonania
usług

• z chwilą otrzymania całości
lub części zapłaty - w zakresie,
w jakim zapłata ta zostanie
otrzymana przed wykonaniem
usługi
• z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niŜ 30 dnia,
licząc od dnia wykonania usługi
– w pozostałym zakresie

dostawy drukowanych ksiąŜek,
gazet, czasopism i
magazynów, dla których
umowa nie przewiduje
rozliczenia zwrotów
wydawnictw

z chwilą wystawienia faktury lub
otrzymania całości lub części zapłaty
z tytułu dostawy, nie później jednak
niŜ 60 dnia, licząc od dnia wydania
tych towarów

• z chwilą otrzymania całości
lub części zapłaty - w zakresie,
w jakim zapłata ta zostanie
otrzymana przed dokonaniem
dostawy (wydaniem towarów)
• z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niŜ 60 dnia,
licząc od dnia dokonania
dostawy – w pozostałym
zakresie

dostawy drukowanych ksiąŜek,
gazet, czasopism i
magazynów, dla których
umowa nie przewiduje
rozliczenia zwrotów
wydawnictw

z chwilą wystawienia faktury lub
otrzymania całości lub części zapłaty
z tytułu dostawy, nie później jednak
niŜ 120 dnia, licząc od pierwszego
dnia wydania tych wydawnictw

• z chwilą otrzymania całości
lub części zapłaty - w zakresie,
w jakim zapłata ta zostanie
otrzymana przed dokonaniem
dostawy (wydaniem towarów)
• z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niŜ 120
dnia, licząc od pierwszego dnia
wydania towarów – w
pozostałym zakresie

czynności polegające na
drukowaniu ksiąŜek, gazet,
czasopism i magazynów

z chwilą otrzymania całości lub
części zapłaty, nie później jednak niŜ
90 dnia, licząc od dnia wykonania
czynności

• z chwilą otrzymania całości
lub części zapłaty - w zakresie,
w jakim zapłata ta zostanie
otrzymana przed wykonaniem
tych czynności,
• z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niŜ 90 dnia,
licząc od dnia wykonania tych
czynności – w pozostałym
zakresie

 
Przykład

W dniu 28 lutego 2014 r. podatnik wykonał usługę budowlaną. W tym samym dniu podatnik wystawił
fakturę dokumentującą tę usługę z terminem płatności 15 marca 2014 r. Nabywca usługi opłacił ją częściowo
(w 60%) w dniu 13 marca 2014 r., w pozostałej zaś części w dniu 5 kwietnia 2014 r. Mimo to obowiązek
podatkowy  z  tytułu  świadczenia  usługi  budowlanej  powstał  juŜ  w  dniu  28  lutego  2014  r.,  tj.  w  dniu
wystawienia faktury (inaczej rzecz by się miała w analogicznej sytuacji mającej miejsce w 2013 r.; obowiązek
podatkowy powstałby wówczas w 60% w dniu 13 marca 2013 r., zaś w pozostałych 40% w dniu 30 marca
2013 r.).
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4. Czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie
później jednak niŜ z upływem terminu płatności

 
Trzecią  grupę czynności,  dla  których  obowiązek  podatkowy powstaje  od 1  stycznia  2014 r.  w sposób

szczególny, stanowią czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie
później jednak niŜ z upływem terminu płatności. Do czynności tych naleŜą:

1) dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
2)  świadczenie usług  (z  wyłączeniem świadczenia  usług,  których  miejsce  świadczenia  ustala  się  na

zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u., których nabycie stanowi import usług):
– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do u.p.t.u. (chodzi o usługi związane

z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
usługi  związane z  odpadami, usługi  zamiatania śmieci  i  usuwania  śniegu oraz  pozostałe usługi
sanitarne),

– najmu, dzierŜawy, 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.

Dla większości wymienionych czynności obowiązek podatkowy powstawał w sposób szczególny równieŜ do
końca 2013 r. (wyjątek stanowią usługi dystrybucji  energii  elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu
przewodowego). Obecnie obowiązujący szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego obowiązujący
dla  tych  czynności  róŜni  się  jednak  od poprzednio  obowiązującego.  RóŜnice  w tym zakresie  przedstawia
poniŜsza tabela.

 

Rodzaj czynności
Sposób powstawania obowiązku
podatkowego do końca 2013 r.

Sposób powstawania
obowiązku podatkowego
od 1 stycznia 2014 r.

• dostawy energii elektrycznej,
cieplnej lub chłodniczej oraz
gazu przewodowego
• świadczenie usług
telekomunikacyjnych i
radiokomunikacyjnych,
• świadczenie usług
wymienionych w poz. 140-153,
174 i 175 załącznika nr 3 do
u.p.t.u.

• z chwilą upływu terminu płatności,
jeŜeli został on określony w umowie
właściwej dla rozliczeń z tytułu tych
czynności,
• z chwilą sprzedaŜy Ŝetonów, kart
telefonicznych lub innych jednostek
uprawniających do korzystania z
usług telekomunikacyjnych w
systemie przedpłaconym – w
przypadku sprzedaŜy usług
telekomunikacyjnych realizowanych
przy uŜyciu odpowiednio Ŝetonów,
kart lub innych jednostek
• na zasadach ogólnych – w
pozostałym zakresie

z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niŜ z
upływem terminu płatności

• świadczenie usług najmu,
dzierŜawy, leasingu oraz usług o
podobnym charakterze,
• świadczenie usług ochrony
osób oraz usług ochrony, dozoru
i przechowywania mienia,
• świadczenie usług stałej
obsługi prawnej i biurowej

z chwilą otrzymania całości lub
części zapłaty, nie później jednak niŜ
z upływem terminu płatności
określonego w umowie lub fakturze

z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niŜ z
upływem terminu płatności

świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej, cieplnej lub
chłodniczej oraz gazu
przewodowego

na zasadach ogólnych
z chwilą wystawienia faktury,
nie później jednak niŜ z
upływem terminu płatności

 
Przykład

Podatnik  świadczy  usługi  najmu.  Faktury  za  najem  podatnik  wystawia  pod  koniec  miesiąca
poprzedzającego dany miesiąc z terminem płatności upływającym 15 dnia rozliczanego miesiąca. Fakturę za
luty 2014 r. podatnik wystawił w dniu 30 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi
najmu w lutym powstał w takiej sytuacji u podatnika juŜ w dniu 30 stycznia 2014 r. (niezaleŜnie od tego czy i
kiedy najemca zapłacił czynsz za luty, w szczególności od tego czy uczynił to w terminie płatności).

 
Podkreślić naleŜy, Ŝe – w odróŜnieniu od stanu obowiązującego do końca 2013 r. – od 1 stycznia 2014 r.

na powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu, dzierŜawy, leasingu lub usług o
podobnym charakterze, usług ochrony osób, usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia oraz usług stałej
obsługi prawnej i biurowej nie wpływa moment otrzymania części lub całości zapłaty.
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Przykład

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóŜmy, Ŝe podatnik czynsz za luty 2014 r. otrzymał juŜ w dniu 15
stycznia  2014  r.  (w związku  z  wyjazdem najemcy).  Inaczej  niŜ  do  końca  2013  r.,  nie  przyspieszyło  to
powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstał w dacie wystawienia faktury, tj. w dniu 30 stycznia
2014  r.  Ewentualne  wystawienie  tej  faktury  w lutym spowodowałoby, Ŝe  obowiązek  podatkowy powstałby
równieŜ w lutym 2014 r. (mimo otrzymania czynszu najmu za luty w styczniu 2014 r.).

 
    

5. Przepisy przejściowe
 
Obowiązek podatkowy na nowych zasadach powstaje w stosunku do czynności  wykonanych od dnia 1

stycznia 2014 r. W przypadku czynności wykonanych przed tym dniem obowiązek podatkowy powstawał na
zasadach obowiązujących do końca 2013 r.

 
Przykład

W dniu  31  grudnia  2013  r.  podatnik  wykonał  usługę budowlaną. Usługę tę  podatnik  udokumentował
fakturą wystawioną w dniu 2 stycznia 2014 r. Zapłatę za wykonanie tej usługi podatnik otrzymał 20 stycznia
2014 r. Obowiązek podatkowy powstał w tej sytuacji zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami w dniu
20 stycznia 2014 r. (w dniu otrzymania zapłaty przed upływem 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi), a
nie w dniu 2 stycznia 2014 r. (w dniu wystawienia faktury).

 
Na potrzeby powyŜszego przepisu:
1) czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności

lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem kaŜdego okresu, do którego odnoszą się te płatności
lub rozliczenia, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności,

2)  czynność  wykonywaną  w  sposób  ciągły  przez  okres  dłuŜszy  niŜ  rok,  dla  której  w  związku  z  jej
wykonywaniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z
upływem kaŜdego roku podatkowego, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności.

 
Przykład

Podatnik świadczy usługi  najmu w miesięcznych, kalendarzowych okresach rozliczeniowych. Czynsz za
najem płatny jest „z dołu", tj. do 10 dnia miesiąca następującemu po zakończeniu miesiąca, za który płacony
jest  czynsz.  Czynsz  za  grudzień  2013  r.  podatnik  otrzymał  w dniu  5  stycznia  2014  r.  Spowodowało  to
powstanie obowiązku podatkowego w tym właśnie dniu (niezaleŜnie od tego kiedy podatnik wystawi fakturę), a
więc zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2013 r.

 
Szczególny przepis przejściowy dotyczy czynności świadczonych na podstawie umowy określającej terminy

płatności  dostaw energii  elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług
telekomunikacyjnych i  radiokomunikacyjnych oraz świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i
175 załącznika nr 3 do u.p.t.u. W przypadku takich czynności, dla których do 31 grudnia 2013 r. wystawiona
została faktura, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeŜeli został on określony w
umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonywania tych czynności.

 
Przykład

Spółka świadcząca usługi dostępu do internetu wystawia faktury za kwartały z góry. Faktury za pierwszy
kwartał 2014 r. spółka wystawiła pod koniec grudnia 2014 r. (zgodnie z umową, termin płatności tych faktur to
5 dzień danego miesiąca). Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług dostępu do internetu w zakresie
udokumentowanym powyŜszymi fakturami powstaje na zasadach obowiązujących do końca 2013 r., czyli  z
chwilą upływu terminu płatności (mimo, Ŝe od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia
usług dostępu do internetu powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niŜ z upływem terminu
płatności).

 
Podstawa prawna:
– art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr

177, poz. 1054 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.,
– art. 7 ustawy 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.).
 

185084
 

Dz.U.2011.177.1054: art. 19(a)
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3. Krywan Tomasz - ABC nr 185153 Nowe przepisy określające zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT
na przykładach

Autor: Tomasz Krywan
Tytuł: Nowe przepisy określające zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT na przykładach

 
Z  dniem  1  stycznia  2014  r.  zostały  uchylone  dotychczasowe  przepisy  określające  zasady

ustalania podstawy opodatkowana VAT (tj. art. 29, 30 i 31 u.p.t.u.), a w ich miejsce dodane zostały
nowe przepisy (tj. art. 29a oraz 30a-30c u.p.t.u.). Sugeruje to dokonanie z Nowym Rokiem daleko
idących zmian w zasadach ustalania podstawy opodatkowania. Tak jednak nie było. W większości
nowe przepisy odpowiadają przepisom poprzednio obowiązującym (celem nowelizacji była bowiem
nie tyle zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania, co uporządkowanie przepisów oraz ich
dostosowanie do treści  przepisów unijnych). Pewne zmiany w przepisach określających zasady
ustalania  podstawy  opodatkowania  VAT  jednak  nastąpiły.  Niniejszy  poradnik  ma  na  celu
przedstawienie nowych przepisów – zarówno tych zmienionych, jak i tych, które zmianie nie uległy.

    

1. Likwidacja pojęcia obrotu
 
Do końca 2013 r. podstawę opodatkowania stanowił najczęściej obrót definiowany jako kwota naleŜna z

tytułu sprzedaŜy (obejmująca całość świadczenia naleŜnego od nabywcy lub osoby trzeciej), pomniejszona o
kwotę  naleŜnego  podatku.  Taki  sposób  definiowania  podstawy  opodatkowania  (tj.  definiowane  podstawy
opodatkowania  jako  obrotu,  które  to  pojęcie  równieŜ  wymaga  definiowania)  stanowił  niepotrzebną
komplikację.

Dlatego teŜ z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawodawca zrezygnował z definiowania podstawy opodatkowania
podatkiem jako obrotu. Podstawą opodatkowania jest obecnie po prostu wszystko, co stanowi zapłatę, którą
dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z  tytułu sprzedaŜy od nabywcy,
usługobiorcy  lub  osoby  trzeciej  (włącznie  z  otrzymanymi  dotacjami,  subwencjami  i  innymi  dopłatami  o
podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych
przez podatnika).

Zwrócić naleŜy uwagę, Ŝe nowy przepis określający zasadę ogólną ustalania podstawy opodatkowania nie
zawiera wyłączenia z podstawy opodatkowania kwot naleŜnego podatku. Nie oznacza to, Ŝe od 1 stycznia 2014
r. kwoty  takie  stanowią element  podstawy opodatkowania. Kwoty  takie  wyłączone są obecnie  z  podstawy
opodatkowania na podstawie odrębnego przepisu (tj. na podstawie art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej
u.p.t.u.).
    

2. Podstawa opodatkowania a zaliczki, zadatki, przedpłaty oraz raty
 
Od 1  stycznia 2014 r. nie ma przepisu  wprost  uznającego za element podstawy opodatkowania kwot

pobranych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat. Nie jest to przeoczenie, gdyŜ od Nowego Roku przepis taki
byłby zbędny. Skoro bowiem od 1 stycznia 2014 r. podstawę opodatkowania stanowią, między innymi, kwoty
jakie dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał, w skład tej podstawy wchodzą równieŜ zaliczki,
zadatki, przedpłaty oraz raty (i wszystkie inne naleŜności otrzymane przed dokonaniem dostawy towaru lub
wykonaniem usługi).
    

3. Podstawa opodatkowania z tytułu wykonywania czynności nieodpłatnych
 
W  2014  r.  nadal  istnieją  przepisy  określające  szczególne  zasady  ustalania  podstawy  opodatkowania

czynności  nieodpłatnych (tj. podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnie
świadczonych usług). Przepisy te są niemal takie same jak obowiązujące do końca 2013 r. Jedyną róŜnicą jest
umoŜliwienie ustalania podstawy opodatkowania podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów
w oparciu o cenę towarów podobnych (a nie tylko w oparciu o cenę nabytych towarów). A zatem od 1 stycznia
2014 r. podstawą opodatkowania:

1) podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów jest cena nabycia towarów lub towarów
podobnych, a  gdy  nie ma ceny nabycia –  koszt  wytworzenia, określone w momencie dostawy tych
towarów,

2)  podlegających  opodatkowaniu  nieodpłatnie  świadczonych  usług  jest  koszt  świadczenia  tych  usług
poniesiony przez podatnika.
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Przykład
W dniu 10 stycznia 2014 r. podatnik nabył towar za 250 zł netto. Towar ten w dniu 20 stycznia 2014 r.

podatnik nieodpłatnie przekazał kontrahentowi, co stanowiło podlegającą opodatkowaniu nieodpłatną dostawę
towarów. W międzyczasie (w dniu 14 stycznia 2014 r.) sprzedawca, od którego podatnik kupił  przekazany
towar, obniŜył  cenę sprzedaŜy tego towaru  z  250  zł  do 200 zł  netto. W tej  sytuacji  podatnik  mógł  jako
podstawę opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów przyjąć nie kwotę 250 zł (określoną w momencie
dostawy cenę nabycia  przekazywanego towaru), lecz  kwotę 200 zł  (określoną w momencie dostawy cenę
nabycia towaru podobnego).

 
    

4. Szczególne przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów
 
Podobnie  jak  do  końca  2013  r.,  takŜe  obecnie  przepis  określający  sposób  ustalania  podstawy

opodatkowania nieodpłatnych dostaw towarów ma odpowiednie zastosowanie w przypadku ustalania podstawy
wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, do których dochodzi na skutek przemieszczania przez podatników
towarów między Polską a innymi państwami członkowskimi. A zatem równieŜ w takich przypadkach podstawę
opodatkowania VAT ustalać moŜna nie tylko w oparciu o określoną w momencie przemieszczenia cenę nabycia
przekazywanych,  ale  równieŜ  w oparciu  o określoną w momencie  przemieszczenia  cenę nabycia  towarów
podobnych (a jeŜeli nie ma ceny nabycia – w oparciu o określony w momencie koszt wytworzenia).

Wyjątek dotyczy (tak samo jak do końca 2013 r.) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dokonywanych
do magazynów konsygnacyjnych znajdujących się w państwach członkowskich, które przewidują uproszczenia
w rozliczaniu takich transakcji  (o ile spełnione są warunki  określone przepisami  art. 20a u.p.t.u.). W tym
zakresie podstawa opodatkowana ustalana jest na zasadach ogólnych.

 
Przykład

Polska spółka z o.o. posiada oddział w Wielkiej Brytanii. Spółka ta na początku 2014 r. kupił w Polsce
narzędzia  za  3000  zł  netto  i  bezpośrednio  po  zakupie  wysłała  je  do  brytyjskiego  oddziału.  Podstawą
opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, którą skutkuje takie przemieszczenie, jest 3000 zł
netto. Inaczej miałaby się rzecz, gdyby narzędzia powyŜsze spółka, o której mowa, wysłała do znajdującego
się na terytorium Wielkiej Brytanii magazynu konsygnacyjnego. W takiej sytuacji – zakładając, Ŝe spełnione
będą warunki określone przepisami art. 20a ustawy o VAT – podstawę opodatkowania stanowiłaby otrzymana
przez spółkę zapłata.

 
    

5. Elementy wchodzące w skład podstawy opodatkowania
 
Nowością 2014 r. jest klarowny katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania VAT. Na

katalog ten składają się:
1) podatki, cła, opłaty i inne naleŜności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez

dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
Dodanie  powyŜszego katalogu  nie  oznacza,  Ŝe  do  końca  2013  r.  elementy  te  nie  wchodziły  w skład

podstawy  opodatkowania.  Poprzednio  nie  było  co  prawda  podobnych  przepisów  (z  wyjątkiem  przepisów
dotyczących ustalania podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów), lecz przyjmowano,
Ŝe wymienione elementy stanowią część podstawy opodatkowania VAT.

 
Przykład

Podatnik prowadzi księgarnię internetową. Klientów obciąŜa kosztami wysyłki ksiąŜek. Do końca 2013 r.
przyjmowano,  Ŝe  koszty  te  nie  są  odrębnie  opodatkowane  (np.  stawką  23%  jako  odsprzedaŜ  usług
kurierskich), lecz stanowią element podstawy opodatkowania opodatkowanych stawką 5% dostaw ksiąŜek. Od
1 stycznia 2014 r. wynika to wprost z przepisów.

 
    

6. Elementy wyłączone z podstawy opodatkowania
 
Kolejną nowością 2014 r. jest katalog kwot, których podstawa opodatkowania nie obejmuje. Na katalog

ten składają się będą kwoty:
1) stanowiące obniŜkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniŜek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaŜy,
3)  otrzymane  od nabywcy  lub usługobiorcy  jako  zwrot  udokumentowanych  wydatków poniesionych  w

imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej
przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Odnośnie  pierwszego punktu  zwrócić naleŜy  uwagę,  Ŝe  podstawa opodatkowania  nie  obejmuje  skont
(kwoty stanowiące obniŜkę ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty to bowiem właśnie skonta)
niezaleŜnie  od tego czy  zostaną  one  uwzględnione  w momencie  sprzedaŜy  czy  teŜ  nie.  Praktyczną  tego
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konsekwencją jest brak obowiązku posiadania potwierdzeń otrzymania faktur korygujących wystawianych w
związku z udzieleniem skonta (faktury takie moŜna obecnie rozliczać bez otrzymania takich potwierdzeń; zob.
równieŜ punkt 10. Stosowanie wymogu posiadania potwierdzeń otrzymania faktury korygującej).

Teoretycznie nowością jest takŜe ostatni ze wskazanych przepisów, tj. przepis wskazujący, Ŝe podstawa
opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych
wydatków poniesionych  w imieniu  i  na  rzecz  nabywcy  lub usługobiorcy  i  ujmowanych  przejściowo przez
podatnika w prowadzonej  przez  niego ewidencji  na potrzeby  podatku. W praktyce  dodanie  tego przepisu
niczego nie zmieniło, gdyŜ do końca 2013 r. dopuszczano stosowanie unijnego pierwowzoru tego przepisu.

