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Instrukcja rozliczeń krajowych – VAT 2014
25 lutego br. podatnicy VAT będą po raz pierwszy składać deklarację, 
w której VAT będzie rozliczany według nowych zasad. Jest to niemałe 
wyzwanie. Prawidłowe rozliczenie VAT wymaga wykonania kilku czyn-
ności. Czynności te są w 2014 r. takie same jak w roku 2013, lecz w nie-
których przypadkach zmianie uległy zasady, na jakich czynności te są 
przeprowadzane. Dlatego krok po kroku przedstawiamy zasady rozli-
czeń VAT, aby ułatwić Czytelnikom wypełnienie deklaracji. 

Po wyłączeniu czynności ewidencyjnych oraz dokumentacyjnych (o których pisaliśmy w po-
przednim numerze – patrz: dodatek do numeru 3/2014 BV „Faktury 2014”) można wyróżnić pięć 
grup czynności składających się na rozliczenie VAT od transakcji krajowych. Są to:
Krok 1. Ustalenie, czy i gdzie wykonane świadczenie podlega VAT
Krok 2. Ustalenie podstawy opodatkowania
Krok 3. Ustalenie wysokości podatku
Krok 4. Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego
Krok 5. Ustalenie, czy przysługuje prawo do odliczenia VAT

Krok 1.  Ustalenie, czy i gdzie wykonane świadczenie podlega VAT
Opodatkowaniu podatkiem podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów oraz od-

płatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). To oznacza, że nie 
podlegają opodatkowaniu VAT odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług poza tery-
torium kraju (tzw. sprzedaż poza terytorium kraju).

Rozliczenie VAT powinniśmy rozpocząć od ustalenia, czy wykonywane świadczenie powinno 
być rozliczone na terytorium Polski czy poza granicami kraju. Wpływa to na sposób rozliczenia VAT. 

O tym, kiedy dostawy towarów oraz świadczenie usług mają miejsce na terytorium kraju, decy-
dują przepisy o miejscu świadczenia. W przypadku dostaw towarów są to przepisy art. 22–24 usta-
wy o VAT, natomiast w przypadku świadczenia usług – przepisy art. 28a–28o ustawy o VAT oraz 
§ 3 i 4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku. Przepisy te nie 
uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2014 r., a więc miejsce świadczenia dostaw towarów oraz świad-
czenia usług ustala się w 2014 r. na takich samych zasadach jak w roku 2013.

1.1. Ustalanie miejsca świadczenia dostaw towarów
Miejsce dostawy towarów ustalane jest na podstawie przepisów art. 22–24 ustawy o VAT.

Rodzaj dostawy towarów Miejsce świadczenia Uwagi

1 2 3

Towary wysyłane lub transportowane 
przez dokonującego ich dostawy, ich 
nabywcę lub przez osobę trzecią

Miejsce, w którym towary znajdują 
się w momencie rozpoczęcia wy-
syłki lub transportu do nabywcy
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1 2 3

Towary, które są instalowane lub mon-
towane, z próbnym uruchomieniem lub 
bez niego, przez dokonującego ich do-
stawy lub przez podmiot działający na 
jego rzecz

Miejsce, w którym towary są in-
stalowane lub montowane

Nie uznaje się za instalację 
lub montaż prostych czynno-
ści umożliwiających funkcjo-
nowanie montowanego lub 
instalowanego towaru zgod-
nie z jego przeznaczeniem

Towary niewysyłane ani nietransporto-
wane

Miejsce, w którym towary znajdu-
ją się w momencie dostawy

Dostawy towarów na pokładach stat-
ków, samolotów lub pociągów w trak-
cie części transportu pasażerów wyko-
nywanej na terytorium Unii Europejskiej

Miejsce rozpoczęcia transportu 
pasażerów

Pojęcia związane z tym 
sposobem ustalania miej-
sca świadczenia definiują 
przepisy art. 22 ust. 5 usta-
wy o VAT

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju Terytorium Polski (do momentu 
przekroczenia limitu, jeżeli po-
datnik nie skorzystał z tzw. opcji) 
albo terytorium państwa przezna-
czenia (jeżeli limit państwa człon-
kowskiego przeznaczenia został 
przekroczony albo podatnik sko-
rzystał z tzw. opcji)

Dostawy gazu w systemie gazowym, 
energii elektrycznej w systemie elek-
troenergetycznym, energii cieplnej 
lub chłodniczej przez sieci dystrybucji 
energii cieplnej lub chłodniczej

Obowiązują szczególne za-
sady ustalania miejsca świad-
czenia określone przepisami 
art. 22 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT

1.2. Ustalanie miejsca świadczenia usług
Zasady ustalania miejsca świadczenia usług określają przepisy art. 28a–28o ustawy o VAT oraz 

§ 3 i 4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku. W świetle tych 
przepisów usługi można podzielić na dwie grupy:

  usługi, których miejsce świadczenia ustala się na zasadach ogólnych (określonych przepisami 
art. 28b i 28c ustawy o VAT), oraz

  usługi, których miejsce świadczenia ustala się w sposób szczególny. Najważniejsze dla rozli-
czeń krajowych rodzaje usług należących do tej grupy przedstawia poniższa tabela.

Usługi, których miejsce świadczenia ustala się w sposób szczególny

Rodzaj usługi
Miejsce 

świadczenia
Uwagi Podstawa prawna

1 2 3 4

Usługi związane 
z nieruchomościami

Miejsce położenia 
nieruchomości

Do usług tych należą m.in. usługi świadczone 
przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie 
nieruchomościami, usługi zakwaterowania w ho-

Art. 28e ustawy 
o VAT
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telach lub obiektach o podobnej funkcji, takich 
jak ośrodki wczasowe lub miejsca przezna-
czone do użytku jako kempingi, użytkowania 
i używania nieruchomości oraz usługi przygo-
towywania i koordynowania prac budowlanych, 
takie jak usługi architektów i nadzoru budow-
lanego

Usługi transportu 
osób

Miejsce, gdzie od-
bywa się transport, 
z uwzględnieniem 
pokonanych odle-
głości

Wyjątek: świadczone środkami transportu mor-
skiego lub lotniczego usługi międzynarodowego 
transportu osób – miejscem świadczenia tych 
usług jest w całości terytorium kraju

Art. 28f ust. 1 
ustawy o VAT; 
§ 3 pkt 2 rozporzą-
dzenia w sprawie 
ustalania miejsca 
świadczenia i zwrotu 
podatku

Usługi transportu 
towarów świadczo-
ne na rzecz podat-
ników

Zasady ogólne, 
z pewnymi uwaga-
mi (patrz: Uwagi, 
kol. 3)

Wyjątki dotyczą usług transportu:
  świadczonych na rzecz podatników krajowych 
w całości poza terytorium Unii Europejskiej 
– miejsce świadczenia takich usług znajduje 
się poza terytorium Unii Europejskiej

  świadczonych na rzecz podatników spoza Unii 
Europejskiej w całości na terytorium Polski 
– miejsce świadczenia takich usług znajduje 
się w całości na terytorium Polski

Art. 28f ust. 1a 
ustawy o VAT; 
§ 3 pkt 1 rozporzą-
dzenia w sprawie 
ustalania miejsca 
świadczenia i zwro-
tu podatku

Usługi transportu 
towarów świadczo-
ne na rzecz podmio-
tów niebędących 
podatnikami

Miejsce, gdzie od-
bywa się transport, 
z uwzględnieniem 
pokonanych odle-
głości

Wyjątki dotyczą usług:
  transportu towarów, dla których rozpoczę-
cie i zakończenie transportu ma miejsce 
odpowiednio na terytorium dwóch różnych 
państw członkowskich – miejscem świad-
czenia takich usług jest miejsce, gdzie 
transport się rozpoczyna

  świadczonych środkami transportu mor-
skiego lub lotniczego usług międzynaro-
dowego transportu towarów – miejscem 
świadczenia takich usług jest w całości te-
rytorium kraju

Art. 28f ust. 2–5 
ustawy o VAT; 
§ 3 pkt 1 rozporzą-
dzenia w sprawie 
ustalania miejsca 
świadczenia i zwro-
tu podatku

Świadczone na rzecz 
podatników usługi 
wstępu na impre-
zy kulturalne, arty-
styczne, sportowe,
naukowe, edukacyj-
ne, rozrywkowe lub 
podobne, takie jak 
targi i wystawy, oraz 
usługi pomocnicze 
związane z usługami 
wstępu na te imprezy

Miejsce, w którym 
te imprezy faktycz-
nie się odbywają

Art. 28g ust. 1 usta-
wy o VAT
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Świadczone na rzecz 
podmiotów niebę-
dących podatnikami 
usługi w dziedzinie 
kultury, sztuki, spor-
tu, nauki, edukacji, 
rozrywki oraz podob-
ne usługi, takie jak 
targi i wystawy, oraz 
usługi pomocnicze 
do tych usług

Miejsce, w którym 
działalność podat-
nika jest faktycznie 
wykonywana

Art. 28g ust. 2 usta-
wy o VAT

Usługi restauracyj-
ne i cateringowe

Miejsce, w którym 
usługi są faktycznie 
wykonywane

Wyjątek: w przypadku gdy usługi restauracyj-
ne i cateringowe są faktycznie wykonywane na 
pokładach statków, statków powietrznych lub 
pociągów podczas części transportu pasażerów 
wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miej-
scem świadczenia usług jest miejsce rozpoczę-
cia transportu pasażerów

Art. 28i ustawy 
o VAT

Usługi krótkotermi-
nowego wynajmu 
środków transportu

Miejsce, w którym 
te środki transportu 
są faktycznie odda-
wane do dyspozycji 
usługobiorcy (naj-
częściej)

Przez krótkoterminowy wynajem środków trans-
portu rozumie się ciągłe posiadanie środka 
transportu lub korzystanie z niego przez okres 
nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jedno-
stek pływających – przez okres nieprzekracza-
jący 90 dni

Art. 28j ust. 1 i 2
ustawy o VAT

Usługi innego niż 
krótkoterminowy 
wynajmu środków 
transportu na rzecz 
podmiotów niebę-
dących podatnikami

Miejsce, gdzie usłu-
gobiorca posiada 
siedzibę, stałe miej-
sce zamieszkania 
lub zwykłe miejsce 
pobytu

Wyjątek: miejscem świadczenia usługi wynajmu 
statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoter-
minowy, na rzecz podmiotów niebędących podatni-
kami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest 
faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, 
pod warunkiem że usługodawca faktycznie świad-
czy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospo-
darczej lub stałego miejsca prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu

Art. 28j ust. 3 i 4 
ustawy o VAT

Usługi pośredników 
działających w imieniu 
i na rzecz osób trze-
cich świadczone na 
rzecz podmiotów nie-
będących podatnikami 

Miejsce, w którym 
dokonywana jest 
podstawowa trans-
akcja

Art. 28d ustawy 
o VAT

Usługi pomocnicze 
do usług transpor-
towych oraz usługi 
wyceny rzeczowego 
majątku ruchomego 
oraz na rzeczowym 
majątku ruchomym 
świadczone na rzecz 
podmiotów niebędą-
cych podatnikami 

Miejsce, w którym 
usługi są faktycznie 
wykonywane

Art. 28h ustawy 
o VAT
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Tak zwane usługi 
niematerialne świad-
czone na rzecz pod-
miotów niebędących 
podatnikami, posia-
dających siedzibę, 
miejsce zamieszka-
nia lub zwykłe miej-
sce pobytu poza 
Unią Europejską 

Miejsce, gdzie usłu-
gobiorca posiada 
siedzibę, stałe miej-
sce zamieszkania 
lub zwykłe miejsce 
pobytu

Rodzaje usług, których dotyczy ten szczególny 
sposób ustalania miejsca świadczenia, wymie-
niają przepisy art. 28l pkt 1–14 ustawy o VAT

Art. 28l ustawy 
o VAT

Usługi turystyki 
(w części, w jakiej 
opodatkowane są 
według procedury 
marży)

Miejsce, gdzie usłu-
godawca posiada 
siedzibę działalno-
ści gospodarczej 
(najczęściej)

  wyjątki określają przepisy art. 119 ust. 2 i 3 usta-
wy o VAT 

  w części, na jaką w skład usług turystyki wcho-
dzą tzw. usługi własne, miejsce świadczenia 
ustalane jest na zasadach ogólnych

Art. 28n ustawy 
o VAT

Mimo że rodzajów usług, których świadczenia ustala się w sposób szczególny, jest wiele, 
w większości przypadków miejsce świadczenia usług ustalane jest na zasadach ogólnych. Zasady 
te różnią się w zależności od tego, czy nabywcą jest podatnik (w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT) 
czy podmiot niebędący podatnikiem.

