
Zmiany w zakresie 

podstawy 

opodatkowania 

Kliknij, aby edytować datę 



Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 

• 2013 r. – Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem 

jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o 

kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość 

świadczenia należnego do nabywcy lub osoby trzeciej.(…) 

• 2014 r. – Podstawą opodatkowania jest wszystko, co 

stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub 

usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu 

sprzedaży 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. 

 

 

 

 



Zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty 

• Uchylenie przepisu stanowiącego, iż kwoty pobranych 

zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat stanowią podstawę 

opodatkowania. 

• Przepis taki byłby zbędny, skoro podstawę opodatkowania 

stanowią m.in. kwoty jakie dokonujący dostawy towarów 

lub usługodawca otrzymał. Czyli w skład podstawy 

opodatkowania wchodzić będą zaliczki, zadatki, przedpłaty 

lub raty oraz wszelkie inne należności otrzymane przed 

dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.  



Świadczenia nieodpłatne 

Analogicznie jak w 2013 r.: 

• W przypadku podlegających opodatkowaniu, 

nieodpłatnych dostawy towarów podstawą 

opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów 

podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt 

wytworzenia, określone w momencie dostawy tych 

towarów. 

• W przypadku podlegających opodatkowaniu, nieodpłatnie 

świadczonych usług podstawą opodatkowania jest koszt 

świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. 



Świadczenia nieodpłatne - przykład 

• 1 lutego 2014 r. podatnik nabywa towar za 100 zł netto. 

10 lutego 2014 r. podatnik nieodpłatnie przekazuje ten 

towar kontrahentowi, co stanowi podlegającą 

opodatkowaniu, nieodpłatną dostawę towarów.  

5 lutego 2014 r. sprzedawca od którego podatnik nabył 

przekazywany towar obniża cenę sprzedaży ze 100 zł netto 

na 75 zł netto. 

• Podstawę opodatkowania nieodpłatnego przekazania 

towaru stanowić będzie mogła kwota 75 zł netto, czyli 

określona w momencie dostawy cena nabycia towaru 

podobnego. 

 



WDT- przemieszczenie własnych towarów 

• Analogicznie jak w 2013 r. przepis określający sposób 

ustalania podstawy opodatkowania nieodpłatnych dostaw 

towarów będzie miał odpowiednie zastosowanie w 

przypadku ustalania podstawy wewnątrzwspólnotowych 

dostaw towarów, do których dochodzi na skutek 

przemieszczania przez podatników towarów między 

Polską a innymi państwami członkowskimi 

• Wyjątek stanowić będzie wewnątrzwspólnotowa dostawa 

towarów do magazynów konsygnacyjnych (o ile 

spełnione są warunki określone przepisami art. 20a 

u.p.t.u.). W tym zakresie podstawa opodatkowana 

ustalana będzie na zasadach ogólnych. 



Podstawa opodatkowania – co wchodzi? 

Podstawa opodatkowania obejmuje: 

1) podatki, cła, opłaty i inne należności 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. 



Koszty dodatkowe - przykład 

• Podatnik prowadzi sklep ze sprzętem IT. Jeżeli odbiór nie 

następuje osobiście, na życzenie klienta organizowana jest 

wysyłka kurierem. Kosztami przesyłki sklep obciąża 

klienta. 

• Do tej pory koszty przesyłki traktowane były jako składnik 

podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towaru i 

opodatkowywane taką samą stawką VAT jak towar. W 

2014 r. będzie to wynikało wprost z przepisów. 

 



Podstawa opodatkowania – wyłączenia 

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: 

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu 

wcześniejszej zapłaty; 

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy upustów i obniżek 

cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; 

3) 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. 

 



Zwrot wydatków - przykład 

• Podatnik świadczy na rzecz klienta (właściciela budynku) 

usługi administrowania budynkiem, z tytułu których 

otrzymuje należne mu wynagrodzenie. W ramach 

świadczonych usług zobowiązany jest m.in. zlecać 

niezbędne remonty budynku.  

• Podatnik ponosi koszty remontów, a klient zobowiązany 

jest mu je zwracać. Umowy z firmami remontowymi, z 

przyczyn operacyjnych, zawierane są z klientem 

(właścicielem budynku) i na niego wystawiane są faktury. 

• Zwrot kosztów poniesionych przez podatnika w imieniu i na 

rzecz klienta nie będzie podwyższał podstawy 

opodatkowania z tytułu świadczonych usług 

administrowania budynkiem. 