 
Przykład

Podatnik prowadzący sklep internetowy sprzedał w marcu 2014 r. telefon za 2699 zł brutto (2194,31 zł
netto  + 504,69  zł  VAT).  Regulamin  sklepu  prowadzonego przez  podatnika  (musi  go zaakceptować kaŜdy
kupujący w tym sklepie) przewiduje, Ŝe nabywca udziela sprzedawcy pełnomocnictwa do wysyłki na rzecz i w
imieniu nabywcy towaru pocztą lub firmą kurierską. Z tytułu dostawy, o której mowa, koszt wysyłki  firmą
kurierską wyniósł 18 zł brutto. Mimo to podstawa opodatkowania dostawy telefonu nie zmieniła się (pozostała
nią  kwota  2194,31  zł),  gdyŜ  w  związku  z  obciąŜeniem  klienta  tą  kwotą  nie  zwiększyła  się  podstawa
opodatkowania tej dostawy.

 
Zwrócić naleŜy uwagę, Ŝe wskazany przepis ma zastosowanie do kwot ujmowanych przejściowo przez

podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Powoduje to, Ŝe podatnicy korzystający
z tego przepisu muszą w prowadzonej dla celów ewidencji  VAT wyodrębnić miejsce, w którym przejściowo
księgują kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania VAT.
    

7.  Podstawa  opodatkowania  przy  dostawach  budynków  lub  budowli  trwale  z  gruntem
związanych oraz ich części

 
Pozostawiony został przepis, Ŝe w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych

albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (nadal
równieŜ przepisu tego nie stosuje się do czynności oddania w uŜytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z
równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub
budowli).  A  zatem  w  przypadku  sprzedaŜy  nieruchomości  zabudowanych  z  punktu  widzenia  VAT  nadal
dochodzi do dostaw budynków, budowli lub ich części (obejmujących równieŜ wartość gruntu).
    

8. Kwoty obniŜające podstawę opodatkowania
 
Podobnie  jak  poprzednio,  równieŜ  przepisy  obowiązujące  od  1  stycznia  2014  r.  zawierają  katalog

elementów obniŜających podstawę opodatkowania. Są to:
1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaŜy opustów i obniŜek cen;
2)  wartość zwróconych  towarów i  opakowań  (z  zastrzeŜeniem przepisów wskazanych  w dalszej  części

poradnika),
3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaŜy, jeŜeli do niej nie

doszło;
4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, które powiększyły

podstawę opodatkowania.
NajwaŜniejszą  w  porównaniu  do  poprzednich  przepisów zmianą  jest  uregulowanie  wprost,  Ŝe  zwrot

nabywcy  całości  lub  części  zapłaty  otrzymanej  przed  dokonaniem  sprzedaŜy  (np.  zwrot  zaliczki  czy
przedpłaty), jeŜeli do niej nie doszło, jest podstawą do zmniejszenia podstawy opodatkowania. Do końca 2013
r.  nie  wynikało  to  z  przepisów wprost  (chociaŜ  oczywiście  przyjmowano,  Ŝe  kwoty  zwróconych  zaliczek,
przedpłat, zadatków czy rat zmniejszały obrót, o ile wcześniej obrót ten powiększyły).
    

9. Podstawa opodatkowania a opakowania zwrotne
 
Od  1  stycznia  2014  r.  w  u.p.t.u.  określone  zostały  zasady  na  jakich  włączana  jest  do  podstawy

opodatkowania wartość opakowań zwrotnych, jeŜeli ich wydaniu towarzyszy pobranie lub określenie w umowie
kaucji. Wartości  takich opakowań, co do zasady, nie wlicza się do podstawy opodatkowania. W przypadku
jednak niezwrócenia przez nabywcę opakowania, podstawę opodatkowania podwyŜsza się o wartość wydanych
opakowań:

1)  w  dniu  następującym  po  dniu,  w  którym  umowa  przewidywała  zwrot  opakowania  -  jeŜeli  tego
opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;

2) 60 dnia od dnia wydania opakowania - jeŜeli w umowie nie określono terminu zwrotu tego opakowania.
Przepisy  te  w  istocie  nie  są  przepisami  nowymi.  Do  końca  2013  r.  analogiczne  zasady  wynikały  z

przepisów wykonawczych.
 

Przykład
W dniu 20 stycznia 2014 r. spółka wydała towar na paletach i  z tytułu wydania palet pobierze kaucję.
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Umowa  ta  przewiduje,  Ŝe  jeŜeli  palety  nie  zostaną  zwrócone  do  28  lutego  spółka  jest  uprawniona  do
zatrzymania kaucji. Kontrahent nie zwrócił palet w tym terminie. W tej sytuacji spółka stała się obowiązana
powiększyć podstawę opodatkowania dostaw towarów o kwotę pobranej kaucji. Powinna to była uczynić z
dniem 1 marca 2014 r., tj. w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania.

 
    

10. Stosowanie wymogu posiadania potwierdzeń otrzymania faktury korygującej
 
W 2014 r. nadal istnieją przepisy określające przypadki, gdy obniŜenie podstawy opodatkowania wymaga

posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej oraz zasady obniŜania podstawy opodatkowania w
takich przypadkach. W porównaniu do poprzednio obowiązujących przepisów nastąpiły dwie istotne zmiany.

Po  pierwsze,  od  1  stycznia  2014  r.  przepisy  te  nie  mają  zastosowania  do  faktur  korygujących
wystawianych  w związku  z  udzieleniem skonta.  Kwoty  stanowiące  obniŜkę cen  w formie  rabatu  z  tytułu
wcześniejszej  zapłaty  (czyli  skonta)  od  tego  nie  obniŜają  bowiem  podstawy  opodatkowania  (a  tylko  w
przypadku faktur korygujących wystawianych w związku z obniŜeniem podstawy opodatkowania obowiązuje
wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej), lecz stanowią kwoty wyłączone z podstawy
opodatkowania (zob. punkt 6. Elementy wyłączone z podstawy opodatkowania VAT).

 
Przykład

W dniu 20 stycznia 2014 r. spółka dokonała dostawy towarów na podstawie umowy przewidującej prawo
do skonta w razie dokonania przez nabywcę zapłaty w terminie 25 stycznia 2014 r. Nabywca dokonał zapłaty
w tym terminie,  a  w konsekwencji  uzyskał  prawo  do  skonta.  W  związku  z  tym,  Ŝe  skonto  nie  zostało
uwzględnione  w  fakturze  dokumentującej  dostawę  towarów  spółka  wystawiła  fakturę  korygującą
dokumentującą skonto. Fakturę tę spółka mogła uwzględnić juŜ w deklaracji  VAT-7 za styczeń 2014 r. bez
konieczności otrzymania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.

 
Po drugie, od 1 stycznia 2014 r. określone zostało wprost, Ŝe wymogu potwierdzenia odbioru faktury

korygującej nie stosuje się, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia
faktury  korygującej  i  z  posiadanej  dokumentacji  wynika,  Ŝe  nabywca  towaru  lub  usługobiorca  wie,  Ŝe
transakcja została zrealizowana zgodnie z  warunkami określonymi  w fakturze korygującej (w przypadkach
takich  podstawę opodatkowania  obniŜa się  nie  wcześniej  niŜ  w deklaracji  podatkowej  składanej  za okres
rozliczeniowy,  w  którym zostały  łącznie  spełnione  wskazane  przesłanki).  Dodanie  takiego  przepisu  było
konieczne ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej z  dnia 26 stycznia 2012 r. w
sprawie C-588/10, w którym Trybunał dopuścił  moŜliwość obniŜania podstawy opodatkowania w podobnych
okolicznościach.

Od 1 stycznia 2014 r. nie ma przy tym przepisu wprost wyłączającego obowiązek posiadania potwierdzenia
odbioru faktury korygującej w przypadkach, gdy w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie
wykazano  kwoty  podatku.  Nie  oznacza  to  jednak,  Ŝe  w  przypadkach  takich  konieczne  jest  posiadanie
potwierdzeń odbioru faktur korygujących, gdyŜ przepis określający ten obowiązek dotyczy wyłącznie faktur z
wykazanym podatkiem.

 
Przykład

W styczniu  2014  r.  podatnik  prowadzący  firmę  szkoleniową  wykonał  zwolnioną  od  podatku  usługę
szkoleniową, którą udokumentował  fakturą bez  podatku VAT. Dwa miesiące później  podatnik ten  przyznał
nabywcy usługi rabat przeprowadzonego szkolenia, co udokumentuje fakturą korygującą. Rozliczenie faktury
korygującej przez podatnika nie wymagało uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (podobnie
jak miała się rzecz w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r.), a więc fakturę tę podatnik mógł
uwzględnić w deklaracji VAT-7 za marzec 2014 r. (zakładając, Ŝe składa miesięczne deklaracje VAT-7).

 
    

11. Podstawa opodatkowania a wartość rynkowa
 
Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. przepisów nie zawierają przepisów odwołujących się do ustalania

podstawy opodatkowania na podstawie wartości rynkowej. Teoretycznie oznacza to, Ŝe od 1 stycznia 2014 r. w
przypadkach takich zastosowanie ma zastosowanie zasada ogólna, tj. podstawą opodatkowania jest wszystko,
co  stanowi  zapłatę.  W  praktyce  mimo  braku  wskazanych  przepisów  w  przypadku  zapłaty  niepienięŜnej
konieczne  jest  ustalanie  przez  podatników  wartości  otrzymywanych  świadczeń  w  oparciu  o  ich  wartość
rynkową (np. w przypadku transakcji barterowych).
    

12. Podstawa opodatkowania przy czynnościach, dla których podatnikiem jest nabywca
 
Od  1  stycznia  2014  r.  nie  ma,  co  do  zasady,  przepisów  określających  szczególny  sposób  ustalania

podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług, dla których podatnikiem jest nabywca (w szczególności przy
imporcie  usług),  oraz  przy  dostawach  towarów,  dla  których  podatnikiem  jest  nabywca.  Podstawę
opodatkowania  w  takich  przypadkach  ustala  się  na  zasadach  ogólnych  (z  zastrzeŜeniem  przepisów
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wyłączających niektóre kwoty z podstawy opodatkowania; przykładowo, w przypadku importu usług jest to
wartość usługi  wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość
usługi, na podstawie odrębnych przepisów, zwiększa wartość celną importowanego towaru).
    

13. Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów
 
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje znacznie mniej niŜ do końca 2013 r. przepisów określających zasady

ustalania podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (przepisy takie zawierają przepisy
art. 30a u.p.t.u.). Mimo to zasady ustalania podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów
nie zmieniły się, gdyŜ większość poprzednich przepisów obowiązujących w tym zakresie zawiera się obecnie w
art.  29a  u.p.t.u.  Wystarczające  w  tej  sytuacji  stało  się  określenie,  Ŝe  przepisy  te  mają  odpowiednie
zastosowanie w przypadku ustalania podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
    

14. Podstawa opodatkowania przy imporcie towarów
 
Od 1 stycznia 2014 r. zasady ustalania podstawy opodatkowania przy imporcie towarów określają przepisy

art. 30b u.p.t.u. Przepisy te są w zasadzie takie same jak przepisy obowiązujące do końca 2013 r. Jedyną
merytoryczną róŜnicą było doprecyzowanie  pojęcia  pierwszego miejsca przeznaczenia, gdyŜ  od 1  stycznia
2014 r. obowiązuje przepis stanowiący, Ŝe za pierwsze miejsce przeznaczenia uwaŜa się miejsce pierwszego
przeładunku na terytorium kraju.

Podstawa prawna: art. 29a oraz art. 30a-30c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia
2014 r.

 
185153

 
Dz.U.2011.177.1054: art. 29(a); art. 30(a); art. 30(b); art. 30(c); art. 31(a); art. 32
 

 

 

- 4 -

4. Matusiakiewicz Łukasz - ABC nr 186629 Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. w świetle interpretacji
indywidualnych - część I: Moment powstania obowiązku podatkowego

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

Tytuł:
Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. w świetle interpretacji indywidualnych - część I:
Moment powstania obowiązku podatkowego

 
Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z

2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w dość istotny sposób modyfikuje zasady
dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego.

ZauwaŜenia wymaga, Ŝe pojawiają się juŜ pierwsze interpretacje indywidualne, które mogą
okazać się bardzo pomocne przy stosowaniu nowych przepisów dotyczących VAT.

Niniejszy komentarz stanowi omówienie dość reprezentatywnych interpretacji wiąŜących się z
nowymi zasadami ustalania daty powstania obowiązku podatkowego.

    

1.  Moment  powstania  obowiązku podatkowego  na przełomie miesiąca  -  data  wystawienia
faktury: ostatni dzień miesiąca, wydanie towaru bądź wykonanie usługi – pierwszy dzień miesiąca
następnego

 
Na wstępie warto zauwaŜyć, Ŝe w stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2013 r. - o momencie powstania

obowiązku  podatkowego  najczęściej  decydowała  data  wystawienia  faktury.  Zatem  dokonanie  czynności
opodatkowanej przykładowo 31 stycznia 2013 r., w obliczu wystawienia faktury 1 lutego 2013 r., prowadziło do
tego, Ŝe  obowiązek  podatkowy powstawał  w lutym. Jednocześnie  co do zasady faktura wystawiona przed
wydaniem towarów czy  wykonaniem usługi  była  uwaŜana za fakturę  przedwczesną  (niekiedy  nawet  -  za
fakturę  „pustą").  Od stycznia  2014  r.  moŜliwa jest  sytuacja,  Ŝe  faktura byłaby  wystawiona 30  dni  przed
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powstaniem obowiązku podatkowego. Przykładowo więc faktura wystawiona 31 stycznia 2014 r., która ma
dokumentować dostawę towaru czy wykonanie usługi z 1 marca 2014 r. – to, po pierwsze, faktura wystawiona
prawidłowo, po drugie zaś – nie przyspiesza ona momentu powstania obowiązku.

W  interpretacji  indywidualnej  z  dnia  22  sierpnia  2013  r.,  IPPP1/443-526/13-2/AP,  Dyrektor  Izby
Skarbowej w Warszawie analizował przypadek producenta towarów, który nierzadko dokonuje ich dostaw na
przełomie dwóch miesięcy, kiedy to wydanie towaru z magazynu ma miejsce w ostatnim dniu miesiąca (i w
tymŜe dniu spółka ta wystawia dokument WZ oraz fakturę sprzedaŜy), zaś towar wydaje przewoźnikowi w
pierwszym dniu miesiąca następnego (zresztą róŜnice te mogą wynosić nawet kilka dni).

Przy czym bez względu na to, kto wykonuje transport (sam producent czy firma transportowa) ryzyko
związane z  utratą czy uszkodzeniem towaru przechodzi  na nabywcę w chwili  dostawy (zakupu) i  od tego
momentu moŜe on dysponować towarem jak właściciel.

Organ podatkowy uznał, Ŝe:
– spółka zobowiązana będzie wykazać obowiązek podatkowy w momencie faktycznej dostawy towarów w

miesiącu następnym, a nie w dniu (miesiącu) wystawienia faktury, który jest wcześniejszy od momentu
dostawy,

– regulacja wynikająca z  art. 19a ust. 1 u.p.t.u. pokrywa się z  zasadą wskazywaną art. 63 dyrektywy
2006/112/WE Rady z  dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej  (Dz.  U.  UE  L  Nr  347,  s.  1  z  późn.  zm.)  -  dalej  dyrektywa  2006/112/WE,  Ŝe  zdarzenie
powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce (a VAT staje się wymagalny) w momencie
dostarczenia towarów lub wykonania usług,

– w świetle art. 106i ust. 7 u.p.t.u. co do zasady faktury nie mogą być wystawione wcześniej niŜ 30. dnia
przed:
1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty,

– okoliczność, Ŝe ustawodawca przyzwolił na wcześniejsze wystawienie faktury - nie prowadzi jednak do
tego, Ŝe obowiązek podatkowy powstałby równieŜ przed dokonaniem czynności.

    

2. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywanych usług finansowych
 
Dyrektor  Izby  Skarbowej  w Bydgoszczy  w interpretacji  indywidualnej  z  dnia  7  października 2013  r.,

ITPP2/443-672/13/AW, rozstrzygnął problem, czy w sytuacji, gdy spółka świadczy usługi finansowe, ale dla
których, w związku z  ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności  lub rozliczeń,
pierwszeństwo będzie miał art. 19 ust. 3 u.p.t.u. czy jednak art. 19 ust. 5 pkt 1 lit. e u.p.t.u.

Zgodnie bowiem z art. 19a ust. 3 u.p.t.u., usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są
następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem kaŜdego okresu, do
którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi (przy czym
sługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuŜszy niŜ rok, dla której w związku z jej świadczeniem w
danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem kaŜdego roku
podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi).

Z  kolei  stosownie  do  art.  19a  ust.  5  pkt  1  lit.  e  u.p.t.u.  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą
otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust.
1 pkt 37-41.

Podatnik  wskazywał,  Ŝe  świadczy  usługi  obsługi  i  rozliczania  transakcji  płatniczych  dokonywanych  za
pośrednictwem internetu (tzw. płatności online), przy czym umowy z usługobiorcami (zwykle tzw. e-sklepy)
określają następujące po sobie okresy rozliczeniowe (zazwyczaj jeden tydzień, zaś faktura jest wystawiana na
koniec kaŜdego okresu).

Zdaniem wnioskodawcy  –  ogólna  zasada  wyraŜona  w art.  19a  ust.  3  u.p.t.u.  ma w jego przypadku
pierwszeństwo  przed  szczególnym  momentem  powstania  obowiązku  podatkowego  (otrzymanie  zapłaty),
chociaŜ świadczy usługi finansowe zwolnione w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 40 u.p.t.u.

Mimo twierdzenia wnioskodawcy, Ŝe obowiązek podatkowy w świetle art. 19a ust. 3 u.p.t.u. powstanie
zawsze wcześniej, stąd nie powstaną opóźnienia w dacie rozliczenia podatku, organ zauwaŜył Ŝe dyrektywa
2006/112/WE  umoŜliwia  państwom  członkowskim  wprowadzenie  wyjątków,  tj.  szczególnych  momentów
powstania  obowiązku  podatkowego,  co  moŜe  być  stosowane  do  określonych  kategorii  podatników  lub
określonych kategorii transakcji. Z tego powodu pierwszeństwo znajdzie przepis szczególny, tj. art. 19a ust. 5
pkt 1 lit. e u.p.t.u.
    

3. Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaŜy praw i udzielenia licencji
 
Podatnicy dokonujący sprzedaŜy praw lub udzielający licencji w stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2013

r. ustalają moment powstania obowiązku podatkowego w ten sposób, Ŝe:
– dla sprzedaŜy krajowej - z chwilą otrzymania całości zapłaty, nie później jednak niŜ z upływem terminu

płatności określonego w umowie lub na fakturze (w oparciu o zasadę z art. 19 ust. 13 pkt 9 u.p.t.u.),
–  dla sprzedaŜy za granicę dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (usługi  świadczone dla

stałego miejsca działalności) - jak dla importu usług, a zatem z chwilą wykonania usługi lub z chwilą
upływu okresu rozliczeniowego, za które pobierane są okresowe płatności (art. 100 ust. 11 w związku z
art. 19 ust. 19a i 19b u.p.t.u.).
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Dyrektor  Izby  Skarbowej  w  Warszawie  w  interpretacji  z  dnia  27  września  2013  r.,  IPPP1/443-635
/13-2/AP,  odniósł  się  do  stanu  prawnego  obowiązującego  w  roku  2014  r.,  potwierdzając  prawidłowość
stanowiska wnioskodawcy, Ŝe zarówno dla sprzedaŜy  krajowej  jak  i  zagranicznej  obowiązek powstanie na
zasadach ogólnych, czyli  z chwilą wykonania usługi lub z chwilą upływu okresu rozliczeniowego (udzielenie
licencji), za które ustalane są okresowe płatności.