Ustalanie miejsca świadczenia na zasadach ogólnych

Przedmiot 
regulacji

Usługi świadczone 
na rzecz podatników

Usługi świadczone na rzecz podmiotów 
niebędących podatnikami

Zasada ogólna Miejscem świadczenia jest miejsce, 
w którym podatnik będący usługobior-
cą posiada siedzibę działalności gospo-
darczej

Miejscem świadczenia jest miejsce, 
w którym usługodawca posiada siedzibę 
działalności gospodarczej

Usługi świadczo-
ne dla/ze stałego 
miejsca prowa-
dzenia działalno-
ści gospodarczej

W przypadku gdy usługi są świadczone 
dla stałego miejsca prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej podatnika, które 
znajduje się w innym miejscu niż jego 
siedziba działalności gospodarczej, 
miejscem świadczenia tych usług jest 
to stałe miejsce prowadzenia działalno-
ści gospodarczej

W przypadku gdy usługi są świadczone 
ze stałego miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej usługodawcy znaj-
dującego się w innym miejscu niż jego 
siedziba działalności gospodarczej, miej-
scem świadczenia tych usług jest to stałe 
miejsce prowadzenia działalności gospo-
darczej

Brak siedziby dzia-
łalności gospodar-
czej lub stałego 
miejsca prowadze-
nia działalności 
gospodarczej

W przypadku gdy podatnik będący usłu-
gobiorcą nie posiada siedziby działal-
ności gospodarczej lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
miejscem świadczenia usług jest miej-
sce, w którym posiada on stałe miejsce 
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu

W przypadku gdy usługodawca nie po-
siada siedziby działalności gospodarczej 
lub stałego miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej, miejscem świadcze-
nia usług jest miejsce, w którym posiada 
on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 
miejsce pobytu

Usługi świadczone 
na potrzeby pry-
watne

W przypadku świadczenia usług, któ-
re są przeznaczone wyłącznie na cele 
osobiste podatnika lub jego pracowni-

–
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ków, w tym byłych pracowników, wspól-
ników, udziałowców, akcjonariuszy, 
członków spółdzielni i ich domowników, 
członków organów stanowiących osób 
prawnych lub członków stowarzysze-
nia, miejsce świadczenia usług na rzecz 
podatników ustala się na zasadach 
ogólnych przewidzianych dla podmio-
tów niebędących podatnikami 

1.3. Ustalenie rodzaju dostawy
Nie zawsze dostawa towarów, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju, jest do-

stawą krajową. Opodatkowaniu VAT w Polsce podlegają bowiem nie tylko odpłatne dostawy towarów na 
terytorium kraju, ale również eksport towarów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) oraz wewnątrzwspólno-
towe dostawy towarów (art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Warunki występowania eksportu towarów oraz 
wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów określają, odpowiednio, przepisy art. 2 pkt 8 oraz art. 13 usta-
wy o VAT. Przepisy art. 13 ustawy o VAT zostały z dniem 1 stycznia 2014 r. częściowo znowelizowane, lecz 
zmiany te miały charakter jedynie doprecyzowujący.

Warunki uznania dostawy towarów 
za eksport towarów

Warunki uznania dostawy towarów za 
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

1)  ma miejsce dostawa towarów wysyłanych lub 
transportowanych z terytorium kraju poza tery-
torium Unii Europejskiej

2)  towary te są wysyłane przez dostawcę lub na jego 
rzecz albo przez nabywcę lub na jego rzecz

3)  przedmiotem dostawy nie są towary wywożone 
przez samego nabywcę do celów wyposażenia 
lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz tury-
stycznych statków powietrznych albo innych środ-
ków transportu służących do celów prywatnych

4)  wywóz towarów poza terytorium Unii Europej-
skiej jest potwierdzony przez urząd celny okre-
ślony w przepisach celnych

1)  dochodzi do wywozu towarów z terytorium kraju 
na terytorium państwa członkowskiego inne niż 
terytorium kraju

2)  wywóz ten nastąpić musi w wykonaniu czynności 
określonych w art. 7 ustawy o VAT, czyli w wyko-
naniu dostawy towarów

3)  nabywcą towarów musi być jeden z podmiotów 
wymienionych w art. 13 ust. 2 pkt 1–4 ustawy 
o VAT

4)  przedmiotem dostawy nie są towary, o których 
mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18 usta-
wy o VAT, ani towary opodatkowane według 
szczególnej procedury opodatkowania marży

5)  dostawcą musi być podatnik, który nie korzy-
sta ze zwolnienia od podatku ze względu na 
wartość sprzedaży (zwolnienia, o którym mowa 
w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT)

1.4. Podlegające opodatkowaniu czynności nieodpłatne
Opodatkowaniu VAT podlegają, co do zasady, tylko odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świad-

czenie usług. W przypadkach określonych przepisami art. 7 ust. 2–7 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za 
odpłatne dostawy towarów lub odpłatne świadczenie usług uznaje się również czynności nieodpłat-
ne (w konsekwencji te czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu VAT). Przepisy te nie uległy 
z dniem 1 stycznia 2014 r. żadnym zmianom, a więc zakres opodatkowania czynności nieodpłatnych jest 
obecnie taki sam jak do końca 2013 r.
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Warunki opodatkowania czynności nieodpłatnych

Warunki opodatkowania 
nieodpłatnych dostaw towarów

Warunki opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług

1)  podatnik nieodpłatnie przekazuje 
(w tym zużywa na określone przepi-
sami cele) należące do jego przed-
siębiorstwa towary

2)  podatnikowi przysługiwało prawo 
do obniżenia kwoty podatku należ-
nego o kwotę podatku naliczonego 
z tytułu nabycia, importu lub wytwo-
rzenia tych towarów lub ich części 
składowych

3)  przekazywane nieodpłatnie towary 
nie są prezentami o małej wartości 
lub próbkami, których przekazanie 
następuje na cele związane z dzia-
łalnością gospodarczą podatnika 
(art. 7 ust. 3 ustawy o VAT; pojęcie 
prezentu o małej wartości definiuje 
art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a pojęcie 
próbki – art. 7 ust. 7 ustawy o VAT)

W przypadku użycia towarów:
1) są to towary stanowiące część przedsiębiorstwa podatnika
2)  użycie nastąpiło do celów innych niż działalność gospodarcza 

podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podat-
nika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólni-
ków, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich do-
mowników, członków organów stanowiących osób prawnych, 
członków stowarzyszenia

3)  podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo-
nego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia użytych towa-
rów lub ich części składowych

W przypadku pozostałego nieodpłatnego świadczenia usług: 
świadczenie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, 
w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjona-
riuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków orga-
nów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 
oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów in-
nych niż działalność gospodarcza podatnika

Trzeba zauważyć, że do czasu wprowadzenia kolejnych zmian w zakresie odliczania VAT od 
samochodów nie ma przepisu wyłączającego występowanie nieodpłatnego świadczenia usług z ty-
tułu wykorzystywania do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika samochodów nie-
uprawniających do pełnych odliczeń. W latach 2011–2013 r. wyłączenie takie wynikało z art. 5 ustawy 
z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie dro-
gowym. Projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT przewiduje ponowne wprowadzenie takiego 
przepisu. W konsekwencji w związku z wykorzystywaniem samochodów na cele prywatne docho-
dzi najczęściej do podlegającego opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usług.

PRZYKŁAD
Spółka jawna kupiła w 2013 r. samochód osobowy i odliczyła 6000 zł podatku z faktury doku-
mentującej jego zakup. Samochód ten spółka udostępnia swoim wspólnikom do celów prywat-
nych. Do czasu zmiany przepisów skutkiem tego jest występowanie w spółce podlegającego 
opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia usług.

Krok 2. Ustalenie podstawy opodatkowania

Wysokość VAT zależy od dwóch czynników – podstawy opodatkowania oraz stawki podatku. 
Zasady ustalania przez podatników podstawy opodatkowania określają od 1 stycznia 2014 r. art. 29a 
oraz art. 30a–30c ustawy o VAT. Artykuły te zastąpiły art. 29, 30 i 31 ustawy o VAT, przy czym najważ-
niejsza (nie tylko w przypadku rozliczania sprzedaży krajowej) jest treść przepisów art. 29a ustawy 
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o VAT. Przepisy określone w art. 29a ustawy o VAT są co prawda nowe, lecz wynikające z nich 
zasady ustalania podstawy opodatkowania najczęściej nie różnią się od zasad obowiązujących do 
końca 2013 r. (jedyny w zasadzie wyjątek dotyczy skont – zob. punkt 2.2. Skonta).

Z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapła-
tę, 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. Treść tego przepisu uzupełniają przepisy określone w art. 29a 
ust. 6 i 7 ustawy o VAT, które wskazują, jakie kwoty podstawa opodatkowania obejmuje, a jakich kwot 
podstawa opodatkowania nie obejmuje. Od kwot, których podstawa opodatkowania nie obejmuje, na-
leży odróżnić kwoty obniżające podstawę opodatkowania. Kwoty te wymienia art. 29a ust. 10 ustawy 
o VAT. Obecnie już wprost z ustawy wynika, że podstawa nie obejmuje skont i kwot otrzymanych od 
nabywcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy (np. opłaty za transport). 