 

 



Dostawa budynków lub budowli 

Analogicznie jak w 2013 r.:  

• W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z 

gruntem związanych albo części takich budynków lub 

budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się 

wartości gruntu. 

• Przepisu powyższego nie stosuje się do czynności oddania 

w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z 

równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z 

gruntem związanych albo części takich budynków lub 

budowli 



Podstawa opodatkowania - korekta 

Podstawę opodatkowania obniża się o: 

1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży upustów i 

obniżek cen; 

2) wartość zwróconych towarów i opakowań; 

3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty 

otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie 

doszło; 

4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych 

dopłat o podobnym charakterze. 



Opakowania zwrotne 

• Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości 

opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru w 

opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to 

opakowanie lub określając taką kaucje w umowie. 

• W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, 

podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość 

tego opakowania: 

1. w dniu następującym po dniu, w którym umowa 

przewidywała zwrot opakowania,  

2. 60. dnia od dnia wydania opakowania – jeżeli w umowie 

nie określono terminu zwrotu. 



Opakowania zwrotne - przykład 

• Podatnik prowadzi cementownię. Towar wydaje na 

paletach, pobierając przy tym kaucję.  

• Do sprzedaży dochodzi w dniu 1 kwietnia 2014 r., a z 

umowy wynika, że jeżeli palety nie zostaną zwrócone w 

ciągu 14 dni podatnik zatrzyma kaucję. 

• Jeżeli kontrahent nie zwróci palet do 15 kwietnia 2014 r. 

podatnik zobowiązany będzie powiększyć podstawę 

opodatkowania dostawy towaru o wartość palet. Powinien 

tego dokonać w dniu 16 kwietnia 2014 r., czyli w dniu 

następującym po dniu w którym umowa przewidywała 

zwrot opakowania. 



Warunki korekty 

Analogicznie jak w 2013 r., obniżenia podstawy opodatkowania 

dokonuje się pod warunkiem: 

• posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem 

terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 

rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca 

otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania 

faktury korygującej przez nabywcę lub usługobiorcę. 

• Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru 

lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia 

deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia 

podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres 

rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.  

 



Warunki korekty – brak potwierdzeń 

Warunku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej 

przez nabywcę lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: 

1) eksportu towarów i WDT; 

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce 

opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;  

3) Sprzedaży usług i dostaw mediów: energia, gaz, usługi 

telekomunikacyjne, śmieci, woda, ścieki; 

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo 

udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z 

posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub 

usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie 

z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Obniżenie 

następuje za okres gdy spełnione są wszystkie te warunki 

 



Przykłady dokumentacji, że nabywca wie 

Przykładem dokumentacji z której wynika, że nabywca towaru 

lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana 

zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej 

jest np.: 

1) korespondencja prowadzona pomiędzy kontrahentami co 

do warunków transakcji i udzielonego rabatu czy też 

dokonanego zwrotu towarów, jak również  

2) dokument potwierdzający przekaz środków 

pieniężnych przez podatnika swojemu kontrahentowi (lub 

odwrotnie) w związku z tą transakcją. 

 



Regulacje usunięte 

• Regulacje wskazujące szczególne zasady określania 

podstawy opodatkowania, które usunięto: 

– Wartość rynkowa (dla należności określonej w naturze i gdy 

cena świadczenia nie została określona), 

– Import usług, 

– Dostawa towarów lub świadczenie usług dla których 

podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, 

– Czynności maklerskie, umowa agencyjna, zlecenie. 

• W tych przypadkach, od 2014 r. zastosowanie znajdzie 

zasada ogólna – podstawa opodatkowania określana 

będzie w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. 

 



Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

• Zmiana polega, co do zasady, na odniesieniu się do art. 

29a ustawy, określającego podstawę opodatkowania dla 

dostawy towarów na terytorium kraju. 



Import towarów 

• Regulacja w nowym art. 30b u.p.t.u. – wynika wyłącznie z 

przebudowy działu. 

• Przepisy te będą w zasadzie takie same jak przepisy 

obecnie obowiązujące.  

• Jedyną różnicą jest doprecyzowanie pojęcia pierwszego 

miejsca przeznaczenia, którym będzie miejsce pierwszego 

przeładunku na terytorium kraju (w sytuacji gdy na 

dokumentach, na podstawie których towary są 

importowane, nie ma wymienionego tego miejsca). 
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