Organ potwierdził teŜ prawo spółki do uznania za moment wykonania usługi, a więc moment obowiązku
podatkowego – zdarzenia określone w umowach, tj. przykładowo:

– datę rozpoczęcia udzielonej licencji  na eksploatację audycji  (dzień udzielenia prawa do korzystania z
licencji przez kontrahenta),

– datę odbioru technicznego przez kontrahenta nośnika z kaŜdym odcinkiem audycji,
– datę upływu kaŜdego okresu, do którego odnoszą się płatności albo rozliczenia,
– datę upływu kaŜdego okresu rozliczeniowego, za który otrzymano raport o korzystaniu z programów (tj.

informacji  o  liczbie  abonentów korzystających  z  programów w sieci  –  zwykle  ostatni  dzień  okresu
rozliczeniowego, za który otrzymano raport),

– datę upływu kaŜdego okresu rozliczeniowego, za który naleŜna jest opłata ryczałtowa.
    

4.  Czynność  wniesienia  aportem  znaków  towarowych  a  ustalenie  momentu  powstania
obowiązku w VAT

 
Dyrektor  Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji  z  dnia 23 października 2013 r., IPPP1/443-918

/13-3/AW, rozstrzygał zagadnienie wniesienia znaków towarowych w drodze wkładu niepienięŜnego do spółki
komandytowo-akcyjnej  w  zamian  za  wyemitowane  na  rzecz  spółki  akcje  nowej  emisji.  Przy  czym
wnioskodawca zastrzegł teŜ moŜliwość wystąpienia sytuacji, gdy ustalona cena emisyjna akcji wyemitowanych
przez SKA na rzecz spółki  (wnioskodawczyni) będzie wyŜsza od ich wartości nominalnej - nadwyŜka (agio)
będzie ujęta pod pozycją kapitału zapasowego w bilansie SKA. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty VAT w
związku  z  tą  transakcją  jest  podmiot  wnoszący  aport.  We  wniosku  wskazano,  Ŝe  prawdopodobnie  aport
zostanie dokonany jeszcze w 2013 r., zaś podwyŜszenie kapitału zakładowego SKA nastąpiłoby juŜ w 2014 r.

Organ  podatkowy  zgodził  się  z  oceną,  Ŝe  obowiązek  podatkowy  powstanie  w  momencie  rejestracji
podwyŜszenia kapitału zakładowego SKA, równieŜ w sytuacji  gdy zbycie znaków w drodze aportu zostałoby
dokonane w 2013 r., a podwyŜszenie kapitału zakładowego SKA - zarejestrowane w 2014 r.

Przy czym w świetle przepisu przejściowego (art. 7 ust. 1 ustawy 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.), w
przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z
art. 19-21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.

Skoro zatem aport znaków towarowych dokonywany jest przed 1 stycznia 2014 r., to wnoszący aport
winien rozpoznać obowiązek podatkowego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2013 r. To zaś
oznacza, Ŝe zastosowanie znajdzie jeszcze art. 19 ust. 13 pkt 9 u.p.t.u. Obowiązek podatkowy powstaje w
związku z tym w terminie zapłaty, rozumianym jako data rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki
komandytowo-akcyjnej  w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organ przypomniał, Ŝe odpłatność nie musi  mieć
postaci pienięŜnej, moŜe bowiem przybrać postać rzeczową (zapłatą jest inny towar czy usługa) bądź postać
mieszaną, tj. gdzie zapłata jest w części pienięŜna, a w części rzeczowa.

Jak wskazuje art. 19 ust. 13 pkt 9 u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub
części zapłaty, nie później jednak niŜ z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z
tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa w art. 28l pkt 1 (przepis ten dotyczy z kolei
sprzedaŜy praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do
znaków fabrycznych, handlowych, oddania do uŜywania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku
towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw).

Stąd  obowiązek  podatkowy  z  tytułu  wniesienia  aportem  praw  do  znaków  towarowych  powstanie  w
momencie  objęcia  przez  wnoszącego  aport  udziałów  w  SKA.  JeŜeli  zapłata  następuje  poprzez  wydanie
udziałów,  to  momentem powstania  obowiązku  podatkowego jest  uzyskanie  przez  wnoszącego  aport  akcji
nowej emisji (następuje to w momencie rejestracji w KRS podwyŜszenia kapitału zakładowego SKA).
    

5. Wpłaty na poczet czynności dokonanych w następnym miesiącu – przedpłaty i zaliczki a
moment powstania obowiązku podatkowego

 
W związku z nowelizacją VAT od stycznia 2014 r. powstaje teŜ pytanie o rozliczenia dokonywane przez

uczestników pewnych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych (konsorcja itp.).
Przykładowo zatem Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17 września

2013 r., ILPP2/443-537/13-4/Akr, rozpatrywał przypadek rozliczeń między uczestnikami wspólnego projektu
gospodarczego związanego z poszukiwaniem i rozpoznawaniem m.in. złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego.

W toku wspólnego przedsięwzięcia wspólną decyzją uczestników przedsięwzięcia zostanie wybrany tzw.
operator (podmiot wiodący, lider, który miałby m.in. reprezentować uczestników projektu na zewnątrz, jak i
przykładowo dokonywać zakupów we własnym imieniu). W związku z tym przyjęto, Ŝe kaŜdy z uczestników
projektu na Ŝądanie operatora ma obowiązek dokonywania wpłat na wspólny rachunek płatności, na potrzeby
projektu lub operacji - zgodnie z zatwierdzonym programem budŜetem.

Z kolei najpóźniej 15 dnia kaŜdego miesiąca operator przedstawia miesięczny wykaz kosztów i wydatków
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poniesionych we wcześniejszym miesiącu (z  wykazem procentowego udziału kaŜdego uczestnika). Rozdział
kosztów  między  partnerów  stanowi  czynność  opodatkowaną  VAT,  stąd  operator  wystawia  fakturę
dokumentującą rozliczenie.  Podobnie  dzieje  się  w przypadku  dokumentowania  pobierania  przez  operatora
części szacunkowego zapotrzebowania na gotówkę na poczet operacji następnego miesiąca.

Organ podatkowy potwierdził, Ŝe:
– zarówno w stanie prawnym do końca 2013 r., jak i od początku 2014 r. zastosowanie znajdzie zasada, Ŝe

jeŜeli  przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi  otrzymano część naleŜności, w szczególności:
przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części
(art. 19 ust. 11 u.p.t.u. oraz art. 19a ust. 8 w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2014 r.),

– mimo uchylenia art. 29 ust. 2 u.p.t.u. (który wskazuje Ŝe w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki,
przedpłaty lub raty, obrotem jest  równieŜ kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat  lub rat,
pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku) oraz braku „dosłownego" odpowiednika w którymś
z przepisów art. 29a u.p.t.u. – zasada obliczania podstawy opodatkowania zostaje utrzymana,

– przepisy nie wyszczególniają wysokości  zaliczki  czy przedpłaty, stąd opodatkowaniu  podlega kaŜda z
zaliczek i przedpłat, czyli równieŜ obejmująca 100% naleŜności.

    

6. Moment powstania obowiązku podatkowego a dostawy bądź usługi o charakterze ciągłym
 
JeŜeli dostawca towarów zawrze z ich odbiorcami kontrakty gwarantujące im ciągłość w dostawie towarów

oraz ustali w tych umowach, Ŝe wynagrodzenie z tytułu dostaw wykonanych w okresie rozliczeniowym (np.
miesięcznym) będzie płatne w określonym terminie po zakończeniu tego okresu, to zastosowanie znajdzie art.
19a ust. 4 w (związku z art. 19 ust. 1 i ust. 3 u.p.t.u.), wskazujący Ŝe dostawę taką uznaje się za wykonaną z
upływem kaŜdego okresu,  do  którego odnoszą  się  te  płatności  lub rozliczenia  (do momentu  zakończenia
świadczenia takich dostaw) – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 22 października 2013 r., IPPP3/443-663/13-2/IG.

Zatem obowiązek  podatkowy w przypadku  dostaw o charakterze  ciągłym powstaje  –  w myśl  nowych
przepisów – analogicznie, jak w przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (przy czym i  tu, i  tu
ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń).

Zaznaczono jednak, Ŝe spółka będąca wnioskodawcą interpretacji nie będzie dokonywać dostawy towarów,
o których mowa w art. 7  ust. 1 pkt  2  u.p.t.u. (przepis dotyczący wydania towarów na podstawie umowy
dzierŜawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy
sprzedaŜy  na  warunkach  odroczonej  płatności,  jeŜeli  umowa  przewiduje,  Ŝe  w  następstwie  normalnych
zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione),
bowiem w tym przypadku art. 19a ust. 4 u.p.t.u. nie będzie stosowany.

Podatnik  moŜe teŜ  wystawiać w tym zakresie  jedną  fakturę  VAT dokumentującą dostawy towarów w
danym okresie rozliczeniowym, zrealizowane na rzecz danego kontrahenta, nie później niŜ 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął dany okres rozliczeniowy.

Organ podatkowy wskazał, Ŝe moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od dostawcy towaru
prawidłowego  określenia  momentu  wykonania  tej  dostawy.  Na  konsekwencje  podatkowe  wpłynie  zatem
równieŜ ukształtowanie umów między kontrahentami.

Dodatkowo  w  interpretacji  wyjaśniono,  Ŝe  jeśli  chodzi  o  dostawy  towarów,  za  które  wynagrodzenie
określone będzie w walucie obcej, podatnik do przeliczenia kwot na złote powinien stosować od 1 stycznia
2014 r.  średni  kurs danej  waluty obcej  ogłoszony przez  Narodowy Bank Polski  lub ostatni  kurs wymiany
opublikowany  przez  Europejski  Bank  Centralny  na  ostatni  dzień  poprzedzający  ostatni  dzień  okresu
rozliczeniowego (tj. na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego) - do wszystkich
dostaw towarów realizowanych w danym okresie rozliczeniowym.
    

7. Usługi najmu (i podnajmu) a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
 
Spółka  zawierająca  umowy  najmu  lub  podnajmu  lokali  handlowych  na  czas  określony  (w  tym

refakturująca  umowy  najmu  czy  same  media)  wystąpiła  z  wnioskiem o  interpretację.  Powzięła  bowiem
wątpliwość, w którym okresie rozliczeniowym naleŜy wykazać obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania
usług najmu bądź  podnajmu? A  zatem –  czy  w momencie  wystawienia  faktury  czy  w terminie  płatności
określonym w umowie i  na fakturze, a w przypadku nie wystawienia faktury w momencie upływu terminu
płatności określonego w umowie liczonego od daty obowiązku wystawienia faktury (od 15 dnia następnego
miesiąca po wykonaniu usługi)?

Organ podatkowy (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września
2013 r., IPPP1/443-700/13-2/MPe) potwierdził  prawidłowość zaprezentowanego we wniosku stanowiska, Ŝe
zastosowanie znajdzie tzw. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

Dla świadczonych usług najmu obowiązek ten powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak
niŜ z upływem terminu płatności, stąd podatnik winien rozpoznać obowiązek podatkowy z datą wystawienia
faktury, a w obliczu braku wystawienia faktury - w terminie płatności liczonym zgodnie z umową od terminu
15. dnia następującego po miesiącu wykonania świadczonej usługi najmu.

W interpretacji  zwrócono równieŜ uwagę na to, Ŝe przepisy regulujące tę materię przybrały ostateczny
kształt na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027).
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Zgodnie więc z art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług (z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług).:

– telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
– wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
– najmu, dzierŜawy, 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 kolei w myśl art. 19a ust. 7 u.p.t.u., w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie
wystawił  faktury lub wystawił  ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z  chwilą upływu terminów
wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z
chwilą upływu terminu płatności.
    

8. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku oddania przez gminę nieruchomości w
uŜytkowanie wieczyste?

 
Dyrektor  Izby  Skarbowej  w  Poznaniu  w  interpretacji  indywidualnej  z  dnia  8  sierpnia  2013  r.,

ILPP1/443-390/13-2/AW, odniósł się do wniosku gminy, oddającej grunty w uŜytkowanie wieczyste. Miała ona
wątpliwości, jak rozliczać VAT z tytułu opłat za uŜytkowanie wieczyste od 2014 roku. Przypomnijmy tu, Ŝe w
myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.t.u., oddanie gruntów w uŜytkowanie wieczyste traktuje się jak dostawę towarów,
zaś przepis ten nie ulega zmianie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przy czym w stanie prawnym obowiązującym w roku 2013, stosownie do art. 19 ust. 16b u.p.t.u., w
przypadku  oddania  gruntu  w uŜytkowanie  wieczyste  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  otrzymania
całości  lub  części  zapłaty,  nie  później  jednak  niŜ  z  upływem  terminu  płatności  poszczególnych  opłat
pobieranych z tego tytułu.

Przypomnijmy teŜ, Ŝe pierwsza opłata z tytułu uŜytkowania wieczystego płatna jest nie później niŜ do dnia
zawarcia  umowy  o  oddanie  nieruchomości  w  uŜytkowanie  wieczyste,  z  kolei  opłaty  roczne  wieczysty
uŜytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa do dnia 31 marca kaŜdego roku, z góry za dany rok (z
pominięciem roku, w którym zostało ustanowione prawo uŜytkowania wieczystego).

Organ potwierdził prawidłowość stanowiska gminy, Ŝe:
– obowiązek podatkowy w stosunku do pierwszej opłaty powstanie zgodnie z art. 19a ust. 8 u.p.t.u., czyli z

chwilą jej otrzymania, bowiem pierwszą opłatę naleŜy uregulować do dnia podpisania umowy o oddanie
gruntu w uŜytkowanie wieczyste (przed dokonaniem dostawy towaru) – przepis ten mówi bowiem o
zaliczkach i przedpłatach na poczet dostawy czy usługi,

– w odniesieniu do opłat rocznych, zgodnie z  art. 19a ust. 4 w związku z  ust. 3 u.p.t.u., powstanie z
upływem kaŜdego roku do którego odnoszą się poszczególne opłaty (czyli  31 grudnia kaŜdego roku
trwania uŜytkowania wieczystego), chyba Ŝe przed dniem 31 grudnia gmina otrzyma całość lub część
opłaty rocznej – tu zastosowanie do tej kwoty znajdzie art. 19a ust. 8 u.p.t.u.

    

9. Moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy a moment prawa do odliczenia u
nabywcy

 
W  interpretacji  indywidualnej  z  dnia  16  września  2013  r.,  IPPP3/443-538/13-2/LK,  Dyrektor  Izby

Skarbowej  w  Warszawie  zajmował  się  problematyką  prawa  do  odliczenia  w  odpowiednim  okresie
rozliczeniowym w świetle 5 przedstawionych przez wnioskodawcę przykładów.

Organ podatkowy wyjaśnił  generalne zasady rządzące od 2014 r., jeśli  chodzi o rozpoznanie momentu
powstania prawa do odliczenia, wskazując Ŝe:

– w myśl art. 86 ust. 10 u.p.t.u. uprawnienie do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego o kwotę podatku
naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych
przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy,

– dodatkowo nabywca winien posiada fakturę lub dokument celny z których to dokumentów będzie wynikać
kwota  podatku,  zatem jeŜeli  nie  dysponuje  fakturą  bądź  dokumentem celnym w chwili  powstania
obowiązku podatkowego, moment powstania prawa do odliczenia u nabywcy przesuwa się na moment
otrzymania faktury bądź dokumentu celnego (art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u.).

Podatnik  dokonujący  odliczenia  winien  zatem mieć na uwadze dwa terminy, czyli  moment obowiązku
podatkowego u sprzedawcy oraz moment otrzymania od kontrahenta faktury bądź dokumentu celnego z tytułu
nabytych lub importowanych towarów i usług.

Dodatkowo w 2014 r. zachowana zostaje generalna zasada z art. 86 ust. 11 u.p.t.u., Ŝe jeśli  podatnik
moŜe  obniŜyć  kwotę  podatku  naleŜnego  w  „podstawowym  okresie",  to  moŜe  to  uczynić  w  deklaracji
podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W  interpretacji  wyjaśniono,  Ŝe  spółka  będzie  miała  moŜliwość  zrealizowania  prawa  do  odliczenia  w
następujących terminach:

1) jeŜeli obowiązek podatkowy u dostawcy towarów z tytułu tej dostawy powstanie w kwietniu 2014 r., zaś
spółka w tym samym okresie będzie dysponowała fakturą, to prawo do odliczenia podatku naliczonego
moŜe zrealizować w deklaracji za kwiecień, maj lub czerwiec 2014 r.,
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2) jeŜeli moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy powstanie w kwietniu, natomiast spółka
fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokonanej przed nabyciem towarów otrzyma w maju, to prawo do
odliczenia z tytułu nabycia towarów powstanie z chwilą otrzymania faktury (w maju) - realizacja prawa
do odliczenia będzie mogła nastąpić w maju lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych,
czyli w czerwcu lub lipcu 2014 r.,

3)  jeŜeli  moment  powstania  obowiązku  podatkowego u  sprzedawcy  powstanie  w kwietniu,  a  nabywca
otrzyma w czerwcu 2014 r. fakturę z tytułu częściowej wpłaty dokumentującej nabycie usług, to prawo
do odliczenia z  tytułu nabycia usług powstanie z  chwilą otrzymania faktury (w czerwcu) - wówczas
spółka będzie mogła zrealizować prawo do odliczenia najwcześniej w czerwcu (a jeśli tego nie uczyni –
to w lipcu bądź w sierpniu 2014 r.),

4) jeŜeli  ani  w momencie powstania obowiązku podatkowego u  sprzedawcy (czyli  w kwietniu) z  tytułu
świadczenia usług (w związku z wpłaceniem częściowej zapłaty przed ich wykonaniem), ani w dwóch
kolejnych  okresach  rozliczeniowych  tj.  w maju  i  czerwcu  2014  r.,  nabywca nie  będzie  dysponował
fakturą, to prawo do odliczenia powstanie w momencie otrzymania faktury, czyli  w lipcu 2014 r. (a
realizacja prawa do odliczenia będzie miała w deklaracji za lipiec bądź sierpień bądź wrzesień 2014 r.),

5) jeŜeli  obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów u sprzedawcy powstanie w kwietniu, a spółka
otrzyma fakturę w marcu, to prawo do odliczenia powstanie w kwietniu, z kolei jego realizacja moŜe
nastąpić w rozliczeniu za kwiecień, maj lub czerwiec 2014 r.

Dz.U.2011.177.1054: art. 19(a)
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5. Ministerstwo Finansów MF - ABC nr 188621 Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku
podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.

Autor: Ministerstwo Finansów

Tytuł:
Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1
stycznia 2014 r.

 
    

POWSTAWANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
 
Od  1  stycznia  2014  r.  wchodzą  w  Ŝycie  istotne  zmiany  dotyczące  momentu  powstania  obowiązku

podatkowego w podatku VAT. Dotyczą zarówno zasad ogólnych, jak i  modyfikują dotychczasowe szczególne
momenty powstania obowiązku podatkowego.

W załączonych do niniejszej broszury tabelach zestawiono zasady powstawania obowiązku podatkowego w
odniesieniu do określonych czynności obowiązujące przed i od dnia 1 stycznia 2014 r.:

• Tabela 1 - Transakcje krajowe
• Tabela 2 - Rozliczanie podatku przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową
• Tabela 3 - Transakcje wewnątrzwspólnolowe
• Tabela 4 - Pozostałe transakcje zagraniczne

    

ZASADY OGÓLNE
 
Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub

wykonania usługi. Nowe podejście w zakresie obowiązku podatkowego oznacza rezygnację z dotychczasowego
generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury.

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi w dalszym ciągu
będzie rodziło powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek ten będzie powstawał - tak jak dotychczas - z
chwilą otrzymania zapłaty (lub jej części) oraz w odniesieniu do jej wysokości. Zapłatą będzie w szczególności:
przedpłata, zaliczka, zadatek, rata, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego
prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT

WaŜne!
Dla celów powstania obowiązku podatkowego dokonanie czynności  następuje z  chwilą  faktycznego jej

dokonania, za wyjątkiem przypadków w których  przepisy ustawy o VAT określają wprost  ten  moment, W
konsekwencji  postanowienia  umów  cywilnoprawnych  o  uznaniu  dostawy  towarów  za  dokonaną  (np.
zastrzeŜenie prawa własności do czasu zaistnienia danego zdarzenia, w sytuacji gdy towar zosta! juŜ wydany)
lub  usługi  za  wykonaną  (np.  przyjęcie  jej  wykonania  dopiero  z  chwilą  podpisania  protokołów  zdawczo-
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odbiorczych) pozostają bez znaczenia dla ww. celów, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku
zaistnienia wątpliwości.
    