Podstawa opodatkowania 
obejmuje (art. 29a ust. 6 ustawy 

o VAT)

Podstawa opodatkowania 
nie obejmuje kwot (art. 29a 

ust. 7 ustawy o VAT):

Podstawę opodatkowania 
obniża się o (art. 29a 
ust. 10 ustawy o VAT):

  podatki, cła, opłaty i inne należ-
ności o podobnym charakte-
rze, z wyjątkiem kwoty podatku 

  koszty dodatkowe, takie jak 
prowizje, koszty opakowania, 
transportu i ubezpieczenia, 
pobierane przez dokonującego 
dostawy lub usługodawcę od 
nabywcy lub usługobiorcy

  stanowiących obniżkę cen 
w formie rabatu z tytułu wcześ-
niejszej zapłaty 

  udzielonych nabywcy lub usłu-
gobiorcy opustów i obniżek 
cen, uwzględnionych w mo-
mencie sprzedaży 

  otrzymanych od nabywcy lub 
usługobiorcy jako zwrot udo-
kumentowanych wydatków 
poniesionych w imieniu i na 
rzecz nabywcy lub usługobiorcy 
i ujmowanych przejściowo przez 
podatnika w prowadzonej przez 
niego ewidencji na potrzeby po-
datku

  kwoty udzielonych po dokona-
niu sprzedaży opustów i obni-
żek cen  

  wartość zwróconych towarów i opa-
kowań (z zastrzeżeniem art. 29a
ust. 11 i 12, które zostaną omówio-
ne w dalszej części tekstu) 
  zwróconą nabywcy całość lub 
część zapłaty otrzymaną przed 
dokonaniem sprzedaży, jeżeli 
do niej nie doszło  

  wartość zwróconych kwot do-
tacji, subwencji i innych dopłat 
o podobnym charakterze, które 
powiększyły podstawę opodat-
kowania

PRZYKŁAD
Podatnik prowadzi księgarnię internetową. Nabywców książek obciąża kosztami wysyłki. Kosz-
ty te nie są odrębnie opodatkowane (np. stawką 23% w przypadku wysyłki kurierem), lecz stano-
wią element podstawy opodatkowania opodatkowanych stawką 5% dostaw książek. Wynika to 
z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT.

PRZYKŁAD
Podatnik prowadzący sklep internetowy sprzedał 15 stycznia 2014 r. telefon za 1699 zł brutto 
(1381,30 zł netto + 317,70 zł VAT). Regulamin prowadzonego przez podatnika sklepu (każdy 
klient musi go zaakceptować przed zakupem) przewiduje, że nabywca udziela sprzedawcy 
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pełnomocnictwa do wysyłki na rzecz i w imieniu nabywcy towaru pocztą lub firmą kurierską. 
Z tytułu dostawy, o której mowa, koszt wysyłki firmą kurierską wyniesie 25 zł brutto. Mimo to 
ze względu na brzmienie art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT podstawa opodatkowania dostawy 
telefonu nie zmieni się (pozostanie nią kwota 1381,30 zł), gdyż w związku z obciążeniem klienta 
tą kwotą nie zwiększy się podstawa opodatkowania dostawy.

2.1. Opusty i obniżki cen
Z punktu widzenia skutków w VAT opusty i obniżki cen można podzielić na dwie grupy. Do 

pierwszej z nich należą opusty i obniżki uwzględnione w momencie dokonania sprzedaży, nato-
miast do drugiej – opusty i obniżki cen udzielone po dokonaniu sprzedaży.

Większość udzielanych w obrocie gospodarczym opustów i obniżek cen jest uwzględnia-
na w momencie dokonania sprzedaży. Podstawa opodatkowania ich nie obejmuje (art. 29a 
ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT). Do drugiej grupy należą opusty i obniżki cen udzielone po dokonaniu 
sprzedaży. Podstawa opodatkowania obejmuje kwoty takich opustów i obniżek, lecz o ich kwoty 
ulega później zmniejszeniu (art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).

Odnośnie do drugiej grupy należy wskazać, że w przypadku sprzedaży dokumentowanej faktu-
rami opusty i obniżki cen udzielone po dokonaniu sprzedaży dokumentowane są fakturami kory-
gującymi. Samo tylko wystawienie faktury korygującej nie pozwala jednak najczęściej na obniżenie 
podstawy opodatkowania (i podatku należnego). Uzyskanie takiego uprawnienia uzależnione jest, 
co do zasady, od otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Więcej na ten temat – zob. 
punkt 2.5. Stosowanie wymogu posiadania potwierdzeń otrzymania faktury korygującej.

Inaczej jest w przypadku opustów i obniżek cen dotyczących sprzedaży „bezfakturowej”. Pod-
stawę opodatkowania z tytułu udzielania takich opustów i obniżek cen można obniżać na bieżąco, tj. 
w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy udzielenia opustu lub obniżki ceny.

2.2. Skonta
Od 1 stycznia 2014 r. w szczególny sposób traktowane są w VAT skonta. Z zestawienia art. 29a 

ust. 7 pkt 1 i 2 oraz art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że:
1)  podstawa opodatkowania nie obejmuje skont niezależnie od tego, czy zostały one uwzględnione 

w cenie w momencie dokonania sprzedaży, czy też zostały udzielone po dokonaniu sprzedaży; to 
oznacza, że podstawa opodatkowania na fakturze pierwotnej jest już obniżona o udzielone skonto;

2)  skonta to nie to samo co udzielone po dokonaniu sprzedaży opusty i obniżki cen (ma to znaczenie 
z punktu widzenia rozliczania faktur korygujących wystawianych w związku z udzieleniem skonta 
– zob. punkt 2.5. Stosowanie wymogu posiadania potwierdzeń otrzymania faktury korygującej).

2.3. Opakowania zwrotne
Zostały uregulowane zasady włączania do podstawy opodatkowania wartości opakowań zwrot-

nych (art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o VAT). I tak, art. 29a ust. 11 ustawy o VAT stanowi, że do podsta-
wy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał dostawy towaru 
w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub określając taką kaucję w umowie 
dotyczącej dostawy towaru. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowań podstawę opo-
datkowania należy zwiększyć w terminie wynikającym z art. 29a ust. 12 ustawy o VAT.
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Termin zwiększenia podstawy opodatkowania ze względu na niezwrócenie opakowań zwrotnych

Czy umowa określała termin 
zwrotu opakowań zwrotnych?

Moment podwyższenia 
podstawy opodatkowania

Termin wystawienia faktury

Umowa określała termin zwrotu 
opakowań zwrotnych

Dzień następujący po dniu, w któ-
rym umowa przewidywała zwrot 
opakowania

Nie później niż siódmego dnia 
od określonego w umowie dnia 
zwrotu opakowania

Umowa nie określała terminu 
zwrotu opakowań zwrotnych

60 dzień, licząc od dnia wydania 
opakowań zwrotnych

Nie później niż 60 dnia od dnia 
wydania opakowania

PRZYKŁAD
15 stycznia 2014 r. podatnik dokonał dostawy towaru na paletach i z tytułu wydania palet po-
brał kaucję. Zawarta z nabywcą umowa przewiduje, że jeżeli palety nie zostaną zwrócone 
do 31 stycznia 2014 r., podatnik jest uprawniony do zatrzymania kaucji. Nabywca nie zwrócił pa-
let w umówionym terminie. Podatnik był więc zobowiązany zwiększyć podstawę opodatkowania 
dostaw towarów o kwotę pobranej kaucji. Powinien był to uczynić 1 lutego 2014 r., czyli w dniu 
następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania (zgodnie z art. 29a 
ust. 12 pkt 1 ustawy o VAT).

Do wskazanych przepisów nawiązuje art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, który stanowi, że pod-
stawę opodatkowania obniża się o wartość zwróconych opakowań. Przepis ten stosuje się jednak 
z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że jeżeli wartość opakowań zwrot-
nych nie została uwzględniona w podstawie opodatkowania, to zwrot tych opakowań nie skutkuje 
obniżeniem podstawy opodatkowania.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na brzmienie art. 29a ust. 12 ustawy o VAT wartość 
opakowań podwyższyła podstawę opodatkowania. Wówczas w razie zwrotu opakowań podstawę 
opodatkowania obniża się zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT (z uwzględnieniem art. 29a 
ust. 13–16 ustawy o VAT).

2.4. Podstawa opodatkowania a wynagrodzenie w naturze
Podstawą opodatkowania może być również wynagrodzenie wyrażone w naturze. Wyna-

grodzenie takie mieści się w pojęciu zapłaty, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Nie 
ma przy tym obecnie (inaczej niż do końca 2013 r.) przepisów określających sposób ustalania 
podstawy opodatkowania w przypadkach, gdy zapłata jest określona w naturze. Nie zawiera 
ich również dyrektywa 2006/112/WE. Jak jednak wskazał Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej w wyroku z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-549/11:

TSUE
(...) jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, podstawą opodatkowania dostawy towa-
rów lub świadczenia usług jest wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane z tego tytułu. 
Owo wynagrodzenie jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, 

a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych. Ponadto wspomniane wynagrodze-
nie musi być wyrażalne w pieniądzu. W konsekwencji Trybunał orzekł, że: (...) jeżeli wartość ta nie 
jest kwotą pieniędzy uzgodnioną między stronami, powinna ona, jako wartość subiektywna, 
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odpowiadać wartości, jaką dla odbiorcy ma usługa będąca wynagrodzeniem za dostawę towa-
rów, oraz kwocie, jaką byłby on skłonny za tę usługę zapłacić.

Wartość subiektywna, o której mowa w przytoczonym wyroku, odpowiada pojęciu wartości 
rynkowej, o której mowa w art. 2 pkt 27b ustawy o VAT. Należy w związku z tym uznać, że pod-
stawą opodatkowania w przypadku zapłaty w naturze jest wartość rynkowa (wartość rynkowa 
otrzymywanych towarów lub usług) w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy o VAT.

Do zapłaty otrzymywanej w naturze ma przy tym zastosowanie art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, 
czyli przepis stanowiący, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku od towarów 
i usług. A zatem ustalając podstawę opodatkowania w przypadku zapłaty otrzymywanej w naturze, 
wartość rynkową określoną zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy o VAT należy pomniejszyć o zawarty 
w tej wartości podatek.

2.5.  Stosowanie wymogu posiadania potwierdzeń otrzymania 
faktury korygującej

W art. 29a ust. 13–16 ustawy o VAT zostały określone przypadki, gdy obniżenie podstawy opodatko-
wania wymaga uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. W świetle tych przepisów na-
dal tylko w niektórych przypadkach rozliczanie faktur korygujących wymaga posiadania potwierdzenia 
otrzymania faktury korygującej. Dotyczy to faktur korygujących, które łącznie spełniają trzy warunki.

Warunki, kiedy posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej jest konieczne

1)  faktura korygująca została wystawiona w jednym z przypadków spośród wymienionych w art. 29a 
ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT (a więc w związku z udzieleniem po dokonaniu sprzedaży opustu lub 
obniżki ceny, w związku ze zwrotem towaru lub opakowania albo w związku ze zwrotem nabywcy 
całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło) oraz 
w związku z wykazaniem na fakturze przez pomyłkę kwoty podatku wyższej od należnej

2)  na korygowanej fakturze wykazany został podatek (warunek ten jest zawsze spełniony w przy-
padku faktur korygujących wystawianych w związku z wykazaniem na fakturze przez pomyłkę 
kwoty podatku wyższej od należnej)

3)  nie ma zastosowania żadne z wyłączeń obowiązku posiadania otrzymania faktury korygującej 
(wyłączenia te określa art. 29a ust. 14 ustawy o VAT)

Do faktur korygujących wystawionych w przypadkach, o których mowa w art. 29a 
ust. 10 pkt 1–3 ustawy o VAT, nie należą faktury korygujące wystawiane w związku z przyznaniem 
obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (czyli wystawiane w związku z przy-
znaniem skonta). Do takiego wniosku prowadzi zestawienie art. 29a ust. 7 pkt 1 i 2 oraz art. 29a 
ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT (zob. również punkt 2.2. Skonta). Za takim wnioskiem przemawia także 
treść art. 106j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Z przepisów tych wynikają dwa rodzaje faktur korygują-
cych, tj. faktury korygujące wystawiane wtedy, gdy po wystawieniu faktury:
1)  udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, a więc 

skonta,
2)  udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, a więc 

opustów i obniżek cen, które nie zostały uwzględnione w momencie sprzedaży.
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Prowadzi to do wniosku, że rozliczanie faktur korygujących wystawianych w związku z przyzna-
waniem skonta możliwe jest obecnie bez uzyskiwania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

Istnieje pięć sytuacji, w których nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia otrzymania faktury 
korygującej, mimo że spełnione są dwa pierwsze spośród trzech warunków wskazanych wcześniej. 
Sytuacje te określają przepisy art. 29a ust. 15 ustawy o VAT.