Dokonanie dostawy towarów
 
Dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel,

przykładowo:
•  towar  jest  wydawany  bezpośrednio  nabywcy  lub osobie  przez  niego  wskazanej  -dokonanie  dostawy

towaru następuje z chwilą jego wydania;
• towar jest dostarczany transportem własnym dostawcy, lub najętym przez niego, do miejsca wskazanego

zgodnie  z  umową  przez  nabywcę  -  dokonanie  dostawy  towaru  następuje,  co  do  zasady,  z  chwilą
dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez nabywcę;

• towar  jest pozostawiany w miejscu wskazanym przez  nabywcę (np. nabywca prosi  o pozostawienie -
odpłatnie lub nieodpłatnie - towaru na określony czas w magazynie dostawcy) - dokonanie dostawy
towarów następuje z chwilą pozostawienia tego towaru w uzgodniony sposób do dyspozycji nabywcy;

• towar jest wysyłany przez dostawcę nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, kuriera, poczty itp. (ryzyko
utraty  towaru  ponosi  nabywca)  -  dokonanie  dostawy  towaru  następuje  z  chwilą  wydania  towaru
podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi
prawo do rozporządzania jak właściciel.

Generalnie  moment  „dokonania  dostawy  towarów" odpowiada  dotychczasowemu momentowi  „wydania
towarów".
    

Dostawy „łańcuchowe"
 
W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, Ŝe pierwszy z

nich  wydaje  ien  towar  bezpośrednio  ostatniemu  w kolejności  nabywcy  uznaje  się,  Ŝe  dostawy  towarów-
dokonał kaŜdy z podmiotów. Obowiązek podatkowy u kaŜdego dostawcy powstanie z chwilą dokonania dostawy
na rzecz  jego nabywcy, tj. z  chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Co do
zasady będzie to miało miejsce z chwilą fizycznego wydania towaru. JeŜeli jednak przed fizycznym wydaniem
towaru  dojdzie  do  przeniesienia  na  nabywcę  prawa  do  rozporządzania  towarem jak  właściciel,  wówczas
obowiązek podatkowy powstanie z tą. chwilą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 8, art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT

Przykłady:
1) Dostawca sprzedaje towar w dniu 3 stycznia, który bezpośrednio w sklepie odbiera nabywca - obowiązek

podatkowy powstaje 3 stycznia.
2) Dostawca sprzedaje towar  w dniu 4  stycznia, który w tym samym dniu  odbiera firma transportowa

wynajęta przez nabywcę - obowiązek podatkowy powstaje 4 stycznia.
3) Dostawca sprzedaje towar  w dniu 5 stycznia. Nabywca nie moŜe odebrać tego towaru ze względów

logistycznych. Prosi o pozostawienie go do połowy stycznia (bez dodatkowych opłat lub za dodatkową
opłatą) na magazynie dostawcy, kiedy będzie juŜ mógł go odebrać - obowiązek podatkowy powstaje 5
stycznia.

4) Dostawca sprzedaje towar w dniu 6 stycznia. Nabywca prosi o wydanie w tym samym dniu tego towaru
swojemu kontrahentowi  (któremu w tym samym dniu  sprzedaje ten  towar) - obowiązek podatkowy
powstaje 6 stycznia. Dla nabywcy równieŜ w tym samym dniu powstanie obowiązek podatkowy z tytułu
sprzedaŜy towaru na rzecz swojego kontrahenta, poniewaŜ pomimo tego, Ŝe fizycznie nie dysponował

towarem przeniósł prawro do rozporządzania nim jak właściciel na swojego kontrahenta.
5) Dostawca sprzedaje towar  w dniu 7 stycznia. Zgodnie jednak z  umową ma on dostarczyć ten towar

nabywcy (swoim lub wynajętym transportem) do jego magazynu w dniu  9 stycznia i  ryzyko utraty
towaru do tego dnia spoczywa na dostawcy ~ obowiązek podatkowy powstaje w dniu dostarczenia do
magazynu nabywcy Cjerśli dostarczył go zgodnie podaną w przykładzie umową, obowiązek powstaje 9
stycznia).

6) Podatnik wydaje w dniu 9 stycznia towar nabywcy, z zastrzeŜeniem przeniesienia prawa jego własności
dopiero z chwilą zapłaty. Nabywca uiszcza płatność dopiero z, dniem 3 lutego - obowiązek podatkowy
powstanie w dniu 9 stycznia (data przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel),
postanowienia cywilnoprawne pozostają bowiem bez wpływu na ten termin.

7) Podatnik w dniu 10 stycznia wykonał usługę transportową, korzystając z usług podwykonawcy. Zgodnie z
umową zawartą z kontrahentem usługę uznaje się za wykonaną z chwilą otrzymania przez kontrahenta
dokumentów potwierdzających  dostarczenie  towarów. Dokumenty  te  kontrahent  otrzymał  w dniu  5
lutego  -  obowiązek  podatkowy  powstanie  w  dniu  1.0  stycznia  (faktyczne  wykonanie  usługi),
postanowienia cywilnoprawne pozostają bowiem bez wpływu na ten termin.

Uwaga!
W niektórych przypadkach ustawa wprowadza „umowne" zasady uznania dostawy towarów? za dokonaną,

co  determinuje  powstanie  obowiązku  podatkowego.  Zostaną  one  omówione  poniŜej,  w bloku  „Wykonanie
usługi".

Podstawa prawna: art. 19a ust. 4 ustawy o VAT
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Wykonanie usługi
 
Dla celów rozpoznania obowiązku podatkowego z chwilą wykonania usługi oraz otrzymania przed tą datą

zapłaty  (zastosowanie  zasad ogólnych)  ustawa o  VAT określa  „umowne"  zasady  uznania  danej  usługi  za
wykonaną:

• Usługę przyjmowaną częściowo (określoną część podzielnej w sensie gospodarczym usługi) uwaŜa się za
wykonaną w odniesieniu do tej części usługi, dla której to określono zapłatę.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 2 ustawy o VAT

Usiugę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub
rozliczeń,  uznaje  się  za  wykonaną  z  upływem kaŜdego okresu,  do  którego odnoszą  się  te  płatności  lub
rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o VAT

• Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuŜszy niŜ rok. dla której w związku z jej świadczeniem
w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem kaŜdego
roku podatkowego, do momentu  zakończenia świadczenia tej  usługi. Przez  rok naleŜy rozumieć 12
kolejnych następujących po sobie miesięcy.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 zdanie drugie ustawy o VAT

WaŜne:
Uznanie ww. usług o charakterze ..ciągłym" za wykonane z upływem wskazanych w przepisach terminów,

oznacza Ŝe są one uznane za wykonane w ostatnim dniu tych terminów, tj.:
– ostatniego dnia kaŜdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia
(w przypadku art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze),

– 31 grudnia kaŜdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi
(w przypadku art. 19a ust. 3 zdanie drugie).

• Zasady mające zastosowanie do usług świadczonych w sposób ciągły (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT)

znajdą równieŜ  odpowiednie zastosowanie do dostawy towarów, za wyjątkiem dostawy, o której
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, tj. dostawy towarów w ramach której następuje wydanie
towarów  na  podstawie  umowy  dzierŜawy,  najmu,  leasingu  lub  innej  umowy  o  podobnym
charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaŜy na warunkach odroczonej płatności,
jeŜeli  umowa przewiduje, Ŝe w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z
chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Wyłączenie to dotyczy tylko
tych  umów,  w  wyniku  których,  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  dochodowym,  odpisów
amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umów leasingu w rozumieniu tych przepisów, których
przedmiotami są grunty.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 9 oraz art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT

Przykład:
1) Podatnik zobowiąŜą! się w styczniu 2014 r. do przygotowania na zlecenie klienta raportu dotyczącego

analizy wpływu wprowadzonych przez podatnika zmian w procesie produkcji i dystrybucji towarów na
osiągniętą  wielkość sprzedaŜy za 2013  r.  Uzgodniono, Ŝe raport  będzie składał  się z  dwóch części:
pierwsza część będzie obejmować okres styczeń-czerwiec 2013 r. i druga część - okres lipiec-grudzień
2013 r. Uzgodniono, iŜ raport za pierwszą połowę 2013 r. zostanie przekazany klientowi do 30 kwietnia
2014 r.. z kolei  raport za drugą połowę 2013 r. - do 31 lipca 2014 r. Płatność za kaŜdy z raportów
zostanie  dokonana  odrębnie  w  terminie  21  dni  po  przekazaniu  raportu.  Obowiązek  podatkowy
powstanie zarówno w stosunku do raportu za I połowę 2013 r. jak i  raportu za II poiowę 2013 r.. w
momencie przekazania tych raportów klientowi (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT).

2) Podatnik zawarł  w styczniu 2014 r. półroczną umowę ze Spółką, na podstawie której  Spółka będzie
zajmowała się pozyskiwaniem nowych klientów dla podatnika. Strony będą rozliczały się miesięcznie.
Pialność  za  kaŜdy  miesiąc  będzie  następować do  25.  następnego  miesiąca.  Obowiązek  podatków}'
będzie powstawał ostatniego dnia kaŜdego miesiąca do momentu zakończenia świadczenia usługi {art.
19a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o VAT).

3) Podatnik zawad na okres od stycznia 2014 r, do czerwca 2015 r. umowę ze Spółką Y na pośrednictwo w
sprzedaŜy produkowanych przez  niego towarów. Płatność za usługę nastąpi  po zakończeniu umowy.
Podatnik musi rozpoznać obowiązek podatkowy z upływem grudnia 2014 r., tj. 31. grudnia 2014 r.. a
następnie z chwilą zakończenia świadczenia tej usługi, tj. 30 czerwca 2015 r. (art. 19a ust. 3 zdanie

drugie ustawy o VAT).

Uwaga!
Od zasad ogólnych zostały przewidziane wyjątki, zdefiniowane w przepisach szczególnych.
• W odniesieniu do niektórych dostaw towarów i świadczenia usług obowiązek podatkowy będzie powstawał

z chwilą otrzymania całości  lub części  zapłaty czy teŜ z chwilą wystawienia faktury. Odrębne zasady
będą równieŜ dotyczyć importu towarów oraz dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez
małego podatnika, rozliczającego się metodą kasową, jak równieŜ  wewnątrzwspólnotowych dostaw i
nabyć towarów.

•  Konieczność rozpoznania  obowiązku  podatkowego w przypadku  otrzymania całości  lub części  zapłaty
przed  dokonaniem  dostawy  lub  wykonaniem  usługi  zostanie  wyłączona  tylko  w  odniesieniu  do
niektórych czynności o charakterze ..ciągłym" i „masowym" (wskazanych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy
o VAT) oraz w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5-11, art. 20-21 ustawy o VAT
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WaŜne:
Podatnik,  celem  ustalenia  według  jakich  zasad  w  jego  konkretnej  sytuacji  następuje  rozpoznanie

obowiązku podatkowego, w pierwszej kolejności powinien sprawdzić czy nie ma do niego zastosowania któryś z
przepisów szczególnych. Jeśli przepisy szczególne nie znajdą zastosowania wówczas stosuje się zasady ogólne.
Przy stosowaniu  zasad ogólnych istotne jest  równieŜ  rozpoznanie czy nie znajdą zastosowania „umowne"
zasady określające moment wykonania danej czynności.
    

„Refakturowanie"
 
W przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w

świadczeniu  usług (przyjęcie  fikcji  prawnej,  Ŝe  podatnik  ten  sam otrzymał  i  wyświadczył  te  usługi)  jest
zobowiązany  do  rozpoznawania  z  tego  tytułu  obowiązku  podatkowego  na  zasadach  przewidzianych  dla
„refakturowanyctf usług lub na zasadach ogólnych jeśli ustawa o VAT nie przewiduje szczególnych zasad.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a i art. 19a ustawy o VAT

Przykład:
Podatnik zakupił usługę transportową, która została wykonana w dniu 15 stycznia bezpośrednio na rzecz

wskazanego przez niego kontrahenta. Umowa zawarta z kontrahentem przewidywała uznanie tej usługi  za
wykonaną z  chwilą otrzymania przez  kontrahenta dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do
wskazanego miejsca. Dokumenty te zostały dostarczone dopiero w dniu 10 lutego, a w dniu 3 marca podatnik
wystawił fakturę dokumentującą wykonanie usługi. Obowiązek podatkowy dla podatnika powstanie w dniu 15
stycznia, postanowienia umowy cywilnoprawnej oraz data wystawienia faktury pozostają bez wpływu na ten
termin.
    

Czynności dotychczas rozliczane według zasad szczególnych
 
Zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  obowiązek  podatkowy  będzie  powstawał  odnośnie  m.in.  następujących

czynności  (w  stosunku  do  których  obowiązek  podatkowy  powstawał  dotychczas  zgodnie  z  zasadami
szczególnymi):

dostawa lokali i budynków;
Obowiązek  podatkowy  będzie  powstawał  z  chwilą  dokonania  dostawy  budynków i  lokali,  tj.  z  chwilą

przeniesienia rozporządzania nimi jak właściciel. Zazwyczaj będzie to miało miejsce w chwili podpisania aktu
notariałnego. JeŜeli  jednak przed podpisaniem tego aktu będzie miało miejsce wydanie tych budynków lub
lokali,  obowiązek  podatkowy powstanie z  tym dniem. Jeśli  przed dokonaniem dostawy zostanie  uiszczona
całość lub część naleŜnej zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty.

Przykłady:
1) Podatnik sprzedaje (podpisanie aktu notarialnego) w dniu 5 stycznia lokał uŜytkowy. Zgodnie z zawartą

umową notarialną wydanie tego lokalu nastąpi 20 lutego – obowiązek podatkowy powstaje w dniu 5
stycznia.

2) Podatnik podpisuje umowę przedwstępną sprzedaŜy lokalu w dniu 5 stycznia. W tym samym dniu wydaje
przyszłemu  nabywcy  lokal  do  uŜytkowania.  Akt  notarialny  zostaje  zawarty  3  lutego  -  obowiązek
podatkowy powstaje w dniu 5 stycznia.

3) Podatnik podpisuje umowę przedwstępną sprzedaŜy lokalu w dniu 5 stycznia. Przyszły nabywca uiszcza
w tym dniu  50% ceny. Akl  notarialny zostaje zawarty 3 lutego, a. lokal  zostaje wydany w dniu 4
kwietnia - obowiązek podatkowy powstaje w części uiszczonej zaliczki w dniu 5 stycznia, natomiast w
pozostałym zakresie w dniu 3 lutego.
•  usługi  transportu  osób  i  ładunków kolejami,  taborem samochodowym,  statkami  pełnomorskimi,

środkami transportu Ŝeglugi śródlądowej i przybrzeŜnej, promami, samolotami i śmigłowcami;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi zostanie

uiszczona całość lub część naleŜnej z tytułu wykonania ustugi zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i
w części otrzymanej zapłaty. PoniewaŜ ww. usługi mogą być:
–  przyjmowane  częściowo,  dla  której  to  części  określono zapłatę,  lub -  dla  usług tych  mogą być

ustalane następujące po sobie tentiiny płatności lub rozliczeń,
– dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą

o VAT.
Przykład:
Podatnik  zawarł  w styczniu  półroczną  umowę ze  Spółką,  na  podstawie  której  Spółka  będzie  dowoziła

codziennie  jego pracowników na miejsca pracy. Strony  będą  rozliczały  się  miesięcznie. Płatność za
kaŜdy miesiąc będzie następować do 25. następnego miesiąca. Obowiązek podatkowy będzie powstawał
ostatniego dnia kaŜdego miesiąca do momentu zakończenia świadczenia usługi.
• usługi spedycyjne i przeładunkowe;

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeśłi przed wykonaniem usługi zostanie
uiszczona całość lub część naleŜnej z tytułu wykonania

usługi zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. PoniewaŜ ww. usługi mogą
być:
– przyjmowane częściowo, dia której to części określono zapłatę, lub
– dła usług tych mogą być ustałane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, dla celów
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ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT.
• usługi w portach morskich i handlowych;

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi zostanie
uiszczona całość łub część naleŜnej z tytułu wykonania usługi zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i
w części otrzymanej zapłaty. PoniewaŜ ww. usługi mogą być:
– przyjmowane częściowo, dla której to części określono zapłatę, lub
– dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności łub rozliczeń, dla celów

ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT.
• dostawa wysyłkowa dokonywana za zaliczeniem pocztowym;

W przypadku gdy towar jest wysyłany przesyłką pocztową przez dostawcę za zaliczeniem pocztowym (tj. w
sytuacjach  gdy  zaplata  następuje  przy  odbiorze  towaru)  obowiązek  podatkowy  będzie  powstawał  z
chwilą dokonania jego dostawy towarów, tj. z chwilą przeniesienia rozporządzania nim jak właściciel. W
przypadku  gdy ryzyko utraty  towarów w ich  wysyłkowej  dostawie  ponosi  dostawca będzie  to miało
miejsce z chwilą wydania towaru jego nabywcy.

Przykład:
Firma dokonuje dostaw towarów wyłącznie wysyłkowo. W tym celu korzysta z usług pocztowych oraz firm

kurierskich. Nabywca wybiera sposób dostarczenia (pocztą lub kurierem) i  dokonuje zapłaty w chwili
odbioru towaru (ryzyko utraty towarów ponosi dostawca). W takich przypadkach obowiązek podatkowy
będzie powstawał z chwilą wydania towaru jego nabywcy.
• usługi komunikacji miejskiej;

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi zostanie
uiszczona całość lub część naleŜnej z tytułu wykonania usługi zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą
w odniesieniu do otrzymanej kwoty (z taką sytuacją mamy do czynienia np, gdy klient płaci za bilet na
przejazd komunikacją miejską).

PoniewaŜ dla ww. usług mogą być równieŜ ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń
(np. miasto w ten sposób rozlicza się z przewoźnikiem autobusowym za wszystkie usługi realizowane w
danym miesiącu) zastosowanie mogą znaleźć zasady określające „umowne" wykonanie tych usług.
• sprzedaŜ praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów,

praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do uŜywania wspólnego znaku towarowego albo
wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi zostanie
uiszczona całość lub część naleŜnej z tytułu wykonania usługi zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i

wr części otrzymanej zapłaty. PoniewaŜ dla ww. usług mogą być ustalane następujące po sobie terminy
płatności lub rozliczeń, lub teŜ usługi te mogą być świadczone w sposób ciągły przez okres dłuŜszy niŜ
rok i  w związku z  ich dokonywaniem w danym roku mogą nie upływać terminy płatności  dla celów
ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT.
• transakcje, których przedmiotem są spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego, czy ustanowienie

odrębnej własności łokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą ustanowienia lub zbycia ww. praw. Zazwyczaj będzie to

miało miejsce w chwili podpisania aktu notarialnego. JeŜeli jednak przed podpisaniem tego aktu będzie
miało miejsce wydanie lokalu, do którego prawa są ustanawiane lub zbywane, obowiązek podatkowy
powstanie z tym dniem. Jeśli przed dokonaniem dostawy zostanie uiszczona całość lub część naleŜnej
zapłaty obowiązek powstanie z tą chwalą i w części otrzymanej zapłaty.
• dostawa towarów za pośrednictwem automatów;

Obowiązek  podatkowy  będzie  powstawał  z  chwilą  dokonania  dostawy  towarów, tj.  wydania  towarów z
automatu. PoniewaŜ określenie dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, jest istotne dła ustalenia
okresu rozliczeniowego, w którym dana czynność ma być rozliczona nadal, w przypadku automatów-,
które  nie  ewidencjonują  dnia  sprzedaŜy,  będzie  wystarczające  jeśli  pieniądze  lub  Ŝetony  będą
wyjmowane  z  automatu  w ostatnim dniu  miesiąca  i  do  tego dnia  zostanie  przyporządkowana cała
sprzedaŜ z automatu, jaka miała miejsce w trakcie całego miesiąca.
• oddanie gruntu w uŜytkowanie wieczyste;

Obowiązek podatkowy będzie powstawał  z  chwilą dokonania  dostawy towarów. Jeśli  przed dokonaniem
dostawy zostanie uiszczona całość lub część naleŜnej zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i w części
otrzymanej  zapłaty.  PoniewaŜ  specyfika  ustanowienia  wieczystego  uŜytkowania  gruntu  polega  na
regulowaniu przez 99 lat w określonym terminie opłat rocznych zastosowanie znajdą „umowne" zasady
przewidziane ustawą o VAT, z tym Ŝe jeŜeli przed ..umownym" dokonaniem dostawy towarów zostanie
otrzymana zapłata, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej zapłaty w odniesieniu do
otrzymanej kwoty.