Wyjątki od warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury 
korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę

1) faktury korygujące dotyczące eksportu towarów

2) faktury korygujące dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

3)  faktury korygujące dotyczące dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których miejsce 
opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju

4)  faktury korygujące dotyczące sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu 
przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych 
w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (chodzi o usługi związane z uzdatnia-
niem i dostarczaniem wody, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi 
związane z odpadami, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne)

5)  faktury korygujące w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumento-
wanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca 
towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określo-
nymi w fakturze korygującej

2.6. Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców
Kontynuując wątek rozliczania faktur korygujących, należy wskazać, że z punktu widzenia roz-

liczania przez sprzedawców faktury korygujące dzieli się – zależnie od przyjętego stanowiska – na 
trzy albo cztery grupy.

Rodzaj faktury korygującej
Sposób rozliczenia faktury korygującej 

przez sprzedawcę

1)  faktury korygujące wystawiane w przypadku 
podwyższenia ceny po wystawieniu faktury 
pierwotnej z przyczyn, które powstały po wysta-
wieniu faktury pierwotnej, np. na skutek niespeł-
nienia przez nabywcę określonych w umowie 
warunków czy zaistnienia przewidzianego umo-
wą zdarzenia, którego wystąpienie uprawniało 
sprzedawcę do podwyższenia ceny (zob. przy-
kładowo wyrok NSA z 25 listopada 2011 r., sygn. 
I FSK 50/11, czy wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r., 
sygn. I FSK 850/11)

2)  faktury korygujące obniżające podstawę opodat-
kowania lub kwotę podatku, gdy nie jest konieczne 
posiadanie potwierdzenia ich otrzymania 

Zdaniem autora rozliczane są przez uwzględnienie 
ich w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym 
powstała przyczyna korekty. Zdaniem organów po-
datkowych rozliczane są przez sprzedawcę przez 
uwzględnienie ich w deklaracji za okres rozliczenio-
wy, w którym wystawiona została faktura korygują-
ca (zob. przykładowo interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 listo-
pada 2011 r., sygn. ILPP4/443-551/11-5/ISN) 
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Faktury korygujące, dla których rozliczenia wyma-
gane jest posiadanie potwierdzenia otrzymania fak-
tury korygującej

Rozliczane są w deklaracji za okres rozliczeniowy, 
w którym nabywca otrzyma fakturę korygującą, je-
żeli potwierdzenie otrzymania faktury korygującej 
zostanie otrzymane przed upływem terminu do zło-
żenia deklaracji. 
Gdy zostanie otrzymane później, faktura kory-
gująca jest rozliczana w deklaracji za okres rozli-
czeniowy uzyskania od nabywcy potwierdzenia 
otrzymania faktury korygującej. Gdy mimo udoku-
mentowanej próby doręczenia faktury korygującej 
podatnikowi nie udało się jej doręczyć, ale z posia-
danej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub 
usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowa-
na zgodnie z warunkami określonymi w fakturze 
korygującej, w takim przypadku fakturę korygującą 
rozliczamy nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres 
rozliczeniowy, w którym zostały spełnione warunki 
(tj. brak możliwości doręczenia mimo udokumen-
towanej próby oraz z posiadanej dokumentacji wy-
nika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż 
transakcja została zrealizowana zgodnie z warun-
kami określonymi w fakturze korygującej)

Faktury korygujące podwyższające kwotę podatku 
należnego wykazanego na fakturze pierwotnej, jeśli 
konieczność korekty jest konsekwencją błędu popeł-
nionego przy wystawieniu faktury pierwotnej (zatem 
nie należą do tej grupy faktury korygujące wystawiane 
w związku z podwyższeniem ceny z przyczyn, które 
powstały po wystawieniu faktury pierwotnej), a więc 
faktury korygujące wystawiane w związku z:

  zastosowaniem stawki podatku niższej od pra-
widłowej (np. stawki 8% zamiast 23% czy 5% za-
miast 8%)

  zastosowaniem zwolnienia od podatku zamiast 
opodatkowania stawką 5%, 8% lub 23% (w stanie 
prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.)

  innymi pomyłkami (pomyłką w ilości towarów, 
w cenie, w kwocie podatku itp.), których skutkiem 
było zaniżenie podatku należnego wykazanego 
na fakturze pierwotnej

Faktury korygujące rozliczane są przez korektę 
deklaracji, w której uwzględniona została faktura 
pierwotna będąca przedmiotem korekty

2.7.  Podstawa opodatkowania z tytułu wykonywania czynności 
nieodpłatnych

W szczególny sposób ustalana jest podstawa opodatkowania podlegających opodatkowaniu 
czynności nieodpłatnych, tj. podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów oraz 
nieodpłatnie świadczonych usług. Z przepisów art. 29a ust. 2 i 5 ustawy o VAT wynika, że podstawą 
opodatkowania:
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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.
Zwrócić należy uwagę, że w przypadku podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw 

towarów podstawę opodatkowania można ustalać nie tylko według ceny nabycia przekazywanych 
towarów, ale również według ceny nabycia towarów podobnych. Jest to nowość 2014 r.

PRZYKŁAD
17 stycznia 2014 r. podatnik nabył towar za 800 zł netto. Towar ten 24 stycznia 2014 r. nieodpłat-
nie przekazał kontrahentowi. Przekazanie to podlegało opodatkowaniu jako nieodpłatna dosta-
wa towaru. Między dniem zakupu a dniem przekazania przedmiotowego towaru sprzedawca, 
u którego podatnik kupił ten towar, obniżył jego cenę z 800 zł do 750 zł netto. W tej sytuacji 
podatnik mógł jako podstawę opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów przyjąć 
nie kwotę 800 zł (określoną w momencie dostawy cenę nabycia przekazywanego towaru), lecz 
kwotę 750 zł.

Duże wątpliwości budzą zasady, na jakich należy ustalać podstawę opodatkowania nieodpłatnie 
świadczonych usług, gdyż przepisy nie zawierają żadnych wskazówek, jak należy ustalać koszt 
świadczenia tych usług.

Zdaniem autora na koszt świadczenia usług nie składają się wszystkie wydatki ponoszone przez 
podatników w związku ze świadczeniem usług. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej (zob. przykładowo wyrok z 26 września 1996 r. w sprawie C-230/94 czy wyrok z 14 wrześ-
nia 2006 r. w sprawie C-72/05) wynika, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania nieodpłatnie 
świadczonych usług uwzględnia się tylko te wydatki, przy dokonywaniu których podatnikowi przy-
sługiwało prawo do odliczenia. Oznacza to m.in., że w przypadku nieodpłatnie świadczonych usług, 
w związku z których świadczeniem podatnikom nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podat-
ku należnego o kwotę podatku naliczonego, do opodatkowania nie dochodzi. W takim przypadku 
nie ma podstawy opodatkowania. Przyjęcie takiego stanowiska:
1)  zmniejsza (często znacznie) podstawę opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług, któ-

rych koszt świadczenia tylko częściowo stanowią wydatki, przy dokonywaniu których podatniko-
wi przysługiwało prawo do odliczenia,

2)  wyłącza opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług, których koszt świadczenia stanowią 
wyłącznie wydatki, przy dokonywaniu których podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia.
Niestety, organy podatkowe reprezentują w tej kwestii odmienne stanowisko. Jako przykład 

można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 marca 2012 r. 
(sygn. ILPP2/443-1662/11-7/MN), w której czytamy, że:

MF
(...) w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę usług noclegowych i gastronomicznych, 
które następnie przekazuje nieodpłatnie członkom Rady Naukowej i to nieodpłatne prze-
kazanie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy (...) 

Jeżeli Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionego 
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wydatku (usług noclegowych i gastronomicznych) i wydatek ten w całości stanowi poniesiony koszt, 
wówczas podstawą opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług będzie – w świetle przepisu 
art. 29 ust. 12 ustawy [obecnie art. 29a ust. 5 ustawy – przyp. red.] – kwota brutto.

Zauważyć przy tym należy, że w interpretacji tej organ podatkowy uznał, iż podstawą opodatko-
wania jest kwota brutto. Przeciwne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji 
indywidualnej z 12 lipca 2012 r. (sygn. IPTPP1/443-314/12-2/MW), uznając, że podstawą opodatkowania 
w związku z podlegającym opodatkowaniu nieodpłatnym świadczeniem usług noclegowych i gastrono-
micznych jest kwota netto wynikająca z faktury zakupu tych usług.

PRZYKŁAD
Usługa noclegowa została kupiona za 250 zł netto + 20 zł VAT. Usługa została przekazana na cel 
niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Możliwe stanowiska:
1)  nieodpłatne świadczenie usługi noclegowej nie podlega opodatkowaniu VAT ze względu na 

„zerową” podstawę opodatkowania,
2)  nieodpłatne świadczenie usługi noclegowej podlega opodatkowaniu VAT, a podstawa opo-

datkowania wynosi 250 zł,
3)  nieodpłatne świadczenie usługi noclegowej podlega opodatkowaniu VAT, a podstawa opodat-

kowania wynosi 270 zł.
Zdaniem autora prawidłowe jest pierwsze stanowisko.

Krok 3. Ustalenie wysokości podatku
Drugim z czynników decydujących o wysokości VAT jest stawka podatku. Obecnie obowiązu-

jące przepisy przewidują cztery stawki podatku (23%, 8%, 5% oraz 0%) oraz zwolnienie od podatku 
(tzw. stawkę „ZW”).

Dokonanych z dniem 1 stycznia 2014 r. zmian w przepisach określających wysokość podatku nie 
było zbyt wiele. Najważniejsza polegała na znacznym zawężeniu zakresu zwolnienia od podatku obej-
mującego dostawy towarów używanych (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). 

3.1. Stawka 23%
Podstawową stawką VAT jest obecnie stawka 23% (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy 

o VAT). Jeżeli z przepisów ustawy o VAT lub z przepisów wykonawczych nie wynika, że dana czyn-
ność jest zwolniona od podatku albo opodatkowana obniżoną stawką podatku VAT, czynność ta 
jest opodatkowana VAT według stawki 23%.