Przykład:
Za oddanie nieruchomości gruntowej w uŜytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Pierwsza  oplata  za oddanie  nieruchomości  gruntowej  w uŜytkowanie  wieczyste  w drodze  przetargu
podlega zapłacie jednorazowo, nie później niŜ do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w
uŜytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres uŜytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca kaŜdego
roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok. w którym zostało ustanowione prawo
uŜytkowania wieczystego. Gmina na wniosek uŜytkownika wieczystego złoŜony nie później niŜ 14 dni
przed upływem terminu płatności, moŜe ustalić inny termin zapłaty, nieprzekracząjący danego roku
kalendarzowego.
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W przedstawionej sytuacji  obowiązek podatkowy w stosunku do pierwszej opłaty powstanie z chwilą jej,
otrzymania, gdyŜ pierwszą opłatę naleŜy uregulować do dnia podpisania umowy o oddanie gruntu w
uŜytkowanie  wieczyste  (przed  dokonaniem  dostawy  towaru).  Natomiast  obowiązek  podatkowy  w
odniesieniu do opłat rocznych, powstanie z upływem kaŜdego roku do którego odnoszą się poszczególne
opłaty (tj. 31 grudnia kaŜdego roku trwania uŜytkowania wieczystego). JeŜeli jednak przed dniem 31
grudnia danego roku Gmina otrzyma całość lub część opłaty rocznej (podatnicy wpłacą je zgodnie z
terminem  płatności  do  31  marca),  obowiązek  podatkowy  powstanie  z  chwilą  jej  otrzymania  w
odniesieniu do otrzymanej kwoty.
• usługi turystyki, opodatkowane według szczególnej procedury;

Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi zostanie
uiszczona całość lub część naleŜnej z tytułu wykonania usługi zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i
w części otrzymanej zapłaty.

Przykłady:
1) Podatnik świadczy usługi turystki opodatkowane według szczególnej procedury. Oferuje wycieczki

wraz z transportem z Polski do Hiszpanii  w terminie od 25 czerwca do 1 lipca. Powrót do Polski
następuje 1 lipca - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. 1 lipca.

2) Podatnik sprzedaje ww. usługę turystyki (wycieczkę) 4 kwietnia otrzyma całość lub część zapłaty.
Obowiązek podatkowy powstanie 4 kwietnia w odniesieniu do otrzymanej zapłaty (lub jej części).
Jeśli wniesiono tylko część zapłaty w dniu 1 lipca, powstanie obowiązek podatkowy w odniesieniu do
pozostałej do zapłaty kwoty.

• eksport towarów;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. przeniesienia prawa do

rozporządzania jak właściciel. O tym kiedy będzie miało to miejsce decydować często będą warunki
dokonania dostawy. Jeśli przed dostawą towarów zostanie uiszczona całość lub część naleŜnej zapłaty
obowiązek powstanie z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. PoniewaŜ przy dostawach ciągłych mogą
być  ustalane  następujące  po  sobie  terminy  płatności  lub  rozliczeń,  lub  teŜ  dostawy  te  mogą  być
świadczone

w sposób ciągły przez okres dłuŜszy niŜ  rok i  w związku z  ich dokonywaniem w danym roku mogą nie
upływać terminy  płatności  dla  celów ustalenia  momentu  ich  wykonania  stosowane  będą  „umowne"
zasady przewidziane ustawą o VAT.

    

ZASADY SZCZEGÓLNE
 

    

Wydanie towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu
 
W przypadku wydania (w ramach umowy komisu) towarów przez komitenta na rzecz komisanta (art. 7

ust.  1  pkt  3  ustawy  o  VAT)  obowiązek  podatkowy  będzie  powstawał  z  chwilą  otrzymania  przez
komitenta..ziegojytułu catości lub części zapłaty - w odniesieniu do otrzymanej kwoty - niezaleŜnie od tego
kiedy ta zapłata nastąpi: przed wydaniem towaru czy teŜ po jego wydaniu.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a, ust. 6 i 8 ustawy o VAT

W przypadku natomiast:
• wydania towaru (w ramach umowy komisu) komitentowi przez komisanta, jeŜeli komisant zobowiązany

był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) oraz
• wydania towarów przez komisanta osobie trzeciej (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT)
obowiązek podatkowy będzie powstawał na ogólnych zasadach, tj. z chwilą dokonania dostawy (wydania)

tych.towarów lub -jeśli  przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty  -  z  chwila  otrzymania
zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 8 usiany o VAT

Przykład:
1) Podatnik prowadzi komis samochodowy. W ramach prowadzonej działalności podatnik dokona! sprzedaŜy

samochodu Spółki w dniu I lutego. W dniu 6 lutego Spółka otrzymała zapłatę za sprzedany w ramach
umowy komisu samochód. Obowiązek podatkowy u Spółki powstanie w dniu 6 lutego.

2) Podatnik prowadzący komis samochodowy zobowiązał się do nabycia samochodu na rachunek Spółki. Do
nabycia  doszło  w dniu  1  lutego. Do wydania  samochodu  Spółce  doszło 6  lutego.  W dniu  8  lutego
Podatnik otrzymał od Spółki zapłatę. Obowiązek podatkowy u Podatnika powstanie w dniu 6 lutego.

3) Podatnik prowadzący komis samochodowy dokonał sprzedaŜy samochodu Spółki w dniu 1 lutego. W dniu
8 lutego wydano samochód nabywcy, który dokonał zapłaty w dniu 10 lutego. Obowiązek podatkowy u
Podatnika powstanie w dniu 8 lutego.

    

Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego
organu własności towarów w zamian za odszkodowanie

 
W przypadku przeniesienia prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie z nakazu organu władzy

publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienia z  mocy prawa obowiązek
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podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania przez podatnika całości, lub, części zapłaty z tego tytułu - w
odniesieniu  do  otrzymanej  kwoty  -  niezaleŜnie  od  tego  kiedy  ta  zaplata  nastąpi:  przed  przeniesieniem
własności towaru czy teŜ po tym przeniesieniu.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i 8 ustawy o VAT

Przykłady:
1) Spółka w dniu  7  stycznia  otrzymała odszkodowanie w formie  pienięŜnej  (kwota wpłynęła  na konto

bankowe  Spółki)  za  jedną  z  nieruchomości  gruntowych  (nieruchomość  A),  na  której  prowadziła
działalność gospodarczą przejętą na rzecz Gminy w związku z realizacją inwestycji  na cel publiczny.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania odszkodowania czyli w dniu 7 stycznia.

2) Spółka otrzymała odszkodowanie, w części w Formie nieruchomości zamiennej (nieruchomość B), gdzie
prawo własności  nieruchomości  B  przeszło  w dniu  28  stycznia  na  Spółkę  oraz  w części,  w formie
pienięŜnej, gdzie kwotę odszkodowania Spółka otrzymała w dniu 3 lutego, za jedną z nieruchomości
gruntowych (nieruchomość A), na której ta Spółka prowadziła działalność gospodarczą przejętą przez
Gminę w związku z  realizacją inwestycji  na cel  publiczny. Obowiązek podatkowy powstaje z  chwilą
otrzymania  poszczególnych  części  odszkodowania,  tj.  w  odniesieniu  do  wartości  otrzymanej
nieruchomości  B  (wynagrodzenie)  w  dniu  28  stycznia,  a  w  odniesieniu  do  otrzymanej  kwoty
odszkodowania  w  dniu  3  lutego.  Po  stronie  Gminy  obowiązek  podatkowy  powstanie  na  zasadach
ogólnych.

    

Dostawa towarów dokonywana w trybie egzekucji
 
W przypadku dostawy towarów będących własnością dłuŜnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem

obowiązujących przepisów dokonywanej w trybie egzekucji przez:
• organy egzekucyjne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, lub
•  komorników  sądowych  wykonujących  czynności  egzekucyjne  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu

postępowania cywilnego
obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwila otrzymania całości lub części zapłaty z tego tytułu - w

odniesieniu  do  otrzymanej  kwoty  -  niezaleŜnie  od  tego  kiedy  ta  zapłata  nastąpi:  przed  przeniesieniem
własności towaru czy teŜ po tym przeniesieniu.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. c, ust. 6 i 8 ustawy o VAT

Uwaga!
Przez  pojęcie  ..otrzymanie  zapłaty"  naleŜy  rozumieć moment  otrzymania  środków pienięŜnych  przez

komornika  (wpływ na  jego konto)  w przypadku  dostawy  towarów dokonywanej  w trybie  egzekucji  przez
komornika  sądowego lub moment  otrzymania  zapłaty  przez  inny  organ  egzekucyjny  dokonujący  dostawy
towarów w trybie egzekucji.

Przykład:
SprzedaŜ licytacyjna nieruchomości (opodatkowana VAT) przez komornika miała miejsce w dniu 18 marca.

Kwota uzyskana z licytacji  została wpłacona na rachunek sądu 25 marca, plan podziału kwoty uzyskanej z
egzekucji uprawomocnił się w dniu 18 lipca. Komornik otrzymał z sądu kwotę konieczną do zapłaty VAT 12
sierpnia - obowiązek podatkowy powstaje w dniu 12 sierpnia.
    

Świadczenie  us!ug  w  postępowaniu  sądowym  i  przygotowawczym  na  zlecenie  sądów
powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury

 
W  przypadku  świadczenia,  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  na  zlecenie  sądów  powszechnych,

administracyjnych,  wojskowych  lub  prokuratury  usług  związanych  z  postępowaniem  sądowym  lub
przygotowawczym obowiązek podatkowy będzie powstawał z  chwila otrzymania całości  lub części  zapłaty z

tego tytułu  -  w?  odniesieniu  do otrzymanej  kwoty  -  niezaleŜnie od tego kiedy  ta  zapłata  nastąpi:  przed
wykonaniem usługi czy teŜ po jej wykonaniu.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d, ust. 6 i 8 ustawy o VAT

Zasada ta będzie dotyczyła przykładowo:
•  świadczenia  z  nakazu  sądu  przez  radców prawnych,  adwokatów,  doradców prawnych  usług pomocy

prawnej, tzw. urzędówek;
•  usług  świadczonych  przez  biegłych  (wydawanie  opinii)  w  ramach  postępowań  sądowych  lub

przygotowawczych,  np.  usługi  specjalistów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  genetyki.  grafologów,
kryminalistyków, lotnictwa, kolejnictwa, tłumaczy przysięgłych, lekarzy (itp.);

• usług świadczonych przez mediatorów i kuratorów sądowych.
WaŜne!
Szczególny  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  przewidziany  dla  ww.  usług  nie  znajdzie

zastosowania w sytuacjach, w których wystąpi import tych usług, tj. usługi te będą świadczone:
•  przez  podatników  nieposiadających  w  Polsce  siedziby  działalności  gospodarczej  lub  stałego  miejsca

prowadzenia działalności gospodarczej,
•  na  rzecz  „polskich"  podatników posiadających  w Polsce  siedzibę  działalności  gospodarczej  lub  stałe

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla których te usługi są świadczone,
oraz do rozliczenia podatku będzie zobowiązany „polski" podatnik, będący usługobiorcą.
W takim przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania
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tych usług lub - jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w
odniesieniu do otrzymanej części.

• PoniewaŜ ww. usługi mogą być przyjmowane częściowo, dla której to części określono zapłatę, dla celów
ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą ..umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT (vide:
zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 19a ust. 1-2, ust. 5 pkt 1 lit. d i ust. 8
oraz art. 28b ustawy o VAT

Przykład:
Sąd  wystąpił  do  tłumacza  przysięgłego  o  przetłumaczenie  na  język  polski  dokumentacji  będącej

przedmiotem postępowania sądowego. Tłumacz przedstawił  tłumaczenie w dniu I marca, za które otrzymał
zapłatę w dniu 30 marca - obowiązek podatkowy powstanie w dniu 30 marca.
    

Świadczenie usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41, tj.:
 
•  usługi  ubezpieczeniowe, usługi  reasekuracyjne i  usługi  pośrednictwa w  świadczeniu usług

ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a takŜe usługi świadczone przez ubezpieczającego w
zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z  wyłączeniem
zbywania  praw  nabytych  w  związku  z  wykonywaniem  umów  ubezpieczenia  i  umów
reasekuracji;

• usługi udzielania kredytów lub poŜyczek pienięŜnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu
usług  udzielania  kredytów  lub  poŜyczek  pienięŜnych,  a  takŜe  zarządzanie  kredytami  lub
poŜyczkami pienięŜnymi przez kredytodawcę lub poŜyczkodawcę;

• usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji
finansowych i  ubezpieczeniowych  oraz  usługi  pośrednictwa w  świadczeniu  tych  usług,  a
takŜe zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę iub poŜyczkodawcę;

•  usługi  w  zakresie  depozytów  środków  pienięŜnych,  prowadzenia  rachunków  pienięŜnych,
wszelkiego  rodzaju  transakcji  płatniczych,  przekazów  i  transferów  pienięŜnych,  długów,
czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

• usługi, w tym takŜe usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:
a) spółkach,
b) innych niŜ spółki podmiotach, jeŜeli mają one osobowość prawną

- z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;
• usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29

łipca 2005 r.  o  obrocie instrumentami  finansowymi,  z  wyłączeniem przechowywania tych
instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

W przypadku ww. usług obowiązek podatkowy będzie powstawał z_chwilą otrzymania całości  lub części
zapłaty z tego tytułu - w odniesieniu do otrzymanej kwoty - niezaleŜnie od tego kiedy ta zapłata nastąpi:
przed wykonaniem usługi czy teŜ po jej wykonaniu.

Rozpoznanie  obowiązku  podatkowego  w  opisanych  przypadkach  nie  oznacza  konieczności  rozliczenia
podatku  VAT.  z  uwagi  na  fakt  zwolnienia  tych  usług  od  tego  podatku,  jednakŜe  moment  rozpoznania
obowiązku podatkowego ma decydujące znaczenie dla celów ustalenia wysokości proporcji uprawniającej do
proporcjonalnego  odliczenia  podatku  VAT  w  sytuacji  wystąpienia  u  danego  podatnika  równieŜ  sprzedaŜy
opodatkowanej (art. 90 i 91 ustawy o VAT).

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e, ust. 6 i 8 usiany o VAT

Przykłady:
1) Zakład ubezpieczeniowy zawarł z klientem w dniu 28 stycznia umowę ubezpieczenia nieruchomości, w

której  ustalono m.in. wysokość oraz  termin  płatności  jednorazowej  składki  (w ciągu  7  dni  od dnia
zawarcia umowy). Klient  dokonał  zapłaty składki  przelewem bankowym w dniu  2  lutego. Rachunek
bankowy zakładu ubezpieczeń został uznany 5 lutego - obowiązek podatkowy powstaje 5 lutego.

2) Bank zawarł ze Spółką 5-Ietnią umowę kredytową, na podstawie której ustalono m.in. wysokość oraz
termin  płatności  miesięcznych  rat  odsetkowych  i  kapitałowych  (do  5.  dnia  następnego  miesiąca)  -
obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania przez bank naleŜności odsetkowej. Termin płatności
rat nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

3)  Spółka  A  (podatnik)  poręczyła  wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  zaciągniętej  przez  Spótkę  B
poŜyczki. Umowa poręczenia została zawarta w dniu 15 stycznia. Termin zapłaty wynagrodzenia z tytułu
umowy poręczenia - w ciągu 30 dni  od dnia zawarcia umowy. Spółka A otrzymała wynagrodzenie z
tytułu umowy poręczenia w dniu 25 lutego - obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje 25 lutego.

4) Bank w dniu 5 stycznia pobrał z rachunku klienta opłatę z tytułu prowadzenia rachunku - obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą pobrania opłaty (5 stycznia).

    

Dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze
 
W  przypadku  uzyskania  przez  podatnika  dotacji,  subwencji  i  innych  dopłat  o  podobnym charakterze

mających bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art.
29a ust. 1 ustawy o VAT) obowiązek podatkowy będzie

powstawał z chwilą otrzymania całości  lub części tej dotacji, subwencji  lub, dopłaty - w odniesieniu do
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otrzymanej kwoty - niezaleŜnie od tego kiedy wpływ tych środków nastąpi: przed dokonaniem dostawy towaru
lub wykonaniem usługi czy teŜ po tych zdarzeniach.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 2, ust. 6 i 8 ustawy o VAT

Przykłady:
1) Spółka otrzymała dotację do realizowanej usiugi  mającą bezpośredni  wpływ na cenę tejŜe usługi  w

dwóch transzach, tj. środki  na ten ceł  wpłynęły na konto Spółki  w wysokości  15% całkowitej kwoty
dotacji w dniu 7 stycznia oraz w wysokości 85% w dniu 8 stycznia. Obowiązek podatkowy powstaje z
chwilą otrzymania przez Spółkę tego dofinansowania, tj. odpowiednio w dniu 7 i 8 stycznia.

2)  Apteka  w dniu  3  stycznia  dokonała  sprzedaŜy  leku.  który  jest  objęty  tzw.  refundacją  ze  środków
Narodowego Funduszu Zdrowia. Cena łęku zapłacona przez realizującego receptę w aptece wyniosła 20
zł. W dniu 20 lutego apteka otrzymała refundację do tego leku z NFZ w wysokości 10 zł. Obowiązek
podatkowy powstaje zatem w dniu 3 stycznia w części płatności dokonanej przez realizującego receptę
(20 zl) i w dniu 20 lutego w części otrzymanej przez aptekę w ramach refundacji (10 zł).

3)  Przewoźnik  kolejowy otrzymuje  dotację  przedmiotową z  budŜetu  państwa do krajowych  przewozów
pasaŜerskich,  wyrównującą  utracone  przychody  z  tytułu  honorowania  ustawowych  uprawnień  do
ulgowych przejazdów. Przedsiębiorca otrzymał dotację w dniu 7 marca. Obowiązek podatkowy powstaje
w dniu otrzymania dotacji, tj. w dniu 7 marca.

    

Usługi budowlane lub budowłano-montaŜowe
 
W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montaŜowych:
•  na rzecz  innego  podatnika podatku VAT,  podatku od  wartości  dodanej  czy  teŜ  podatku o

podobnym charakterze lub osoby prawnej niebędacej podatnikiem obowiązek podatkowy będzie
powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania ww. usług.
JeŜeli podatnik nie wystawił w tym terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy

powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. 30 dnia od dnia wykonania usług.
Uwaga!
Prawidłowe  określenie  momentu  wykonania  usług  budowlanych  i  budowlano-montaŜowych  ma  istotne

znaczenie dla prawidłowego wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. O wykonaniu usług
budowlanych lub budowlano-montaŜowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś
przyjęcie  tych  usług  na  podstawie  protokołów  zdawczo-odbiorczych.  Protokół  zdawczo-odbiorczy
potwierdza fakt wykonania tych usług, jednak nie przesądza o terminie i zakresie ich wykonania.

Otrzymanie  przed  wykonaniem  usługi  całości  lub  części  zapłaty  powoduje  powstanie  obowiązku
podatkowego z chwila jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, natomiast otrzymanie zapłaty
juŜ po wykonaniu usługi pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a, ust. 7 i 8 oraz art. 106b ust. 1 i art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy

o VAT

WaŜne!
Moment wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki (stanowiącej całość lub część naleŜności)

przed wykonaniem usługi budowlanej nie, wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego. W
przypadku otrzymania zaliczki obowiązek podatkowy powstanie bowiem z chwilą otrzymania tej zaliczki
(niezaleŜnie od tego kiedy zostanie wystawiona faktura dokumentująca tę zaliczkę).