Stosowanie stawki 23% jest zatem zasadą, a stawek obniżonych lub zwolnień od podatku – wy-
jątkami od tej zasady. Wyjątki te nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Aktualny pozostaje 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 czerwca 2000 r. (sygn. akt I SA/Ka 2367/98), w któ-
rym czytamy, że jeśli:

NSA
(...) w stosunku do danego rodzaju towarów i usług nie zostało wyraźnie określone w przepisach 
szczególnych, iż ma do niego zastosowanie niższa stawka podatkowa, to tego rodzaju towar 
lub usługa podlegają opodatkowaniu 22% [obecnie 23% – przyp. autora] stawką podatku.
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3.2. Zwolnienia od podatku
Przepisy VAT zawierają wiele zwolnień od podatku. Zwolnienia te określają przepisy:

1) art. 43 ustawy o VAT,
2)  wydanego na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT rozporządzenia w sprawie zwolnień (tj. roz-

porządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów 
i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, Dz.U. poz. 1722),

3) art. 113 ustawy o VAT.
Zwolnień od podatku określonych przepisami art. 43 ustawy o VAT oraz przepisami rozporzą-

dzenia w sprawie zwolnień jest ponad 50. Charakterystyczne dla nich jest to, że mają one cha-
rakter opisowy, a nie – jak to było do końca 2010 r. – odwołują się do symboli PKWiU (wyjątek 
dotyczy usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi zwolnionymi od podatku na podstawie 
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień). 

Najważniejsze zwolnienia od podatku

  zwolnienie obejmujące dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej 
od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało doko-
nującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 
(art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT)

  zwolnienie obejmujące dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane 
(art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT)

  zwolnienia obejmujące dostawy niektórych budynków, budowli oraz ich części (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a 
ustawy o VAT)

  zwolnienia od podatku obejmujące większość usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 
pkt 18–20 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia w sprawie zwolnień)

  zwolnienia od podatku obejmujące niektóre usługi w zakresie edukacji (art. 43 ust. 1 pkt 26–29 ustawy 
o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień)

  zwolnienie od podatku obejmujące usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości wyłącznie 
na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT)

  zwolnienia od podatku obejmujące usługi finansowe i ubezpieczeniowe (art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o VAT)

Zakres zwolnień określonych przepisami art. 43 ustawy o VAT oraz rozporządzenia w sprawie 
zwolnień ograniczony jest do konkretnych czynności. Inny charakter ma zwolnienie od podatku, 
o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, obejmujące wszystkie czynności wykonywane 
przez objętych nim podatników. Do końca 2013 r. zwolnienie określone tymi przepisami nazywane 
było zwolnieniem podmiotowym. Od 1 stycznia 2014 r. nazwa ta nie oddaje już charakteru zwol-
nienia, gdyż stało się ono zwolnieniem przedmiotowym. Oczywiście nie wszyscy podatnicy mogą 
korzystać z tego zwolnienia. Korzystać z niego mogą wyłącznie podatnicy spełniający określone 
przepisami art. 113 ustawy o VAT warunki, z których najważniejszy stanowi, że wartość sprzedaży 
nie może przekroczyć limitu zwolnienia (najczęściej jest to 150 000 zł).

3.3. Stawka 0%
Najniższą (poza zwolnieniem od podatku) stawką VAT jest stawka 0%. Opodatkowanie stawką 0% 

powoduje, że dana czynność nie jest faktycznie opodatkowana (nie występuje podatek należny), 
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lecz uważana jest za sprzedaż opodatkowaną. Pozwala to na odliczanie podatku naliczonego przy 
dokonywaniu zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatko-
wanych stawką 0%.

Przepisy unijne nie przewidują stawki 0%, lecz pozwalają na korzystanie z prawa do odliczenia 
podatku naliczonego przy dokonywaniu zakupów towarów i usług wykorzystywanych do niektó-
rych czynności zwolnionych od podatku (tzw. zwolnienie z prawem do odliczenia). Ze względu na 
analogiczny efekt opodatkowania czynności stawką 0% wprowadzenie przez polskiego ustawo-
dawcę stawki 0% uznać należy za dopuszczalne na podstawie przepisów unijnych.

Stawką 0% opodatkowane są:
1)  wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (na zasadach określonych przepisami art. 42 ustawy 

o VAT),
2) eksport towarów (na zasadach określonych przepisami art. 41 ust. 6–11 ustawy o VAT),
3) czynności wymienione w art. 83 ust. 1 ustawy o VAT,
4) niektóre usługi turystyki lub ich części (art. 119 ust. 7 i 8 ustawy o VAT),
5)  dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu (art. 129 ustawy o VAT),
6)  czynności wymienione w § 5–9 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek (tj. rozporządzenia 

Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę 
podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych stawek – Dz.U. poz. 1719).

3.4. Stawka 5%
Kolejną obniżoną stawką VAT jest stawka 5%. Ma zastosowanie przede wszystkim do towarów wy-

mienionych w załączniku nr 10 do ustawy (art. 41 ust. 2a ustawy o VAT). Załącznik ten zawiera 35 pozycji, 
w tym gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% (PKWiU 
ex 10.85.1), książki drukowane oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbo-
lami ISBN (PKWiU ex 58.11.1), książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone 
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz czasopisma specjalistyczne 
(definicję czasopism specjalistycznych zawiera art. 2 pkt 27f ustawy o VAT). Ponadto dwa rodzaje towa-
rów opodatkowanych stawką 5% określa § 4 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek.

Zwrócić należy uwagę, że część towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT oraz 
towary wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek wymienione są również 
w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, czyli w załączniku określającym towary i usługi opodatkowane 
stawką 8%. Nie wyłącza to stosowania stawki 5% do tych towarów, gdyż z objaśnień do załącznika 
nr 3 do ustawy o VAT wynika, że określony tym załącznikiem wykaz nie ma zastosowania do zakre-
su sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi 
niż stawka, której dotyczy załącznik. A zatem w przypadkach, gdy ten sam towar (grupa towarów) 
wymieniony został w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT (względnie w załączniku nr 3 do ustawy 
o VAT oraz w § 4 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek), jest on opodatkowany stawką 5%.

3.5. Stawka 8%
Najwyższą z obniżonych stawek VAT jest stawka 8%. Towary i usługi nią opodatkowane wymie-

nia przede wszystkim załącznik nr 3 do ustawy o VAT (art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy). 
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Uwzględnić przy tym należy, że z art. 41 ust. 10 ustawy o VAT wynika, iż w przypadku dostaw to-
warów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obniżoną stawkę 8% stosuje 
się tylko w przypadku dostaw dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele 
ochrony przeciwpożarowej. Załącznik ten określa ponad 150 grup towarów i usług opodatkowa-
nych obniżoną stawką 8% (pozycji w załączniku jest 187, lecz część z nich została uchylona). 

Ponadto czynności opodatkowane stawką 8% określają przepisy:
1)  art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (na podstawie tych przepisów obniżoną 

stawkę 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub prze-
budowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecz-
nym programem mieszkaniowym; zasady, na jakich stawka 8% ma zastosowanie do tych czynno-
ści, określają przepisy art. 41 ust. 12a–12c ustawy o VAT),

2)  art. 120 ust. 2 i 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy (stawka 8% na tej podstawie ma zastosowanie do 
importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz niektórych innych czynności, 
których przedmiotem są dzieła sztuki),

3)  § 3 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek (to na podstawie tych przepisów obniżoną 
stawkę 8% stosuje się m.in. do usług związanych z wyżywieniem, usług fryzjerskich oraz niektó-
rych robót konserwacyjnych).

Krok 4.  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego

O tym, kiedy należy rozliczać (w tym wykazywać w deklaracjach VAT) czynności podlegające 
opodatkowaniu VAT, decyduje moment powstania obowiązku podatkowego. Zasady powstawania 
obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży krajowej (odpłatnych dostaw towarów i odpłat-
nego świadczenia usług na terytorium kraju) określają od 1 stycznia 2014 r. przepisy art. 19a ustawy 
o VAT. Zastąpiły one obowiązujące do końca 2013 r. przepisy art. 19 ustawy o VAT. 

Na podstawie wymienionych przepisów czynności podlegające opodatkowaniu (tj. dostawy to-
warów i świadczenie usług na terytorium kraju) dzielą się na dwie grupy: czynności, dla których 
obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, oraz czynności, dla których obowiązek 
podatkowy powstaje na zasadach szczególnych.

4.1.  Powstawanie obowiązku podatkowego na zasadach 
ogólnych

Czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny, jest od 1 stycz-
nia 2014 r. znacznie mniej niż do końca 2013 r. W konsekwencji znacznie częściej obowiązek podat-
kowy z tytułu krajowych dostaw towarów oraz świadczenia usług powstaje na zasadach ogólnych. 
Wskazać przy tym należy, że od 1 stycznia 2014 r.:
1)  nie obowiązuje przepis stanowiący, że jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny 

być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie 
później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi; 
powoduje to, że obecnie moment wystawienia faktury nie ma żadnego wpływu na moment 
powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych;
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PRZYKŁAD
Podatnik dokonał dostawy towaru (wydał towar) 28 stycznia 2014 r. Dostawę udokumentował 
fakturą wystawioną 3 lutego 2014 r. Obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy powstał 28 stycz-
nia 2014 r. (a nie 3 lutego 2014 r., jak byłoby w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r.). 
Dostawę tę podatnik jest zatem obowiązany wykazać w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. (przy 
założeniu, że składa miesięczne deklaracje VAT).

2)  istnieją przepisy określające szczególne momenty uznawania usług za wykonane oraz dostaw 
towarów za dokonane (zob. punkt 4.1.3. Szczególne momenty uznawania usług za wykonane 
oraz dostaw towarów za dokonane).

Powstawanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych

Moment powstania 
obowiązku podatkowego

Zakres powstawania obowiązku 
podatkowego w tym momencie

Podstawa prawna

Z chwilą otrzymania całości 
lub części zapłaty

W zakresie, w jakim zapłata zostanie otrzy-
mana przed dokonaniem dostawy towaru 
lub wykonaniem usługi

Art. 19a ust. 8 ustawy o VAT

Z chwilą dokonania dosta-
wy towarów lub wykonania 
usługi

W zakresie, w jakim obowiązek podatkowy 
nie powstał wcześniej na skutek otrzyma-
nia całości lub części zapłaty

Art. 19a ust. 1 ustawy o VAT

4.1.1. Dokonanie dostawy towarów

Dokonaniem dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właści-
ciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Najczęściej przeniesienie takiego prawa następuje z chwilą wydania 
towarów, lecz nie zawsze tak jest. Do dokonania takiej dostawy dojść może np. na skutek wydania 
dokumentów albo środków umożliwiających rozporządzanie rzeczą. 

Sposób rozporządzenia rzeczą Moment dokonania dostawy towarów

Towar jest wydawany bezpośrednio nabywcy lub 
osobie przez niego wskazanej

Dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą jego 
wydania

Towar jest dostarczany transportem własnym do-
stawcy, lub najętym przez niego, do miejsca wska-
zanego w umowie przez nabywcę

Dokonanie dostawy towaru następuje, co do zasa-
dy, z chwilą dostarczenia towaru do miejsca wska-
zanego 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 wy-
dania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany 
do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem 
dostawca przenosi prawo do rozporządzania towa-
rem jak właściciel na nabywcę
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PRZYKŁAD
Pod koniec stycznia 2014 r. podatnik sprzedał samochód. Umowa została zawarta 31 stycz-
nia 2014 r. i bezpośrednio po jej podpisaniu nabywcy zostały wręczone kluczyki i dokumenty do sa-
mochodu. Nabywca nie odebrał jednak samochodu od razu, lecz uczynił to dopiero 3 lutego 2014 r. 
Mimo to obowiązek podatkowy z tytułu dostawy samochodu powstał 31 stycznia 2014 r., tj. w dniu 
wydania nabywcy dokumentów i kluczyków umożliwiających rozporządzanie samochodem.

4.1.2. Wykonanie usługi
Nadal wątpliwości budzi kwestia, kiedy dochodzi do wykonania usług. Według autora uznać na-

leży, że momentem wykonania usługi jest, co do zasady, moment, w którym usługodawca dokonał 
ostatniej czynności składającej się na określony rodzaj usługi.

PRZYKŁAD
Firma transportowa otrzymała zlecenie dostarczenia towaru z magazynu firmy A w Poznaniu 
do magazynu firmy B we Wrocławiu. Firma transportowa wyładowała towar w magazynie firmy 
B we Wrocławiu 30 stycznia 2014 r. W tym też dniu dojdzie do wykonania usługi transportowej 
(i powstania obowiązku podatkowego w VAT), gdyż z chwilą wyładowania towaru firma trans-
portowa dokonała ostatniej czynności składającej się na usługę transportową.

Przedstawiona zasada nie obowiązuje bezwzględnie. Często sposób wykonania usługi musi 
zostać zaakceptowany przez usługobiorcę. W takich przypadkach uznać należy, że do wykonania 
usługi (a w konsekwencji do powstania obowiązku podatkowego w VAT) dochodzi z chwilą zaak-
ceptowania przez usługobiorcę sposobu wykonania usługi. W niektórych przypadkach może to 
oznaczać, że mimo dokonania wszystkich czynności faktycznych składających się na wykonywaną 
usługę do jej wykonania w istocie nie dochodzi. Niestety organy podatkowe zmieniły zdanie. Z bro-
szury informacyjnej MF wynika, że postanowienia umów cywilnoprawnych nie mogą decydować 
o wykonaniu usługi. Mają tylko charakter pomocniczy.

PRZYKŁAD
20 stycznia 2014 r. drukarnia otrzymała dwa zlecenia wydrukowania ulotek na materiałach własnych 
zleceniodawcy. Drukarnia wydrukowała ulotki 29 stycznia 2014 r. i telefonicznie poinformowała klien-
tów o możliwości ich odebrania. Pierwszy klient odebrał zamówione ulotki 2 lutego 2014 r., natomiast 
drugi odmówi odebrania ulotek ze względu na złą jakość wydruku. Według autora w tej sytuacji:
1)  obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi wydrukowania ulotek dla pierwszego klien-

ta powstał 2 lutego 2014 r. (odbierając ulotki, klient zaakceptował bowiem sposób wykonania 
usługi, co spowodowało uznanie tej usługi za wykonaną w tym właśnie dniu),

2)  obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi wydrukowania ulotek dla drugiego klienta 
nie powstanie nigdy (klient nie odebrał bowiem ulotek, a więc nie zaakceptował sposobu 
wykonania usługi ich wydrukowania).

Sporne jest przy tym, w jakim zakresie na moment wykonania usługi (a w konsekwencji na mo-
ment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług) mają wpływ strony umowy. 
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Zdaniem autora aktualny w tym zakresie pozostaje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z 17 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1038/09), w którym czytamy, że:

WSA
(...) o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter, a ten zostaje określony po-
przez umowne postanowienia stron. One to bowiem decydują, z chwilą dokonania ja-
kich czynności należy uznać daną umowę za wykonaną – chyba że chwila ta określana 

jest przez przepisy prawa regulujące dany rodzaj usługi. (…) Dla realizacji tego celu niezbędnym 
było więc uwzględnienie sposobu, w jaki strony w zawartej umowie określiły swe prawa i obowią-
zki dotyczące fazy zakończenia realizacji usługi. Strony umowy decydują bowiem o tym, jakie 
działania muszą być podjęte, aby uznać daną usługę za wykonaną. 

Dlatego strony umów o świadczenie usług mają wpływ na moment ich wykonania, tj. mogę w za-
wieranych umowach określać zdarzenia, których wystąpienie skutkuje uznaniem usługi za wyko-
naną. Jednocześnie należy uznać, że wpływ ten jest ograniczony, tj. ustalenia stron w tym zakresie 
nie mogą zmieniać charakteru świadczonej usługi. Nie jest dopuszczalne powiązanie przez strony 
momentu wykonania usługi ze zdarzeniami o charakterze sztucznym (w szczególności ze zdarze-
niami sztucznie opóźniającymi moment uznania usługi za wykonaną).

PRZYKŁAD
Wydawnictwo zamawia artykuły u autorów zewnętrznych. Momentem wykonania usług opraco-
wania takich artykułów jest, co do zasady, moment przesłania przez autora gotowego artykułu. 
W grę wchodzi jednak określenie przez strony, przykładowo, że usługę uznaje się za wykonaną 
w dniu akceptacji przesłanego tekstu przez wydawnictwo, autoryzacji tekstu przez autora czy 
publikacji tekstu. Nie jest natomiast dopuszczalne ustalenie, że momentem wykonania usługi 
jest, przykładowo, 15 dzień, licząc od dnia opublikowania tekstu (takie określenie momentu 
wykonania usługi miałoby sztuczny charakter).

4.1.3.  Szczególne momenty uznawania usług za wykonane oraz dostaw 
towarów za dokonane

Jak zostało już wskazane, istnieją przepisy określające szczególne momenty uznawania usług 
za wykonane oraz dostaw towarów za dokonane.

Szczególne momenty uznawania usług za wykonane oraz dostaw towarów za dokonane

Rodzaj usługi 
lub dostawy towarów

Moment wykonania usługi 
lub dokonania dostawy

Podstawa 
prawna Uwagi

1 2 3 4

Usługa przyjmowana 
częściowo i dla tej czę-
ści określono zapłatę

Moment częściowego 
wykonania usługi (w od-
niesieniu do tej części)

Art. 19a ust. 2
ustawy o VAT

Usługa, dla której 
w związku z jej świad-
czeniem ustalane są 
następujące po sobie 
terminy płatności lub 
rozliczeń

Ostatni dzień każdego 
okresu, do którego od-
noszą się te płatności lub 
rozliczenia, do momentu 
zakończenia świadczenia 
tej usługi

Art. 19a ust. 3 
zdanie pierw-
sze ustawy 
o VAT

Ten szczególny moment wykonania 
usług dotyczy wszystkich usług, nie 
tylko usług ciągłych (zob. przykładowo 
interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 27 wrześ-
nia 2013 r., sygn. IPPP1/443-635/13-2/AP)



23INSTRUKCJA ROZLICZEŃ KRAJOWYCH

15 lutego 2014 r. Biuletyn VAT nr 4(202) 

1 2 3 4

Usługa świadczona 
w sposób ciągły przez 
okres dłuższy niż rok, 
dla której w związku 
z jej świadczeniem 
w danym roku nie upły-
wają terminy płatności 
lub rozliczeń

Ostatni dzień każdego 
roku podatkowego, do 
momentu zakończenia 
świadczenia tej usługi

Art. 19a ust. 3 
zdanie drugie 
ustawy o VAT

Ten szczególny moment wykonania 
usług dotyczy wyłącznie usług ciągłych

Uwaga
Według MF (patrz broszura infor-
macyjna MF) przez rok należy rozu-
mieć 12 kolejnych, następujących po 
sobie miesięcy.

Dostawa towarów, dla 
której w związku z jej 
dokonywaniem ustala-
ne są następujące po 
sobie terminy płatności 
lub rozliczeń

Ostatni dzień okresu, do 
którego odnoszą się te 
płatności lub rozliczenia, 
do momentu zakończenia 
dokonywania tej dostawy

Art. 19a ust. 4 
w zw. z art. 19a 
ust. 3 zdanie 
pierwsze usta-
wy o VAT

  nie dotyczy dostaw towarów, do 
których dochodzi na skutek wyda-
nia towarów na podstawie umowy 
dzierżawy, najmu, leasingu lub innej 
umowy o podobnym charakterze za-
wartej na czas określony lub umowy 
sprzedaży na warunkach odroczo-
nej płatności 
  ten szczególny moment dokonania 
dostawy towarów dotyczy wszyst-
kich dostaw towarów, nie tylko do-
staw ciągłych towarów

Dostawa towarów do-
konywana w sposób 
ciągły przez okres dłuż-
szy niż rok, dla której 
w związku z jej dokony-
waniem w danym roku 
nie upływają terminy 
płatności lub rozliczeń

Ostatni dzień każdego 
roku podatkowego, do 
momentu zakończenia 
dokonywania dostawy

Art. 19a ust. 4 
w zw. z art. 19a 
ust. 3 zdanie 
drugie ustawy 
o VAT

  nie dotyczy dostaw towarów, do któ-
rych dochodzi na skutek wydania to-
warów na podstawie umowy dzierża-
wy, najmu, leasingu lub innej umowy 
o podobnym charakterze zawartej na 
czas określony lub umowy sprzedaży 
na warunkach odroczonej płatności 
  ten szczególny moment dokonania 
dostawy towarów dotyczy wyłącznie 
dostaw ciągłych towarów

PRZYKŁAD
Informatyk otrzymał zlecenie napisania programu komputerowego. Strony uzgodniły kwotę wy-
nagrodzenia z tego tytułu w wysokości 7000 zł netto + 1610 zł VAT. Strony określiły w umowie 
trzy etapu, których zakończenie (poprzez zaakceptowanie przez zleceniodawcę ich wykona-
nia) stanowi tytuł do otrzymania przez informatyka określonej części wynagrodzenia w terminie 
siedmiu dni. Wykonanie pierwszego etapu zostało zaakceptowane 30 stycznia 2014 r., a kwotę 
wynagrodzenia za wykonanie pierwszego etapu informatyk otrzymał 3 lutego 2014 r. W tej sy-
tuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi napisania programu komputerowego 
powstał w części (w części wykonanej w ramach pierwszego etapu) już 30 stycznia 2014 r. (na 
podstawie art. 19a ust. 1 w zw. z art. 19a ust. 2 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
Podatnik świadczy usługi napraw gwarancyjnych dla dystrybutora sprzętu RTV. Zawarta 
między nimi umowa przewiduje, że wykonane naprawy rozliczane są w kwartalnych, kalen-
darzowych okresach rozliczeniowych (z terminem płatności upływającym 10 dnia miesiąca 
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następującego po rozliczanym kwartale). W takim przypadku obowiązek podatkowy z tytułu 
świadczenia wszystkich usług naprawy w I kwartale 2014 r. powstanie 31 marca 2014 r. (na pod-
stawie art. 19a ust. 1 w zw. z art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
12 stycznia 2014 r. podatnik zawarł umowę archiwizacji dokumentów przez okres pięciu lat 
(od dnia zawarcia umowy poczynając). Umowa przewiduje, że płatności z tytułu świadczenia 
tej usługi są dokonywane z dołu w rocznych okresach rozliczeniowych (termin płatności za 
pierwszy rok świadczenia usług archiwizacji upłynie z końcem pierwszego roku świadczenia 
usługi, tj. 11 stycznia 2015 r.). W takim przypadku obowiązek podatkowy z tytułu części usługi 
archiwizacji (tj. części usługi odpowiadającej okresowi od 12 stycznia do 31 grudnia 2014 r.) 
powstanie 31 grudnia 2014 r. (na podstawie art. 19a ust. 1 w zw. z art. 19a ust. 3 zdanie drugie 
ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
Podatnik prowadzi stację paliw. Z wieloma klientami ma zawarte umowy przewidujące, że 
wszystkie zakupy paliw dokonane przez klientów w danym miesiącu rozliczane są po zakończe-
niu danego miesiąca. Nie zawsze jednak miesiącami rozliczeniowymi są miesiące kalendarzowe. 
Z jednym z klientów podatnik ma zawartą umowę przewidującą miesięczny okres rozliczeniowy 
trwający od 10 dnia danego miesiąca kalendarzowego do 9 dnia kolejnego miesiąca kalendarzo-
wego. W przypadku takiej umowy obowiązek podatkowy z tytułu dostaw dokonanych w okresie 
rozliczeniowym trwającym od 10 stycznia do 9 lutego 2014 r. powstał 9 lutego 2014 r. (na pod-
stawie art. 19a ust. 1 w zw. z art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o VAT).