Faktura dokumentująca zaliczkę powinna być wystawiona nie później niŜ 15. dnia miesiąca następującego
po  miesiącu,  w  którym  ją  otrzymano.  Natomiast  wykonanie  usługi  budowlanej  powinno  być
udokumentowane fakturą wystawioną nie później niŜ 30. dnia od dnia wykonania usługi. W przypadku
gdy otrzymana przed wykonaniem usługi zaliczka nie pokryła całej naleŜności, zapłata części naleŜności
po  wykonaniu  usługi  (ta  część  naleŜności  nie  będzie  juŜ  stanowiła  zaliczki)  nie  rodzi  obowiązku
podatkowego. Obowiązek podatkowy w odniesieniu do usługi budowlanej nieobjętej otrzymaną zaliczką
powstanie z  chwilą upływu 30. dnia od dnia wykonania usługi, chyba Ŝe przed tym dniem zostanie
wystawiona  na  wykonaną  usługę  faktura  -  wówczas  obowiązek  podatkowy  powstanie  z  chwilą
wystawienia faktury.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a, ust. 7 i 8 oraz art. 106b ust. 1 i 2, art. 106i ust. 3 pkt 1

ustawy o VA T

• na rzecz pozostałych podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT, podatku od wartości
dodanej lub podatku o podobnym charakterze obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach
ogólnych, tj. z  chwilą wykonania usługi  lub -jeśli  przed tym momentem otrzymano całość lub część
zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej części. Wystawienie zatem w takiej
sytuacji faktury na Ŝądanie ww. podmiotów lub otrzymanie zapłaty po wykonaniu usługi pozostanie bez
wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT

WaŜne!
W przypadku konieczności zastosowania zasad ogólnych powstawania obowiązku podatkowego z uwagi na

charakter usług budowlanych i budowlano-montaŜowych:
• usługi mogą być przyjmowane częściowo i dla wykonanej części usługi moŜe zostać określona zaplata, lub
• dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, lub
•  usługi  te  mogą  być  świadczone  w  sposób  ciągły  przez  okres  dłuŜszy  niŜ  rok  i  w  związku  z  ich
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świadczeniem w danym roku mogą nie upływać terminy płatności
dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT

(vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).
Podstawa prawna: art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT

Przykłady:
1) Podatnik podjął się wykonania na rzecz innego podatnika usługi budowlanej, której termin wykonania

został  określony  na  dzień  10  kwietnia.  W  dniu  25  lutego  otrzymał  załiczkę  obejmującą  całość
naleŜności,  wystawi!  fakturę  na  tę  zaliczkę  w  dniu  5  marca  -  obowiązek  podatkowy  dla  zaliczki
powstanie 25 lutego.

2) Podatnik podjął się wykonania na rzecz innego podatnika usługi budowlanej, której termin wykonania
został  określony  na  dzień  10  kwietnia.  W  dniu  2  kwietnia  otrzyma!  zaliczkę  obejmującą  część
naleŜności, wystawił fakturę na tę zaliczkę w dniu 3 kwietnia, zaś pozostałą część naleŜności za usługę
wykonaną w terminie uregulował w dniu 30 kwietnia - obowiązek podatkowy dla zaliczki powstanie 2
kwietnia, zaś dla wykonanej usługi nieobjętej zaliczką w dniu 10 maja (chyba Ŝe wcześniej podatnik
wystawi! fakturę dokumentującą wykonanie usługi).

3) Podatnik podjął się wykonania na rzecz innego podatnika usługi budowlanej, której termin wykonania
został określony na dzień 10 kwietnia. Podatnik wykonał usługę w terminie i wystawił fakturę w dniu 20
kwietnia - obowiązek podatkowy powstanie 20 kwietnia.

4) Podatnik podjął się wykonania na rzecz innego podatnika usługi budowlanej, której termin wykonania
został określony na dzień 10 kwietnia. Podatnik wykonał usługę w terminie i wystawił fakturę w dniu 3
czerwca  -  obowiązek  podatkowy  powstanie  w  dniu  10  maja,  gdyŜ  faktura  została  wystawiona  z
opóźnieniem.

5) Podatnik podjął się wykonania na rzecz konsumenta usługi budowlanej, której termin wykonania został
określony na dzień 10 kwietnia. Podatnik wykonał usługę w terminie, nie udokumentował jej fakturą,
poniewaŜ konsument nie zgłosi! takiego Ŝądania - obowiązek podatkowy powstanie w dniu 10 kwietnia.

6) Podatnik podjął się wykonania na rzecz konsumenta usługi budowlanej, której termin wykonania został
określony na dzień 10 kwietnia. W dniu 25 lutego otrzyma! załiczkę obejmującą część naleŜności, a w
dniu 11 kwietnia - po wykonaniu usługi - otrzymał pozostałą część naleŜności - obowiązek podatkowy
dla otrzymanej zaliczki powstał w dniu 25 lutego, natomiast dla usługi nie objętej zaliczką w dniu 10
kwietnia.

    

Dostawa drukowanych: ksiąŜek (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów
 
W przypadku dostawy:
• ksiąŜek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek,
• gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)
na  rzecz  innego  podatnika  podatku  VAT,  podatku  od  wartości  dodanej  czy  teŜ  podatku  o

podobnym  charakterze  lub  osoby  prawnej  niebędącej  podatnikiem  obowiązek  podatkowy  będzie
powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 60, dnia od dnia wydania tych towarów, lub 120. dnia od
pierwszego dnia wydania tych towarów-jeśli umowa o ich dostawę przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw.

JeŜeli podatnik nie wystawił w ww. terminach faktury lub wystawi! ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy
powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. odpowiednio 60. lub 120. dnia od dnia wydania
towarów.

Otrzymanie  przed  dokonaniem dostawy  ww.  towarów całości  lub  części  zapłaty  powoduje  powstanie
obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, natomiast otrzymanie
zapłaty juŜ po dokonaniu dostawy pozostaje bez wpfywu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. h, ust. 7 i 8 oraz art. 106b ust. 1 i art. 106i ust. 3 pkt 2 i 4
ustawy o VAT

Uwaga:
W przypadku dostawy ww. towarów na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej, która ma charakter

dostawy wewnątrzwspólnotowej, odpowiednie  zastosowanie  znajdą przepisy dotyczące momentu  powstania
obowiązku podatkowego przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 ustawy o VAT

W przypadku natomiast dostawy:
• map i ulotek,
• ksiąŜek, gazet, czasopism i magazynów, niedrukowanych
• ksiąŜek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1), gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU 58.13.1

i PKWiU ex 58.14.1) dokonywanych na rzecz pozostałych podmiotów niebędjjcych podatnikami
podatku VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze

obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, ij. z chwilą dokonania dostawy towarów
lub  -  jeśli  przed  tym  momentem  otrzymano  całość  lub  część  zapłaty  -z  chwilą  otrzymania  zapłaty  w
odniesieniu do otrzymanej części. Wystawienie zatem w takiej sytuacji faktury na Ŝądanie ww. podmiotów lub
otrzymanie zapłaty po dokonaniu dostawy towarów pozostanie bez wpływu na moment powstania obowiązku
podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT

Przykład:
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1) Księgarnia - podatnik VAT - dokonuje zamówienia od wydawnictwa ksiąŜek w dniu 3 stycznia. Wydanie
towaru  nastąpiło  w  dniu  7  stycznia.  Wydawnictwo  wystawiło  fakturę  w dniu  5  lutego.  Obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, tj. dnia 5 lutego.

2) Księgarnia - podatnik VAT - dokonuje zamówienia od wydawnictwa ksiąŜek w dniu 3 stycznia. Wydanie
towaru księgarni nastąpiło w dniu 7 stycznia. Wydawnictwo wystawiło fakturę w dniu 15 marca. JeŜeli
umowa na dostawę ksiąŜek nie przewidywała rozliczenia zwrotów wydawnictw obowiązek podatkowy
powstaje w dniu upływu terminu 60-ciu dni od daty wydania towaru, tj. dnia 8 marca. JeŜeli umowa
przewidywała rozliczenie zwrotów wydawnictw i pierwotna dostawa opiewała np. na 100 sztuk ksiąŜek a
zwrot  objął  30  sztuk,  obowiązek  podatkowy  powstaje  odnośnie  niezwróconych  70  sztuk  ksiąŜek,  z
chwilą wystawienia faktury, tj. dnia 15 marca, bowiem faktura została wystawiona przed upływem 120.
dnia od daty pierwszego dnia wydania tych towarów.

3)  Klient,  będący  osobą  fizyczną nieprowadzącą  działalności  gospodarczej,  dokonuje  zakupu  ksiąŜki  w
księgarni w dniu 5 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru, tj. w
dniu 5 lutego.

4) Klient, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamawia w dniu 5 lutego on-łine
ksiąŜkę  w księgarni  z  opcją  osobistego odbioru  w placówce.  Dokonuje  płatności  przelewem w tym
samym dniu.  Księgarnia  otrzymała  zapłatę  w  dniu  6  lutego  (data  uznania  konta).  Klient  odebrał
osobiście ksiąŜkę w dniu 7 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez księgarnię
zapłaty tj. w dniu 6 lutego.

    

Czynności  polegające  na  drukowaniu  ksiąŜek  (z  wyłączeniem  map  i  uiotek)  oraz  gazet,
czasopism i magazynów

 
W przypadku usług drukowania:
• ksiąŜek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek,
• gazet, czasopism i magazynów (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)
na  rzecz  innego  podatnika  podatku  VAT,  podatku  od  wartości  dodanej  czy  teŜ  podatku  o

podobnym  charakterze  Jub  osoby  prawnej  niebędąeej  podatnikiem  obowiązek  podatkowy  będzie
powstawał z chwila wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 90. dnia od dnia wykonania usługi drukowania.
JeŜeli podatnik nie wystawił w ww. terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy

powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. 90. dnia od dnia wykonania usługi.
Otrzymanie  przed  wykonaniem  usługi  całości  lub  części  zapłaty  powoduje  powstanie  obowiązku

podatkowego z chwilą, jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, natomiast otrzymanie zapłaty juŜ
po wykonaniu usługi pozostaje bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c, ust. 7 i 8 oraz art. 106b ust. 1 i art. 106i ust. 3 pkt 3 ustawy

o VAT

WaŜne!
Szczególny  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  przewidziany  dla  ww.  usług  nie  znajdzie

zastosowania w sytuacjach w których wystąpi import tych usług, tj. usiugi le będą świadczone:
•  przez  podatników nieposiadających  w  Polsce  siedziby  działalności  gospodarczej  lub  slalego  miejsca

prowadzenia działalności gospodarczej, oraz
•  na  rzecz  „polskich"  podatników posiadających  w Polsce  siedzibę  działalności  gospodarczej  lub  stale

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla których te usługi są świadczone,
oraz do rozliczenia podatku będzie zobowiązany „polski" podatnik, będący usługobiorcą.
W takim przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwila wykonania

tych usług lub - jeśii przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w
odniesieniu do otrzymanej części.

PoniewaŜ ww. usługi:
• mogą być przyjmowane częściowo, dla której to części określono zapłatę, lub
• dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,
dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT

(vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).
Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 19a ust. 1-3, ust. 5 pkt 1 lit. d i ust. 8

oraz art. 28b ustawy o VAT

W przypadku natomiast wykonywania pozostałych usług druku, w tym usług drukowania:
• map i ulotek, oraz
•  ksiąŜek  (PKWiU  ex  58.11.1),  gazet,  czasopism i  magazynów (PKWiU  58.13.1  i  PKWiU  ex  58.14.1)

dokonywanych  na  rzecz  pozostałych  podmiotów  niebędących  podatnikami  podatku  VAT,
podatku od wartości dodanej łub podatku o podobnym charakterze

obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania usługi lub - jeśłi
przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z  chwilą otrzymania zagłaty w odniesieniu do
otrzymanej części. Wystawienie zatem w takiej sytuacji  faktury na Ŝądanie ww. podmiotów lub otrzymanie
zapłaty po wykonaniu usługi pozostanie bez wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 8 ustawy a VAT

WaŜne!
W przypadku konieczności zastosowania zasad ogólnych powstawania obowiązku podatkowego z uwagi na
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fakt, Ŝe usługa drukowania ksiąŜek, gazet, czasopism i magazynów:
• moŜe być przyjmowana częściowo, d!a której to części określono zapłatę, łub
• dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozłiczeń,
dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT

(vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).
Podstawa prawna: art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT

    

Dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego oraz świadczenie
usług:

 
• telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
•  związanych z  uzdatnianiem i  dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci  wodociągowych

(PKWiU 36.00.20.0),
•  związanych z  handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci  wodociągowych (PKWiU

36.00.30.0),
• związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU ex 37),
•  związanych ze zbieraniem odpadów innych niŜ niebezpieczne nadających się do recyklingu

(PKWiU 38.11.1),
• związanych ze zbieraniem odpadów innych niŜ niebezpieczne nienadających się do recyklingu

(PKWiU 38.11.2),
•  związanych  z  infrastrukturą  przeznaczoną  do  przemieszczania  odpadów  innycli  niŜ

niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
• związanych ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
•  związanych  z  infrastrukturą  przeznaczoną  do  przemieszczania  odpadów  niebezpiecznych

nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
• związanych z obróbką odpadów innych iŜ niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

(PKWiU 38.21.10.0),
• związanych z usuwaniem odpadów innych niŜ niebezpieczne (PKWiU 38.21.2)
• związanych z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
•  związanych  z  unieszkodliwianiem  odpadów  promieniotwórczych  i  pozostałych  odpadów

niebezpiecznych  (PKWiU  es  38.22.2),  z  wyłączeniem  usług  zagospodarowania  odpadów
promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU es 38.22.21.0),

• związanych z odkaŜaniem i czyszczeniem (PKWiU 39.00.1),
•  pozostałych  związanych  z  rekultywacją  oraz  specjalistycznych  w  zakresie  kontroli

zanieczyszczeń (PKWiU 39.00.2),
• zamiatania śmieci i usuwania śniegu (PKWiU 81.29.12.0), e pozostałych sanitarnych (PKWiU

81.29.13.0),
• najmu, dzierŜawy, 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.
W przypadku dostawy w\v. towarów oraz świadczenia ww. usług na rzecz innego podatnika podatku VAT,

podatku od wartości dodanej czy teŜ podatku o podobnym charakterze
lub  osoby  prawnej  niebędącej  podatnikiem  obowiązek  podatkowy  będzie  powstawał  z  chwilą

wystawienia faktury.
Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej z upływem terminu płatności.
JeŜeli podatnik, nie wystawił w ww. terminie faktury lub wystawi! ja z opóźnieniem obowiązek podatkowy

powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. upływem terminu płatności.
Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 4, ust. 7 i 8 oraz art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT

WaŜne!
Szczególny  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  przewidziany  dla  ww.  usług  nie  znajdzie

zastosowania w sytuacjach w których wystąpi import tych usług, tj. usługi te będą świadczone:
•  przez  podatników  nieposiadających  w  Polsce  siedziby  działalności  gospodarczej  lub  stałego  miejsca

prowadzenia działalności gospodarczej, oraz
•  na  rzecz  „polskich"  podatników posiadających  w Polsce  siedzibę  działalności  gospodarczej  lub  stale

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla których te usługi są świadczone,
oraz do rozliczenia podatku będzie zobowiązany „polski" podatnik, będący usługobiorcą.
W takim przypadku obowiązek podatkowy będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą, wykonania

tych usług lub - jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w
odniesieniu do otrzymanej części.

PoniewaŜ ww. usługi:
• mogą być przyjmowane częściowo, dla której to części określono zapłatę, lub
• dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, lub
•  usługi  te  mogą  być  świadczone  w  sposób  ciągły  przez  okres  dłuŜszy  niŜ  rok  i  w  związku  z  ich

dokonywaniem w danym roku mogą nie upływać terminy płatności
dla celów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT

(vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).
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Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 19a ust. 1-3, ust. 5 pkt 1 lit. d i ust. 8
oraz art. 28b ustawy o VAT

W przypadku dostawy ww. towarów oraz  świadczenia  ww. usług na rzecz pozostałych podmiotów
niebędącyeh podatnikami podatku VAT,  podatku od wartości  dodanej lub podatku o  podobnym
charakterze obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą:

• upływu terminu płatności lub
• wystawienia faktury - jeśli podatnik zdecyduje się na wystawienie faktury takiemu podmiotowi (pomimo

braku takiego obowiązku na gruncie przepisów o podatku VAT) i faktura ta zostanie wystawiona ipjrzed
upływem terminu  płatności.  Wystawienie  faktury  po  terminie  płatności  nie  powoduje  „ponownego"
powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5 pkt 4 i ust. 7 oraz art. 106b ust. 3 ustawy o VAT

Uwaga!
Jak juŜ wyŜej wskazano podatnik nie ma obowiązku wystawiania na gruncie przepisów o podatku VAT

faktur dokumentujących dokonywanie ww. czynności na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku
VAT, podatku od wartości dodanej łub podatku o podobnym charakterze, nawet w sytuacji  gdy podmioty te
zgłoszą takie Ŝądanie. Brak obowiązku ich wystawiania nie oznacza jednak zakazu. W konsekwencji faktury
takie mogą być wystawiane, jeśli taka jest tylko wola podatnika.

JeŜeli podatnik zdecyduje się na wystawienie faktury powinna ona być wystawiona:
• jeŜeli Ŝądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar iub

wykonano usługę - nie później niŜ 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
dostawy towaru lubywkonano usługę,

• jeŜeli Ŝądanie wystawienia faktury zostało zgłoszono po upływie tego miesiącu – nie później niŜ 15. dnia
od dnia.zgłoszenia Ŝądania.

W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące faktur.
Podstawa prawna: art. 106b ust. 3 pkt 1 i art. 106i ust. 6 ustawy o VAT

WaŜne!!!
Otrzymanie przed dokonaniem dostawy ww. towarów lub wykonaniem ww. usług (niezaleŜnie

od tego na czyją rzecz - podatników lub „niepodatników") całości lub części zapłaty nie powoduje
powstania obowiązku podatkowego. Zasada opodatkowania płatności przed dokonaniem dostawy towarów
lub wykonaniem usługi została bowiem w tych przypadkach wyłączona.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 8 ustawy o VAT

Uwaga!
Opisane  powyŜej  zasady znajdą zastosowanie  równieŜ  do  usług telekomunikacyjnych  świadczonych  w

systemie przepłaconym (tzw. pre-paid). SprzedaŜ bowiem jednostek uprawniających do skorzystania z usług
telekomunikacyjnych  (niezaleŜnie  od  miejsca  podmiotu  sprzedającego  w  łańcuchu  dystrybucji  usług
telekomunikacyjnych) naleŜy uznać za świadczenie usługi  telekomunikacyjnej (vide: wyrok TSUE z dnia 3
maja 2012 r. w sprawie C-520/10 Lebara, pkt42).

Przykłady:
1) Podatnik wystawił w dniu 20 sierpnia fakturę za dostawę na rzecz Spółki energii elektrycznej za okres

od 10 lipca do 9 sierpnia z terminem płatności do 20 września - obowiązek podatkowy powstanie w dniu
20 sierpnia.

2) Podatnik sprzedaje na rzecz konsumentów gaz przewodowy. Na początku roku wystawia 6 dokumentów
rozliczeniowych  (niebędących  fakturami  VAT)  na  zuŜycie  prognozowane  (na  podstawie  zuŜycia  z
okresów poprzednich) z terminami płatności do 20. kaŜdego miesiąca. PoniewaŜ zuŜycie rzeczywiste w
półroczu jest większe od prognozowanego podatnik w dniu 6 lipca wystawia fakturę rozliczeniową na
kwotę  dopłaty  -  obowiązek  podatkowy  powstaje  zgodnie  z  terminami  płatności  wyznaczonymi  na
dokumentach  rozliczeniowych,  tj.  20.  kaŜdego  miesiąca  oraz  w  części  przekraczającej  zuŜycie
prognozowane w dniu wystawienia faktury, tj. 6 lipca.

3) Podatnik wynajmuje lokal uŜytkowy Spółce na czas nieoznaczony. Podatnik wystawi! fakturę za najem
lokalu za okres od 1 lipca do 31 lipca. Fakturę wystawiono w dniu 5 sierpnia (wpłynęła ona do Spółki w
dniu 22 sierpnia). Obowiązek podatkowy u podatnika powstanie w dniu w dniu 5 sierpnia.

    

Import towarów
 
W przypadku importu towarów obowiązek podatkowy - tak jak dotychczas - będzie powstawał z chwilą

powstania długu celnego.
Podstawa prawna: art. 19a ust. 9 ustawy o VAT

W przypadku natomiast objęcia towarów procedurą celną:
•  przetwarzania  pod  kontrolą  celną  -  obowiązek  podatkowy  powstanie  z  chwilą  objecia  towarów  tą

procedurą,
•  składu  celnego,  odprawy  czasowej  z  całkowitym zwolnieniem od  naleŜności  celnych  przywozowych,

uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie
towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeŜeli  od towarów tych pobierane są
opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze – obowiązek, podatkowy powstanie z chwilą
wymagalności tych opłat.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 10 i 11 ustawy o VAT

Uwaga!
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Od 1 stycznia 2014 r. nastąpi zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu
towarów  objętych  procedurą  uszlachetniania  czynnego  w  systemie  cel  zwrotnych  i  odprawy  czasowej  z
częściowym zwolnieniem od naleŜności  celnych  przywozowych.  Obowiązek  podatkowy  powstanie  z  chwilą
powstania długu celnego a nie jak dotychczas z chwilą objęcia towarów tymi procedurami. Zmiana ta nie ma
jednak charakteru merytorycznego. W przypadku bowiem tych procedur dług celny powstaje z chwilą objęcia
towarów tymi procedurami.

Natomiast  nową  regulacją  jest  określenie  momentu  powstania  obowiązku  podatkowego  w przypadku
importu towarów objętych przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub
składu  wolnocłowego,  jeŜeli  od  tych  towarów pobierane  są  opłaty  wyrównawcze  lub  opłaty  o  podobnym
charakterze. W tych przypadkach obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wymagalności tych opłat.

Przykłady:
1) W dniu 7 stycznia 2014 r. podatnik dokonuje z Rosji importu maszyny do produkcji ciastek. Dług celny w

związku z przywozem maszyny powstaje 7 stycznia na skutek złoŜenia w urzędzie celnym zgłoszenia
celnego i objęcia tego towaru procedurą dopuszczenia do obrotu. Obowiązek podatkowy z tytułu importu
tego towaru powstaje z chwilą powstania długu celnego - czyli równieŜ 7 stycznia.

2) W dniu 8 stycznia 2014 r. podatnik dokonuje z Norwegii  importu rurek Ŝelaznych, z których planuje
wytworzyć siedzenia z metalową ramą. Towary te zostają objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą
celną. Dług celny powstaje dopiero 17 czerwca (w momencie dopuszczenia produktów przetworzonych
do obrotu). W takim przypadku obowiązek podatkowy z tytułu importu rurek powstaje z chwilą objęcia
tych towarów przedmiotową procedurą - czyli 8 stycznia.

    

OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZY IMPORCIE USŁUG
 
Od  1  stycznia  2014  r.  przepisy  dotyczące  powstania  obowiązku  podatkowego  nie  regulują  odrębnie

powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług, tj. w sytuacji gdy usługi te. co do zasady, będą
świadczone:

•  przez  podatników  nieposiadąjących  w  Polsce  siedziby  działalności  gospodarczej  lub  stałego  miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej,

• na rzecz „polskich" podatników prowadzących na terytorium Polski działalność gospodarczą,
oraz
• miejscem świadczenia usługi będzie terytorium kraju, a
• do rozliczenia podatku będzie zobowiązany „polski" podatnik, będący usługobiorcą.
Obowiązek podatkowy będzie zatem powstawał w odniesieniu do nabywanych usług:
• do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT - na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania tych usług

lub - jeśli przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty ~ z chwilą otrzymania zapłaty w
odniesieniu do otrzymanej części;

• pozostałych - na zasadach szczególnych, jeśli usługi te zostały wymienione w przepisach art. 19a ust. 5-7
ustawy o VAT, jeśłi natomiast nie zostały wymienione - na zasadach

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 19a ust. 1, ust. 5-8 oraz art. 28h ustawy

o VAT

Uwaga!
PoniewaŜ nabywane usługi:
• mogą być przyjmowane częściowo, dla której to części okreśłono zapłatę, lub
• dla usług tych mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności iub rozliczeń, lub
•  usługi  te  mogą  być  świadczone  w  sposób  ciągły  przez  okres  dłuŜszy  niŜ  rok  i  w  związku  z  ich

dokonywaniem w danym roku mogą nie upływać terminy płatności
dla cełów ustalenia momentu ich wykonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT

(vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).
Podstawa prawna: art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT

Przykład:
1) Polski  podatnik  nabywa usługi  serwisowe sprzętu  AGD w sieci  restauracji  od podatnika podatku  od

wartości  dodanej  z  siedzibą  na  Litwie.  Umowa  przewiduje,  Ŝe  usługa  będzie  obejmowała  okres  6
miesięcy  i  terminy  płatności  są  ustalone  na  20.  dzień  kaŜdego  miesiąca  -  obowiązek  podatkowy
powstanie ostatniego dnia kaŜdego miesiąca trwania tej usługi.

2) Polski podatnik zlecił podatnikowi włoskiemu przeprowadzenie analizy rynku motoryzacyjnego. Strony
ustaliły, Ŝe usługa zostanie wykonana 20 czerwca, zapłata zostanie dokonana 20 lipca - obowiązek
podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. 20 czerwca.

3) Polski podatnik zleci! podatnikowi włoskiemu przeprowadzenie analizy rynku motoryzacyjnego. Strony
ustaliły, Ŝe usługa zostanie wykonana 20 czerwca, w dniu 5 czerwca została dokonana zaplata całości
naleŜności - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zapłaty, tj. 5 czerwca.

    

OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZY DOSTAWIE TOWARÓW, DLA KTÓREJ PODATNIKIEM JEST ICH
NABYWCA

 
Od  1  stycznia  2014  r.  przepisy  dotyczące  powstania  obowiązku  podatkowego  nie  regulują  równieŜ

odrębnie powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich
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nabywca, tj. w sytuacji gdy towary te, co do zasady, będą dostarczane:
• na terytorium Polski,
•  przez  podatników  nieposiadających  w  Polsce  siedziby  działalności  gospodarczej  lub  stałego  miejsca

prowadzenia działalności gospodarczej.
•  na  rzecz  „polskich"  podatników, posiadających  w Polsce  siedzibę  działalności  gospodarczej  lub  stałe

miejsce  prowadzenia  działalności  gospodarczej  prowadzących  na  terytorium  Polski  działalność
gospodarczą,

oraz do rozliczenia podatku będzie zobowiązany „polski" podatnik, będący nabywcą tych towarów.
Obowiązek podatkowy będzie zatem powstawał w odniesieniu do nabywanych towarów usług:
• na _zasadach szczególnych, jeśli dostawa danych towarów została wymieniona w przepisach art. 19a ust.

5-7 ustawy o VAT,
• na zasadach ogólnych w pozostałych przypadkach, tj. z  chwilą dokonania dostawy towarów lub -jeśli

przed tym momentem otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu
do otrzymanej części;

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9, art. 17 ust. 1 pkt 5 i ust. 1a, art. 19a ust. 1, ust. 5-8 ustawy o VAT

Uwaga!
PoniewaŜ:
• dla nabyć tych towarów mogą być ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, lub
•  nabycia  te  mogą  być dokonywane  w sposób ciągły  przez  okres dłuŜszy  niŜ  rok  i  w  związku  z  ich

dokonywaniem w danym roku mogą nie upływać terminy płatności
dla celów ustalenia momentu ich dokonania stosowane będą „umowne" zasady przewidziane ustawą o VAT

(vide: zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego).
Podstawa prawna; art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT

Przykład:
Podatnik „niemiecki" posiadający w Polsce stale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nabywa w

systemie ciągłym gotowy beton od podatnika posiadającego siedzibę w Niemczech (który na terytorium Polski
nie prowadzi działalności gospodarczej). Umowa z dostawcą jest zawarta na czas nieokreślony i strony ustaliły
kwartalny  okres rozliczenia,  tj,  dostawę uznaje  się  wykonaną wraz  z  ostatnim dniem danego kwartału  -
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy, czyli z ostatnim dniem kwartału.
    

OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZY CZYNNOŚCIACH DOKONYWANYCH NIEODPŁATNIE
 
Od  1  stycznia  2014  r.  przepisy  dotyczące  powstania  obowiązku  podatkowego  nie  regulują  równieŜ

odrębnie powstania obowiązku podatkowego w przypadku czynności dokonywanych
nieodpłatnie.  W  takiej  sytuacji  obowiązek  podatkowy  będzie  powstawał  odpowiednio  na  zasadach

ogólnych, tj. z chwila dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.
Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 ustawy o VAT

Przykłady:
1) Podatnik prowadzący sklep spoŜywczy przekazał  w dniu  15 stycznia  nieodpłatnie  słodycze na rzecz

szkoły w związku z organizowanym balem karnawałowym. Obowiązek podatkowy powstanie w dniu 15
stycznia.

2) Czynny podatnik świadczący usługi w zakresie naprawy pojazdów dokonał nieodpłatnej wymiany opon w
samochodzie swojego pracownika. Wymiany opon dokonano w dniu  1 marca. Obowiązek podatkowy
powstanie w dniu 1 marca.

    

OBOWIĄZEK PODATKOWY BEZ ZMIAN
 
Od  1  stycznia  2014  r.  nie  ulegną  zmianie  zasady  dotyczące  powstawania  obowiązku  podatkowego

odnośnie dokonywanych:
• przez małego podatnika, rozliczającego się metodą kasową, dostaw towarów i świadczenia usług.
• dostaw wewnąłrzwspólnotowych. oraz
• nabyć wewnątrzwspólnotowych.
Szczegółowe omówienie tych  zasad zawiera broszura: NajwaŜniejsze zmiany w podatku od towarów i

usług od dnia 1 stycznia 2013 r. (opublikowana na stronie www.finanse.mf.gov.pl, w zakładce VAT/Broszury
informacyjne).

Podstawa prawna: art. 20 i art. 21 ust. 1 ustawy o VAT

Nie  ulegnie  równieŜ  zmianie  zasada  powstawania  obowiązku  podatkowego  w  przypadku  likwidacji
działalności spółki  cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej czy teŜ zaprzestania przez osobę
fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu

podatkiem VAT. Nadal bowiem obowiązek ten będzie powstawał w dniu rozwiązania spółki lub zaprzestania
wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Podstawa prawna: art. 14 ust. 6 ustawy o VAT

    

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
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Nowe zasady powstania obowiązku podatkowego będą miały zastosowanie do czynności wykonanych od
dnia 1 stycznia 2014 r. Czynności wykonane przed tą datą będą rozliczane na „starych" zasadach.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej"

PoniewaŜ  w przypadku  niektórych  czynności  trudno  jest  ustalić  datę  ich  wykonania  z  uwagi  na  ich
specyfikę,  dla  celów  zastosowania  przepisów  przejściowych  wprowadzono  regulację  ustalającą  „umowne"
wykonanie czynności.

Czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności
lub rozliczeń, zostanie uznana za wykonaną z upływem kaŜdego okresu, do którego odnoszą się te płatności
lub rozliczenia, do momentu zakończenia jej wykonywania.

Jeśli  czynność  jest  wykonywana  w  sposób  ciągły  przez  okres  dłuŜszy  niŜ  rok  i  w  związku  z  jej
wykonywaniem w danym roku nie upływają terminy płatności  lub rozliczeń, uznaje się ją za wykonaną z
upływem kaŜdego roku podatkowego, do momentu zakończenia jej wykonywania.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 ustawy „nowelizującej"

Uwaga!
Przepisy  przejściowe  przewidują  jednak  wyjątek  od ogólnej  zasady  (wskazanej  w art.  7  ust.  ustawy

„nowelizującej") powstania obowiązku podatkowego w okresie przejściowym.
Na starych  zasadach - nawet jeśli  „umowne" wykonanie danych czynności  (wskazane w art. 7 ust. 2

ustawy  „nowelizującej")  przypadnie  po  dniu  31  grudnia  2013  r.  -  będą  rozliczane  bowiem następujące
czynności:

1) usługi budowlane i budowlano-montaŜowe,
2) dostawa ksiąŜek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów,
3) drukowania ksiąŜek (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów,
4) dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
5) świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
6) świadczenie usług wymienionych w poz. 140-153. 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
7) najmu, dzierŜawy i leasingu lub usług o podobnym charakterze,
8) usSug ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
9) stałej obsługi prawnej i biurowej,
10) dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
jednakŜe pod warunkiem, Ŝe do końca roku 2013 zostały w odniesieniu do nich wystawione

faktu ry.
W takich przypadkach obowiązek podatkowy powstanie zatem z chwilą:
Ad. 1) otrzymania całości  lub części zapłaty, nie później jednak niŜ 30. dnia, licząc od dnia wykonania

usług;
Ad, 2) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niŜ 60. dnia, licząc

od  dnia  wydania  tych  towarów;  jeŜeii  umowa  przewidywała  rozliczenie  zwrotów wydawnictw,  obowiązek
podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niŜ
po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw;

Ad. 3) otrzymania całości łub części zapłaty, nie później jednak niŜ 90. dnia, licząc od dnia wykonania tych
czynności:

Ad. 4-6) upływu terminu płatności, jeŜeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń ztytutu
wykonywania tych czynności;

Ad.  7-9)  otrzymania  całości  lub części  zapłaty,  nie  później  jednak  niŜ  z  upływem terminu  płatności
określonego w umowie lub fakturze;

Ad.  10)  wykonania  usługi  lub z  chwilą  wystawienia  faktury  (jeśli  wykonanie  tej  usługi  powinno być
potwierdzone fakturą), nie później jednak niŜ w 7. dniu. licząc od dnia wykonania usługi.

Podstawa prawna; art. 7 ust. 3 ustawy „nowelizującej"

Przykłady:
1) Podatnik dokonat dostawy materiałów budowlanych w dniu 31 grudnia 2013 r.

• Faktura została wystawiona w dniu 2 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie na „starych"
zasadach, tj, w dniu 2 stycznia 2014 r.

•  Faktura  została  wystawiona  z  opóźnieniem,  w  dniu  9  stycznia  2014  r.  Obowiązek  podatkowy
powstanie na „starych" zasadach, tj. w dniu 7 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej"

2) Podatnik dokona! dostawy materiałów budowlanych w dniu 2 stycznia 2014 r,
•  Faktura  została  wystawiona  15  stycznia  2014  r.  Obowiązek  podatkowy  powstanie  na  „nowych"

zasadach, tj. w dniu 2 stycznia 201.4 r.
•  Faktura  została  wystawiona  15  lutego  2014  r.  Obowiązek  podatkowy  powstanie  na  „nowych"

zasadach, tj. w dniu 2 stycznia 2014 r.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej"

3) Podatnik dokonał dostawy lokalu uŜytkowego w dniu 28 grudnia 2013 r. Faktura została wystawiona
w tym samym dniu. Obowiązek podatkowy powstanie na „starych" zasadach, tj, z chwilą otrzymania
całości lub części zapłaty, nie później jednak niŜ 30. dnia, licząc od dnia wydania tego lokalu.

Podstawa prawna: art. 7 ust. I ustawy „nowelizującej"

4) Podatnik dokonał dostawy lokalu uŜytkowego w dniu 2 stycznia 2014 r. Faktura została wystawiona
15 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie na „nowych" zasadach, tj. w dniu 2 stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej"

5)  Podatnik  zakończył  świadczenie  usługi  budowlanej  w  dniu  27  grudnia  2013  r.  Faktura  została
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wystawiona 2  stycznia 2014 r, a w dniu  3  stycznia 2014 r. kontrahent uiścił  całą naleŜność z  niej
wynikającą.  Obowiązek  powstanie  na „starych"  zasadach,  tj.  w dniu  3  stycznia  2014  r.  -  z  chwilą
otrzymania całości zapłaty.

Podstawa prawna: arl. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej"

6) Podatnik wykona! usługę budowlaną w dniu 5 stycznia 2014 r. Faktura została wystawiona 31 grudnia
20.13 r,
• Kontrahent zapłaci! naleŜność wynikającą z faktury za wykonane usługi w dniu 20 lutego 2014 r. -

obowiązek powstanie na „starych" zasadach, tj. w dniu 4 lutego 2014 r. (z upływem 30. dnia. licząc
od dnia wykonania usługi).

• Kontrahent zapłacił naleŜność wynikającą z faktury za wykonane usługi w dniu 10 stycznia 2014 r. -
obowiązek podatkowy powstanie na „starych" zasadach, tj. w dniu 10 stycznia 2014 r. (moment
zapłaty).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy „ nowelizującej"

7) Podatnik wykonał usługę budowlaną w dniu 5 stycznia 2014 r. Faktura została wystawiona 1 lutego
2014 r. Obowiązek powstanie na ..nowych" zasadach.
• Jeśli usługa była świadczona na rzecz innego podatnika obowiązek podatkowy powstanie w dniu 1

lutego 2014 r. - z chwilą wystawienia faktury;
•  Jeśli  usługa  była  świadczona  na rzecz  podmiotu  niebędącego podatnikiem obowiązek  podatkowy

powstanie w dniu 5 stycznia 2014 r. - z chwilą wykonania usługi.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy „nowelizującej"

8) Podatnik świadczy usługi ochrony majątku firmy kontrahenta. W związku z ich świadczeniem ustalono
miesięczne okresy rozliczeniowe:
•  od pierwszego  do  ostatniego  dnia  miesiąca,  za  które  płatność będzie  dokonywana  do 14.  dnia

miesiąca  następnego.  Dla  celów  ustalenia,  które  przepisy  o  momencie  powstania  obowiązku
podatkowego,  naleŜy  zastosować  dla  okresu  rozliczeniowego  "1  grudzień  -  31  grudzień",  z
terminem płatności 14 stycznia 2014 r., usługę naleŜy uznać za wykonaną w dniu 31 grudnia 2013
r. - obowiązek podatkowy powstanie na „starych" zasadach;

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2 ustawy „nowelizującej"

• od 15, dnia miesiąca do 14. dnia miesiąca następnego, za które piatność będzie dokonywana do 28.
dnia miesiąca następnego. Dla celów ustalenia, które przepisy o momencie powstania obowiązku
podatkowego, naleŜy zastosować dia okresu rozliczeniowego „15 grudzień - 14 styczeń 2014 r.", z
terminem płatności 28 stycznia 2014 r" usługę naleŜy uznać za wykonaną w dniu 14 stycznia 2014
r.  -  obowiązek  podatkowy  powstanie  na  „nowych"  zasadach,  chyba  Ŝe  do  końca  roku  2013  r,
zostanie wystawiona faktura dokumentująca ww. okres rozliczeniowy.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1-3 ustawy „nowelizującej"

9)  Podatnik  wykonuje  usługi  budowlane.  W  związku  z  ich  świadczeniem  ustalono  dwuletnie  okresy
rozliczeniowe:
• umowny termin wykonania usługi określa się z upływem kaŜdego roku, czyli w pierwszym roku dzień

31 grudnia 2013 r, będzie umownym dniem wykonania usługi - obowiązek podatkowy powstanie na
„starych" zasadach, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niŜ 30.
dnia, licząc od dnia wykonania usług. Przy braku zapłaty obowiązek podatkowy powstanie w dniu 30
stycznia 2014 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2 ustawy „nowelizującej"

• w drugim roku umownym dniem wykonania usługi będzie dzień 31 grudnia 2014 r. -jeśli do końca
roku 2013 r. nie zostanie wystawiona faktura dokumentująca ww. okres rozliczeniowy obowiązek
podatkowy powstanie na ..nowych" zasadach, tj. z chwilą wystawienia faktury nie później niŜ 30.
dnia od dnia wykonania usługi. JeŜeli podatnik nie wystawi faktury w terminie 30 dni od dnia 31
grudnia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie w dniu 30 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2-3 ustawy „ nowelizującej"

10) Kancelaria prawna świadczy od sierpnia 2013 r, usługi stałej pomocy prawnej na rzecz Spółki. Usługa
jest rozliczana co 3 miesiące (sierpień-październik; listopad-styczeń), z terminem płatności ustalonym
na 21. dzień miesiąca następującego po tym okresie (21 listopad; 21 luty). Kancelaria wystawiła w dniu
31 grudnia 2013 r. fakturę za świadczenie obsługi prawnej za okres od 1 listopada 2013 r. do dnia 31
stycznia 2014 r., z terminem płatności-21 luty 2014 r.
• Spółka zapłaciła naleŜność wynikającą z faktury w dniu 10 lutego 2014 r. - obowiązek podatkowy

powstanie „na starych zasadach", tj. w dniu zapłaty 10 lutego 2014 r.
• Spółka zapłaciła naleŜność wynikającą z faktury w dniu 15 marca 2014 r. - obowiązek podatkowy

powstanie „na starych zasadach", tj. z upływem terminu płatności w dniu 21 lutego 2014 r.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 i 3 ustawy „nowelizującej"
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6. Jurek Marek - odpowiedź Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku faktur wystawionych przez
polską firmę transportową, kontrahentowi polskiemu, w walucie EUR, jeśli faktura została wystawiona 7
stycznia 2014 r. z datą rozładunku 3 stycznia 2014 r.?