4.1.4.  Otrzymanie części lub całości zapłaty przed dokonaniem 
dostawy towaru lub wykonaniem usługi

W przypadku czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, 
otrzymanie części lub całości zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi przyspie-
sza moment powstania obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). 

PRZYKŁAD
25 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał od klienta zamówienie na towar za 8000 zł netto + 1840 zł 
VAT. Realizację zamówienia podatnik uzależnił od otrzymania zaliczki w wysokości 30% ceny 
brutto towaru. 29 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał zaliczkę w wymaganej kwocie (tj. 2952 zł). 
Oznacza to, że w części odpowiadającej zaliczce obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towa-
rów powstał już 29 stycznia 2014 r.

Nie każde jednak otrzymanie wpłaty pieniężnej przez sprzedawcę stanowi otrzymanie zapłaty, 
o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT są 
bowiem dostawy towarów i świadczenie usług (oraz pozostałe czynności wymienione w art. 5 usta-
wy o VAT), a nie płatności dokonane z tytułu tych czynności (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
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Unii Europejskiej z 9 października 2001 r. w sprawie C-108/99). Tym samym, jak czytamy w wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 1100/09):

NSA
(...) opodatkowaniu VAT nie powinny podlegać zapłaty za dostawy towarów i świadczenie 
usług, które nie zostały dotychczas określone w sposób wyraźny.

A zatem obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT powstaje jedynie wów-
czas, gdy między otrzymaniem przez podatnika określonej kwoty a czynnością podlegającą opo-
datkowaniu (np. dostawą towarów czy świadczeniem usługi) istnieje bezpośredni związek. Jest to 
przypadek, gdy otrzymana kwota dotyczy nabycia konkretnych towarów lub konkretnych usług 
(zob. przykładowo wyrok NSA z 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1100/09). Otrzymywanie kwot na 
poczet przyszłych, nieskonkretyzowanych świadczeń nie skutkuje powstawaniem obowiązku po-
datkowego na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT. Otrzymanie takich kwot skutkuje powstaniem 
obowiązku podatkowego dopiero z chwilą skonkretyzowania świadczeń, których dotyczą.

PRZYKŁAD
10 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał od stałego kontrahenta wpłatę w wysokości 10 000 zł na poczet 
przyszłych, nieokreślonych na razie zamówień kontrahenta. Otrzymanie tej kwoty nie spowodowało 
powstania obowiązku podatkowego w VAT (ani obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej).
Pierwsze zamówienie (na kwotę 2706 zł brutto, tj. 2200 zł netto + 506 zł VAT) po dokonaniu po-
wyższej wpłaty kontrahent złożył 30 stycznia 2014 r. Dokonując zamówienia, kontrahent wska-
zał, że zapłatę za nie podatnik ma potrącić z wpłaconej 10 stycznia 2014 r. kwoty. Dopiero złoże-
nie tego zamówienia spowodowało powstanie obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a 
ust. 8 ustawy o VAT.

4.2. Szczególne sposoby powstawania obowiązku podatkowego
Dla trzech grup czynności ustawodawca przewidział szczególne sposoby powstawania obo-

wiązku podatkowego.

Czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szczególnych

Czynności należące do danej grupy Sposób powstawania obowiązku 
podatkowego

Podstawa 
prawna

1 2 3

  wydanie towarów przez komitenta komi-
santowi na podstawie umowy komisu

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

  dostawy towarów dokonywane w trybie egze-
kucji towarów, o której mowa w art. 18 ustawy 
o VAT, a więc dostawy towarów dokonywane 
przez administracyjne organy egzekucyjne 
oraz komorników sądowych

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
otrzymania części lub całości zapłaty (w od-
niesieniu do otrzymanej kwoty)

Art. 19a ust. 5 
pkt 1 i 2 w zw. 
z art. 19a ust. 6 
ustawy o VAT
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1 2 3

  świadczenie na zlecenie sądów powszech-
nych, administracyjnych, wojskowych lub 
prokuratury usług związanych z postępo-
waniem sądowym lub przygotowawczym 
(nie dotyczy świadczenia usług, których 
miejsce świadczenia ustala się na zasadach 
ogólnych określonych przepisami art. 28b 
ustawy o VAT, których nabycie stanowi im-
port usług; w tym zakresie obowiązek po-
datkowy powstaje na zasadach ogólnych)

  świadczenie usług zwolnionych od podat-
ku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy 
o VAT (np. świadczenie usług udzielania po-
życzek)
  otrzymanie powiększającej podstawę opodat-
kowania całości lub części dotacji, subwencji 
i innych dopłat o podobnym charakterze

  świadczenie usług budowlanych lub bu-
dowlano-montażowych

  dostawy książek drukowanych (PKWiU 
ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek 
– oraz gazet, czasopism i magazynów, 
drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU 
ex 58.14.1)

  czynności polegające na drukowaniu ksią-
żek (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) (nie dotyczy usług, do których 
stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stano-
wiących import usług; w tym zakresie obo-
wiązek podatkowy powstaje na zasadach 
ogólnych)

Gdy są świadczone na rzecz:
1)  podatników – obowiązek podatkowy po-

wstaje z chwilą otrzymania części lub ca-
łości zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej 
kwoty) lub wystawienia faktury, nie później 
jednak niż z chwilą upływu terminu wysta-
wienia faktury; przy czym otrzymanie czę-
ści lub całości zapłaty skutkuje powsta-
niem obowiązku podatkowego tylko do 
momentu wykonania usługi lub dokonania 
dostawy towarów. 

Termin wystawienia faktury, która nie jest 
fakturą zaliczkową, upływa dla: 
–  świadczenia usług budowlanych oraz bu-

dowlano-montażowych – 30 dnia od dnia 
wykonania usługi,

–  dostaw drukowanych książek, gazet, czaso-
pism i magazynów – 60 lub 120 dnia od dnia 
wydania towarów (zależnie od tego, czy 
umowa przewiduje rozliczenie zwrotów)

–  czynności drukowania – 90 dnia od dnia wy-
konania czynności.

Uwaga
Jak wynika z broszury informacyjnej, MF 
zmieniło stanowisko na temat ustalenia  
momentu wykonania usługi budowlanej. 
Obecnie jest to moment faktycznego wy-
konania usługi, a nie podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego.
Moment wystawienia faktury dokumentują-
cej otrzymanie zaliczki (stanowiącej całość 
lub część należności) przed wykonaniem 

Art. 19a ust. 5 
pkt 3 w zw. 
z art. 19a ust. 7 
w zw. z art. 19a 
ust. 8 w zw. 
z art. 106i ust. 3 
i 4 ustawy o VAT



27INSTRUKCJA ROZLICZEŃ KRAJOWYCH

15 lutego 2014 r. Biuletyn VAT nr 4(202) 

1 2 3

usługi budowlanej nie wpływa na moment 
powstania obowiązku podatkowego. W przy-
padku otrzymania zaliczki obowiązek podat-
kowy powstanie bowiem z chwilą otrzymania 
tej zaliczki (niezależnie od tego, kiedy zostanie 
wystawiona faktura dokumentująca tę zaliczkę).
2)  pozostałych podmiotów niebędących 

podatnikami VAT, podatku od wartości 
dodanej lub podatku o podobnym cha-
rakterze obowiązek podatkowy będzie po-
wstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwi-
lą wykonania usługi lub – jeśli przed tym 
momentem otrzymano całość lub część 
zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty 
w odniesieniu do otrzymanej części. Wy-
stawienie zatem w takiej sytuacji faktury 
na żądanie ww. podmiotów lub otrzymanie 
zapłaty po wykonaniu usługi pozostanie 
bez wpływu na moment powstania obo-
wiązku podatkowego.

W przypadku konieczności zastosowania 
zasad ogólnych powstawania obowiązku po-
datkowego:
–  usługi mogą być przyjmowane częściowo 

i dla wykonanej części usługi może zostać 
określona zapłata lub

–  dla usług tych mogą być ustalane nastę-
pujące po sobie terminy płatności lub roz-
liczeń albo

–  usługi te mogą być świadczone w spo-
sób ciągły przez okres dłuższy niż rok 
i w związku z ich świadczeniem w danym 
roku mogą nie upływać terminy płatności,

dla celów ustalenia momentu ich wykonania 
stosowane będą „umowne” zasady przewi-
dziane ustawą o VAT

  dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub 
chłodniczej oraz gazu przewodowego

  świadczenie usług (z wyłączeniem usług, 
do których stosuje się art. 28b ustawy 
o VAT, stanowiących import usług; obowią-
zek podatkowy z tytułu świadczenia takich 
usług powstaje na zasadach ogólnych):

    –  telekomunikacyjnych i radiokomunikacyj-
nych

    –  wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 za-
łącznika nr 3 do ustawy o VAT

    –  najmu, dzierżawy, leasingu lub usług 
o podobnym charakterze

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
wystawienia faktury, nie później jednak niż 
z upływem terminu płatności

Art. 19a ust. 5 
pkt 4 w zw. 
z art. 19a ust. 7 
w zw. z art. 106i 
ust. 3 pkt 4 
ustawy o VAT
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1 2 3

    –  ochrony osób oraz usług ochrony, dozo-
ru i przechowywania mienia

    –  stałej obsługi prawnej i biurowej
    –  dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej 

lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

PRZYKŁAD
Spółka prowadząca działalność w zakresie udzielania pożyczek 5 stycznia 2014 r. udzieliła po-
życzki z terminem płatności pożyczonej kwoty oraz odsetek upływającym 31 marca 2014 r. Po-
życzkobiorca spłaci tę pożyczkę wraz z odsetkami dopiero 15 czerwca 2014 r. Na podstawie 
art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi udzie-
lenia pożyczki powstanie w takiej sytuacji dopiero 15 czerwca 2014 r. (a nie już  31 marca 2014 r., 
gdyby miały zastosowanie przepisy obowiązujące w 2013 r.). 

PRZYKŁAD
30 stycznia 2014 r. podatnik wykonał usługę budowlaną na rzecz firmy. W tym samym dniu wysta-
wił fakturę dokumentującą tę usługę z 30-dniowym terminem płatności upływającym 1 marca 2014 r. 
Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tej usługi powstał w tej sytuacji już 30 stycznia 2014 r. 
(niezależnie od tego kiedy nabywca opłaci fakturę). Wynika to z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT.