Pytanie
 
Jak  w  2014  r.  ustalić  kurs  przeliczeniowy  oraz  kiedy  powstaje  obowiązek  podatkowy  w

przypadku poniŜszych faktur (wystawionych przez polską firmę transportową):
1)  kontrahentowi  polskiemu,  w  walucie  EUR  -  faktura  wystawiona  7  stycznia  2014  r.  z  datą
rozładunku 3 stycznia 2014 r.;
2) kontrahentowi zagranicznemu (Litwa), w walucie EUR - faktura wystawiona 7 stycznia 2014 r. z
datą rozładunku 3 stycznia 2014 r.?

Jak postąpić  w przypadku faktur zbiorczych, jeŜeli  np. pod fakturę wystawioną 31 stycznia
2014 r. podpięto dokumenty CMR, na których wyróŜniono daty rozładunku: 3 stycznia 2014 r., 10
stycznia 2014 r., 17 stycznia 2014 r.?

 
Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2014 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

 
W przypadku usług transportowych data wystawienia faktury nie ma znaczenia dla powstania obowiązku

podatkowego, który powstaje w momencie wykonania usługi chyba, Ŝe wcześniej usługodawca otrzymał całość
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lub część zapłaty, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. Natomiast kurs euro,
jaki  naleŜy zastosować do ustalenia podstawy opodatkowania to kurs średni  NBP obowiązujący na ostatni
dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. zasadami ogólnymi, określonymi w art. 19a ust. 1-3 i ust.

8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.
1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. W odniesieniu do
przyjmowanych  częściowo usług, usługę uznaje  się równieŜ  za wykonaną, w przypadku wykonania części
usługi, dla której to części określono zapłatę. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są
następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem kaŜdego okresu, do
którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Pamiętać
równieŜ  naleŜy,  Ŝe  w  myśl  art.  19a  ust.  11  u.p.t.u.,  jeŜeli  przed  wykonaniem usługi  otrzymano  część
naleŜności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej
otrzymania w tej części. PowyŜsze zasady mają zastosowanie w odniesieniu do usług transportowych. Oznacza
to,  Ŝe  obowiązek  podatkowy  dla  tych  usług  powstaje  w  momencie  ich  zrealizowania,  o  ile  wcześniej
usługodawca  nie  otrzymał  zapłaty.  O  tym,  czy  dana  usługa  została  faktycznie  wykonana  decyduje  jej
charakter. O charakterze i o dacie jej wykonania decydują strony umowy cywilnoprawnej.

W  mojej  ocenie,  za  moment  wykonania  usługi  naleŜy  uznać  chwilę,  w  której  następuje  realizacja
końcowego efektu danej usługi. Biorąc pod uwagę, Ŝe istotą usługi transportowej jest dostarczenie ładunku w
określone miejsce i  jego rozładunek naleŜy przyjąć, Ŝe usługa ta zostaje z  reguły wykonana z momentem
rozładunku  towaru  w  miejscu  przeznaczenia.  Zakładając,  Ŝe  datą  wykonania  usługi  transportowej  w
niniejszym przypadku jest data dokonania rozładunku towarów oraz Ŝe przed jej wykonaniem usługodawca nie
otrzymał  zapłaty  na  poczet  jej  wykonania,  obowiązek  podatkowy  w  VAT  powstanie  w  dniu  rozładunku.
PowyŜsza zasada – na podstawie art. 109 ust. 3a u.p.t.u. – ma zastosowanie równieŜ do usług wykonanych na
rzecz  zagranicznego  usługobiorcy.  Przepis  ten  wskazuje,  Ŝe  uwzględniając  moment  powstania  obowiązku
podatkowego dla usług, których  miejscem świadczenia nie jest  terytorium kraju, naleŜy wziąć pod uwagę
moment powstania  obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju  usług świadczonych na terytorium
kraju. Natomiast w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, naleŜy zastosować przepisy art. 19a ust.
1-3  i  8.  Dodam,  Ŝe  w przypadku  usług transportowych  data  wystawienia  faktury  nie  ma  znaczenia  dla
powstania obowiązku podatkowego, który – jak juŜ wyŜej wskazałem – powstaje z chwilą otrzymania zapłaty
lub,  najpóźniej,  w  momencie  wykonania  usługi.  W  stanie  faktycznym wskazanym w pytaniu  obowiązek
podatkowy w VAT powstanie z chwilą wykonania usług, tj. w dniu 3 stycznia, analogicznie w przypadku usług
udokumentowanych fakturą zbiorczą obowiązek podatkowy powstanie w dniach 3, 10 i 17 stycznia. Jak zaś
wynika z art. 31a ust. 1 u.p.t.u., w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są
określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej
ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Do
przeliczenia  waluty  EUR, w której  wyraŜone są  faktury,  naleŜy  zatem zastosować średni  kurs tej  waluty
ogłoszony przez NBP odpowiednio na: 2, 9 i 16 stycznia 2014 r.

 
Marek Jurek

 
369264
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7. Krywan Tomasz - odpowiedź Kiedy wg nowych przepisów obowiązujących od 2014 r. powstanie obowiązek
podatkowy z tytułu remontu walca stanowiącego element maszyny?

Pytanie
 
Klient zleca nam remont walca stanowiącego element maszyny. Remont polega m.in. na wykonaniu do

niego nowych części  składowych i  ich  wymianie, a  następnie m.in. na szlifowaniu  i  wywaŜaniu  walca. Po
zakończeniu remontu sporządzane zostaje nasze wewnętrzne świadectwo odbioru jakościowego, które kończy
proces wykonania przez nas usługi. Klient zostaje wówczas poinformowany o zakończeniu remontu i odbiera
od nas swój  walec własnym transportem lub my wysyłamy klientowi  walec naszym transportem. Fakturę
wystawiamy na remont walca.

Kiedy wg nowych przepisów obowiązujących od 2014 r. powstanie u nas obowiązek podatkowy
- w dacie zakończenia procesu remontu potwierdzonego świadectwem odbioru jakościowego - jako
w dacie wykonania usługi, czy w dacie odbioru walca przez klienta czy w dacie dostarczenia przez
nas walca klientowi?
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Która z tych data powinna być datą sprzedaŜy?
 

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2014 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

 
UwaŜam, Ŝe datą wykonania usługi jest w przedstawionej sytuacji data dostarczenia walca klientowi. To

właśnie  ten  dzień  powinien  moim  zdaniem  zostać  wskazany  na  fakturze  dokumentującej  wykonanie
przedmiotowej usługi remontowej jako data wykonania usługi (data sprzedaŜy).

 
Uzasadnienie

 
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług powstaje, co do zasady, nadal z

chwilą wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
tekst  jedn.:  Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  177,  poz.  1054  z  późn.  zm.  –  dalej  u.p.t.u.).  Zasada  ta  ma  jednak
zastosowanie  o  wiele  częściej  niŜ  do  końca  2013  r.,  gdyŜ  obecnie  nie  ma odpowiednika  obowiązującego
wówczas art. 19 ust. 4 u.p.t.u. (przepis ten stanowił, Ŝe jeŜeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny
być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niŜ
w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi).

Niestety, z przepisów nie wynika co naleŜy rozumieć przez wykonanie usługi. Rodzi to często – tak jak ma
się rzecz w przedstawionej sytuacji – wątpliwości.

Uznaje  się  najczęściej,  Ŝe  usługa  jest  wykonana,  gdy  usługodawca  dokonał  ostatniej  z  czynności
składających  się  na  określony  rodzaj  usługi.  Wskazać  jednak  naleŜy,  Ŝe  wiele  usług  kończy  się
zaakceptowaniem sposobu ich wykonania przez nabywcę. W przypadkach takich dniem wykonania usługi jest
według mnie dzień zaakceptowania sposobu wykonania usługi przez nabywcę.

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym, tj. świadczenie przez Państwa
usługi  kończy  odebranie  przez  klienta  wyremontowanego walca,  a  w konsekwencji  zaakceptowanie  przez
klienta sposobu wykonania usługi. UwaŜam zatem, Ŝe datą wykonania usługi jest w przedstawionej sytuacji
data dostarczenia walca klientowi (chyba Ŝe klient akceptuje sposób wykonania usługi wcześniej). To właśnie
ten dzień powinien moim zdaniem zostać wskazany na fakturze dokumentującej wykonanie przedmiotowej
usługi remontowej jako data wykonania usługi (data sprzedaŜy).

 
Tomasz Krywan

 
366921
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8. Kamiński Krzysztof - odpowiedź Kiedy na gruncie VAT powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia
faktury dotyczącej serwisu oprogramowania za cały rok z góry?

Pytanie
 
Kiedy na gruncie VAT powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury dotyczącej

serwisu za cały rok z góry (1. stycznia - 31 grudnia 2014 r.) z terminem płatności 30 dni. Do tej
pory (do 2013), wystawiając taką fakturę wykazywaliśmy w rejestrze VAT z datą wystawienia. Co
w przypadku, jeŜeli  okres wystawionej faktury  (1 stycznia -  31 grudnia 2014)-  pokrywa się z
rokiem obrachunkowym (1 kwietnia - 31 marca 2015)?

W umowie z klientami mamy najczęściej taki zapis oprogramowania:
1. Serwis oprogramowania obejmuje przesłanie za zryczałtowaną opłatą kolejnych opracowanych przez FIRMĘ
wersji  programów  standardowych  (usuwanie  błędów  w  programach  oraz  pomoc  telefoniczną  i  za
pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczącą pytań na temat obsługi programów, tylko takim pracownikom
KLIENTA, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni.
2. KLIENT zobowiązuje się do przesyłania zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres  FIRMY.  W  przypadku  usterki  powodującej  unieruchomienie  systemu  lub  znacząco  wpływającej  na
działanie programu przesłanie  zgłoszenia moŜe nastąpić równieŜ  telefonicznie, a  reakcja  ze  strony  firmy
nastąpi równieŜ poza ww. normalnymi godzinami pracy FIRMY.
3. Wszelkie inne świadczenia podlegają dodatkowej opłacie.
4.  Porozumienie  dotyczące  serwisu  oprogramowania  moŜe być wypowiedziane  pisemnie  tylko w całości  z
okresem wypowiedzenia sześciu miesięcy na koniec roku kalendarzowego najwcześniej jednak po upływie
trzyletniego okresu trwania umowy
5. Opłata serwisowa stanowiąca wynagrodzenie z tytułu serwisu oprogramowania naliczana jest odpowiednio
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do  uzgodnionego  zakresu  wykorzystywania  oprogramowania  umownego.  W  przypadku  zwiększania  się
zakresu  jego wykorzystywania,  opłata  ulega  zmianie.  Opłata  serwisowa płatna  jest  z  góry  za  dany  rok
rozliczeniowy na podstawie faktury. Klient moŜe wnosić opłatę serwisową w okresach 1/2 roku z dopłatą w
wysokości 5%, a 1/4 roku w wysokości 10%, w przypadku gdy na 2 miesiące przed wystawieniem faktury
poinformuje FIRMĘ.

 
Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2014 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

 
Obowiązek podatkowy w VAT będzie w tym przypadku powstawał z chwilą otrzymania przez usługodawcę

płatnych "z góry" naleŜności za usługi będące przedmiotem umowy.
 

Uzasadnienie
 
Dla  opisanych  w  pytaniu  usług  serwisowych  ustawodawca  nie  przewiduje  szczególnych  reguł

rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT. Co do zasady zatem, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia
2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z
2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy będzie tu powstawał z chwilą
wykonania tych usług.

W analizowanym jednak przypadku mamy do czynienia ze szczególnymi okolicznościami zawiązanymi z
zapłatą naleŜności  "z  góry", tj. przed wykonaniem usługi. W takiej sytuacji, stosownie do art. 19a ust. 7
u.p.t.u. obowiązek podatkowy w VAT będzie tu powstawał w momencie otrzymania całości lub części zapłaty.
Fakturę dokumentującą przedmiotowe czynności, wystawianą z góry za cały rok podatnik powinien traktować
jako fakturę zaliczkową, wystawianą w trybie art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., z uwzględnieniem art. 106i ust. 7
pkt 2 u.p.t.u., tj. wystawianą nie wcześniej niŜ 30. dnia przed otrzymaniem, przed wykonaniem usługi, całości
lub części zapłaty.

Fakt czy okres rozliczeniowy pokrywa się z rokiem obrachunkowym, czy teŜ się z nim nie pokrywa, nie
wpływa na sposób rozliczenia ww. czynności w VAT.

Pewne wątpliwości  wzbudza tu  zapis umowy wskazujący, Ŝe "Klient  moŜe wnosić opłatę  serwisową w
okresach 1/2 roku z dopłatą w wysokości 5%, a 1/4 roku w wysokości 10%, w przypadku gdy na 2 miesiące
przed wystawieniem faktury poinformuje FIRMĘ". NaleŜy jednak przyjąć, cały czas mamy tu do czynienia z
usługą rozliczaną w okresie rocznym. Wszelkie więc raty będą tu traktowane jako naleŜności  płatne przed
wykonaniem usługi.  Obowiązek  podatkowy  w  VAT  będzie  w  takim  przypadku  powstawał  odpowiednio  w
momencie zapłaty kaŜdej raty. Powstaje tu jedynie pytanie czy podatnik moŜe w takim przypadku wystawić
jedną fakturę VAT, czy teŜ kaŜdą ratę powinien udokumentować odrębną fakturą – wszak faktura nie moŜe być
wystawiona wcześniej niŜ 30. dnia przed otrzymaniem, przed wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
Problem  ten  rzeczywiście  moŜe  budzić  wątpliwości,  jednakŜe  w  ocenie  autora  niniejszego  opracowania
wystawienie  z  góry  jednej  faktury,  dokumentującej  dwie  lub  cztery  raty  naleŜności  nie  powinno  być
kwestionowane  przez  organa  podatkowe.  Przede  wszystkim bowiem takie  działanie  nie  wpłynie  w Ŝaden
sposób na skutki podatkowe (tj. moment powstania obowiązku podatkowego ani wysokość podatku), a poza
tym naleŜy tu wskazywać, Ŝe taka faktura została wystawiona zgodnie z terminem określonym w art. 106i ust.
7 pkt 2 u.p.t.u., tj. nie wcześniej niŜ 30. dnia przed otrzymaniem, przed wykonaniem usługi, pierwszej raty
naleŜności.

 
Krzysztof Kamiński

 
366835
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9. Kowalski Radosław - odpowiedź Jakie zmiany nastąpią z dniem 1 stycznia 2014 r. na gruncie VAT dla
podatników dokonujących WDT oraz WNT?

Pytanie
 
Jakie zmiany nastąpią z dniem 1 stycznia 2014 r. na gruncie VAT dla podatników dokonujących

WDT oraz WNT?
 

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2014 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
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Główne zmiany w VAT dotyczące WDT i WNT zostały dokonane przed 2014 r., ale i od 1 stycznia 2014 r.

zostało wprowadzonych kilka rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę – bliŜsze informacje w uzasadnieniu.
 

Uzasadnienie
 
Główne zmiany w VAT dotyczące WDT i WNT zostały dokonane przed 2014 r. ale i od 1 stycznia 2014 r,

zostało wprowadzonych kilka rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę. Począwszy od 2014 r. prawodawca
wyraźnie wskazuje w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:
Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., Ŝe dla sklasyfikowania dostawy jako WDT nie
jest niezbędnym aby podmiot ją dokonujący był zarejestrowany jako podatnik VAT UE (nie moŜe być zwolniony
na podstawie art. 113 u.p.t.u.).

Literalnie zmieniły się przepisy dotyczące zasad definiowania podstawy opodatkowania w WDT a zwłaszcza
w WNT, jednak są to zmiany o charakterze dostosowawczym (nie merytorycznym a redakcyjnym), wynikające
z ogólnych zmian dotyczących podstawy opodatkowania.

Uproszczone zostały zasady dokumentowania w przypadku WDT nowego środka transportu (uchylony ust.
7 art. 42 u.p.t.u. – dokument wywozu w trzech egzemplarzach; zlikwidowany został obowiązek przesyłania
jednego egzemplarza faktury do biura wymiany informacji; z tym teŜ wiąŜe się nowa regulacja zapisana w art.
106h u.p.t.u.).

Istotne zmiany (i one są najwaŜniejsze od 2014 r.) zostały wprowadzone w odniesieniu do rozliczania VAT
naliczonego w przypadku WNT. Wprawdzie prawodawca zachował zasadę, wedle której źródłem podatku jest
VAT naleŜny z tytułu WNT (z zastrzeŜeniem: jeŜeli VAT naleŜny został wykazany w rozliczeniu podatkowym),
jednak  do  WNT  innego  niŜ  w  ramach  przemieszczenia  wewnętrznego  wprowadził  dodatkowe  regulacje
odnoszące  się  do  momentu  otrzymania  faktury.  Nowością  jest  to,  Ŝe  podatnik  zobligowany  jest  do
zmniejszania VAT naliczonego z tytułu WNT w przypadku gdy dokonał rozliczenia podatku naliczonego ale w
terminie trzech miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym powstał  obowiązek podatkowy z  tytułu  WNT
(uwaga: przesunięcie odliczenia na następny miesiąc lub okres NIE odsuwa w czasie korekty z tytułu braku
faktury)  nie  otrzymał  od zagranicznego kontrahenta faktury. W takiej  sytuacji  w rozliczeniu  za okres, w
którym upływa trzymiesięczny termin zmniejszy VAT naliczony po to by znów uwzględnić go w deklaracji za
miesiąc otrzymania faktury.

JeŜeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie dokonał obniŜenia kwoty
podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego moŜe on obniŜyć kwotę podatku naleŜnego przez dokonanie
korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego, nie
później jednak niŜ w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniŜenia kwoty podatku
naleŜnego.

Oczywiście, od 2014 r. przepisy prawa podatkowego – równieŜ w odniesieniu do WNT – w Ŝaden sposób
nie posługują się pojęciem faktury wewnętrznej.

W art. 113 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. zostało wyraźnie wskazane, Ŝe przy badaniu wartości sprzedaŜy podatnika
na potrzeby stosowania zwolnienia z tego artykułu nie uwzględnia się wartości WDT.

 
Radosław Kowalski

 
365032
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10. Kamiński Krzysztof - odpowiedź Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów?

Pytanie
 
Kiedy powstaje,  w  świetle przepisów obowiązujących w 2014 r.,  obowiązek podatkowy od

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku gdy spółka niemiecka odbiera towar przez
siebie zorganizowanym transportem z magazynu firmy polskiej?

Czy w momencie wydania towaru z magazynu w Polsce, czy w momencie dostawy i przyjęcia
towaru do magazynu w Niemczech?

 
Odpowiedź

odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2014 r.
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

 
Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w takim przypadku z chwilą wystawienia faktury dokumentującej
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dostawę towaru, nie później jednak niŜ 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
dostawy, tj. wydano towar z magazynu w Polsce.

 
Uzasadnienie

 
Od 1 stycznia 2014 r. poprzez uchylenie art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. oraz zastąpienie go nowym
art.  19a  u.p.t.u.  znowelizowano  cały  szereg  przepisów  regulujących  kwestie  związane  z  powstawaniem
obowiązku  podatkowego w VAT. NaleŜy jednakŜe zauwaŜyć, Ŝe art. 20 ust.  1  u.p.t.u.,  regulujący kwestie
związane z powstawaniem obowiązku podatkowego w VAT przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
(WDT) pozostał  niezmieniony. W tej więc sytuacji, obowiązek podatkowy w WDT nadal  będzie powstawał z
chwilą  wystawienia  faktury  przez  podatnika,  nie  później  jednak  niŜ  15.  dnia  miesiąca  następującego  po
miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Pod pojęciem dokonania  dostawy  rozumie  się  tu  przeniesienie  prawa do  dysponowania  towarem jak
właściciel  (wniosek z  art. 7 ust. 1 u.p.t.u.). W opisanym w pytaniu przypadku niemiecki  nabywca odbiera
towar będący WDT zorganizowanym przez siebie transportem z magazynu firmy polskiej. W momencie zatem
odebrania towaru z magazynu firmy polskiej nastąpi tu przeniesienie prawa do dysponowania tym towarem
jak właściciel – juŜ od tego bowiem momentu rzeczywiste władztwo na towarem przechodzi na niemieckiego
nabywcę, w którego imieniu występuje wynajęty przez niego przewoźnik. Fakt ten jednak będzie istotny przy
ustalaniu  momentu  powstania obowiązku podatkowego w WDT jedynie w przypadku niewystawienia przez
polskiego sprzedawcę faktury dokumentującej  dostawę w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wydano towar przewoźnikowi. W przypadku bowiem wystawienia faktury w tym terminie
obowiązek podatkowy w VAT będzie tu powstawał z chwilą wystawienia faktury.

 
Krzysztof Kamiński

 
366496
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