PRZYKŁAD
Spółka z o.o. świadczy usługi najmu. Faktury za najem wystawia pod koniec miesiąca poprze-
dzającego dany miesiąc z terminem płatności upływającym 10 dnia rozliczanego miesiąca. 
W związku z tym fakturę za luty 2014 r. spółka wystawiła już 28 stycznia 2014 r. W tym też dniu 
(na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret trzecie ustawy o VAT) powstał obowiązek podatkowy 
z tytułu świadczenia w lutym usługi najmu, której faktura ta dotyczy (niezależnie od tego, czy 
i kiedy najemca opłaci fakturę).

4.3. Metoda kasowa
Wskazane zasady powstawania obowiązku podatkowego (szczególne oraz ogólne) nie dotyczą 

podatników, którzy rozliczają VAT metodą kasową. U podatników takich obowiązek podatkowy 
z tytułu sprzedaży krajowej (tj. odpłatnych dostaw towarów oraz odpłatnie świadczonych usług na 
terytorium kraju) powstaje:
1)  z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towa-

rów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny 
(art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT),

2)  z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania 
towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług 
na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 (art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
30 stycznia 2014 r. mały podatnik korzystający z metody kasowej wykonał usługę budowlaną. 
W tym samym dniu wystawił fakturę dokumentującą tę usługę z 30-dniowym terminem płatności 
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upływającym 1 marca 2014 r. Faktura ta nie zostanie przez nabywcę opłacona do końca 2014 r. 
W tej sytuacji:
1)  obowiązek podatkowy do końca 2014 r. nie powstanie – jeżeli nabywcą usługi jest podatnik 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
2)  obowiązek podatkowy powstanie 29 lipca 2014 r., tj. 180 dnia, licząc od dnia wykonania usługi 

– jeżeli nabywcą jest inny podmiot.

Przypomnieć przy tym należy, że stosowanie metody kasowej mogą wybrać tylko tzw. mali 
podatnicy. Pojęcie małego podatnika definiuje art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. W 2014 r. małymi po-
datnikami są, co do zasady, podatnicy, u których wartość sprzedaży brutto w 2013 r. nie przekro-
czyła 5 068 000 zł. Ze stosowaniem tej metody wiąże się:
1) obligatoryjne składanie deklaracji kwartalnych VAT-7K,
2) wystawianie faktur zawierających wyrazy „metoda kasowa”,
3)  opóźnienie powstawania prawa do odliczenia do momentu opłacenia faktury (dotyczy to zarówno sa-

mych podatników stosujących metodę kasową, jak i nabywców towarów i usług od tych podatników).

4.4.  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności 
nieodpłatnych

Nowe przepisy nie wprowadziły szczególnego przepisu dotyczącego powstawania obowiąz-
ku podatkowego z tytułu podlegających opodatkowaniu czynności nieodpłatnych. Tak samo było 
przed zmianą przepisów. Najczęściej zatem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania 
nieodpłatnej dostawy towarów (tj. z chwilą przekazania lub zużycia towarów) albo z chwilą wykona-
nia nieodpłatnie świadczonej usługi (zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Krok 5. Ustalenie, czy przysługuje prawo do odliczenia VAT
Podatek od towarów i usług jest z założenia neutralny dla podatników tego podatku. Do opodatko-

wania nim dochodzi jednak na każdym etapie obrotu, a w konsekwencji konieczne jest, aby podatnicy 
mieli możliwość uwolnienia się od ciężaru zapłaconego przez siebie podatku. Odbywa się to poprzez 
obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czyli w skrócie – prawo do odliczenia.

Jeżeli chodzi o przysługiwanie prawa do odliczenia podatku naliczonego, to z dniem 1 stycz-
nia 2014 r. nie nastąpiły istotne zmiany. 

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikom, co do zasady, w zakresie, w jakim nabywa-
ne przez nich towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych 
(art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W drodze wyjątku od tej zasady prawo do odliczenia przysługuje, jeżeli:
1)  importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez 

podatnika poza terytorium kraju, jeśli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były 
wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczo-
nego podatku z tymi czynnościami (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT),

2)  nabywane towary będą przedmiotem dostaw zwolnionych od podatku na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, czyli zwolnienia obejmującego nieodpłatne dostawy produktów 
spożywczych na cele charytatywne.
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5.1. Odliczenia częściowe
W przypadku towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych 

tylko częściowo zastosowanie znajdują przepisy o odliczeniach częściowych określone przepisami 
art. 90 i 91 ustawy o VAT. Przepisy te przewidują dwie metody dokonywania odliczeń częściowych.

Metody dokonywania odliczeń częściowych

1)  metoda polegająca na przyporządkowaniu kwot podatku naliczonego do czynności, w związku z któ-
rymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

2)  metoda polegająca na częściowym odliczaniu podatku naliczonego w oparciu o proporcję obowiązu-
jącą danego podatnika

Pierwszeństwo stosowania ma metoda polegająca na przyporządkowaniu kwot podatku nali-
czonego do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego. Metodę tę określa art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że w stosunku do towarów 
i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania zarówno czynności, w związku 
z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku 
z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot 
podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W takich przypadkach – mimo że zakupy dotyczą 
jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej – podatnicy powinni:

  odliczać podatek w całości w zakresie, w jakim wyodrębniona kwota podatku naliczonego do-
tyczy sprzedaży opodatkowanej, oraz

  nie odliczać w całości podatku w zakresie, w jakim wyodrębniona kwota podatku naliczonego 
dotyczy sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu oraz zwolnionej.
Druga metoda dokonywania odliczeń częściowych (metoda polegająca na częściowym odlicza-

niu podatku naliczonego w oparciu o proporcję obowiązującą danego podatnika) może być stoso-
wana tylko wtedy, gdy nie może zostać zastosowana pierwsza ze wskazanych metod dokonywania 
odliczeń częściowych. Metoda ta polega na odliczaniu podatku naliczonego w części, w jakiej od-
powiada to proporcji wstępnej stosowanej dla danego roku przez podatnika (ewentualnie na pod-
stawie prognozy proporcji). Cechą charakterystyczną tej metody jest dokonywanie po zakończeniu 
roku korekty podatku odliczonego w trakcie tego roku (art. 91 ustawy o VAT).

5.2. Wyłączenia prawa do odliczenia
W niektórych przypadkach korzystanie z prawa do odliczenia jest wyłączone. Obecnie wyłącze-

nia te regulują art. 88 oraz art. 88a ustawy o VAT.

Wyłączenia prawa do odliczenia w 2014 r.

Prawo do odliczania podatku naliczonego nie przysługuje:

1)  w przypadku zakupów usług noclegowych i gastronomicznych (art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT; wyjątek 
dotyczy nabywania gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczą-
cych usługi przewozu osób)

2)  w stosunku do wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, których 
podstawa opodatkowania nie obejmuje ze względu na brzmienie art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT
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3)  z faktur i dokumentów celnych w przypadkach określonych w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, a więc gdy:
  sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez pod-
miot nieistniejący
  transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku
  wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zosta-
ły dokonane – w części dotyczącej tych czynności
  wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne podają kwoty niezgodne z rzeczywi-
stością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczy-
wistością
  wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne potwierdzają czynności nieważne 
na podstawie przepisów art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności

  faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały 
zaakceptowane przez sprzedającego
  wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opo-
datkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych 
czynności

4)  w przypadku zakupów dokonywanych przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT czyn-
ny (art. 88 ust. 4a ustawy o VAT; wyjątek dotyczy podatników z tytułu dokonywania wewnątrzwspól-
notowych dostaw nowych środków transportu – zob. art. 88 ust. 4 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 7 w zw. 
z art. 16 ustawy o VAT)

5)  w przypadku nabywania paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napę-
du samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych nieuprawniających do 
pełnych odliczeń (art. 88a ustawy o VAT)*

* Przepisy te najprawdopodobniej ulegną zmianie w pierwszej połowie 2014 r.

5.3. Ograniczenia kwoty podatku naliczonego
Od wyłączeń prawa do odliczenia należy odróżnić przepisy ograniczające kwotę podatku naliczo-

nego (na kwotę tę, co do zasady, składają się kwoty ściśle określone przepisami art. 86 ust. 2 ustawy 
o VAT).

Przypadki, w których kwota podatku ulega ograniczeniu

1)  nabywanie oraz użytkowanie (np. na podstawie umów najmu czy leasingu) samochodów osobowych 
oraz niektórych innych pojazdów samochodowych nieuprawniających do pełnych odliczeń (art. 86a 
ustawy o VAT)*

2)  ponoszenie nakładów na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworze-
nie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do 
celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szcze-
gólności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da 
się w całości przypisać działalności gospodarczej (art. 86 ust. 7b ustawy o VAT)

* Przepisy te najprawdopodobniej ulegną zmianie w pierwszej połowie 2014 r.

5.4. Ustalenie terminu odliczenia VAT
Z przysługującego podatnikom prawa do odliczenia nie mogą oni korzystać w dowolnym mo-

mencie. Z prawa do odliczenia podatnicy mogą korzystać najwcześniej w okresie rozliczeniowym 
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ustalonym na podstawie przepisów art. 86 ust. 10–10h ustawy o VAT. Przepisy w tym zakresie zosta-
ły znowelizowane z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zasadą wynikającą z obecnie obowiązujących przepisów jest powstawanie prawa do odliczenia 
w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika 
towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Zasada ta znajduje 
zastosowanie przede wszystkim w dwóch przypadkach.

Najważniejsze przypadki, w których prawo do odliczenia powstaje w okresie rozliczeniowym 
powstania obowiązku podatkowego

1)  faktura dokumentująca zakup towarów lub usług zostaje otrzymana przed powstaniem obowiązku po-
datkowego (w szczególności przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, dla których 
obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, odpowiednio, z chwilą dokona-
nia dostawy lub wykonania usługi)

2)  otrzymana faktura oznaczona jest wyrazami „metoda kasowa” (o ile nie została opłacona przed otrzy-
maniem)

PRZYKŁAD
15 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał wystawioną dzień wcześniej fakturę dokumentującą dosta-
wę towarów, która została dokonana 3 lutego 2014 r. W tej sytuacji prawo do odliczenia podatku 
naliczonego powstało dopiero 3 lutego 2014 r., tj. w dniu dokonania dostawy towarów. Dopiero 
bowiem wówczas powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania dostawy towarów naby-
tych przez podatnika (zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). A zatem podatek z przedmiotowej 
faktury podatnik może odliczyć najwcześniej w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. (przy założeniu, 
że składa miesięczne deklaracje VAT-7).

PRZYKŁAD
6 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał nabyty towar i fakturę dokumentującą jego zakup. Otrzy-
mana faktura jest oznaczona wyrazami „metoda kasowa” i została przez podatnika opła-
cona 4 lutego 2014 r. W tej sytuacji prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało u podat-
nika dopiero 4 lutego 2014 r. (w dniu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy – zob. 
art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Podatek z przedmiotowej faktury podatnik może zatem odli-
czyć najwcześniej w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. (przy założeniu, że składa miesięczne de-
klaracje VAT-7).

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują specjalnych terminów odliczania VAT za media. 
Będzie tutaj miała zastosowanie zasada ogólna. Oznacza to, że w przypadku faktur dokumentują-
cych:
1) dostawę energii cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
2) świadczenie usługi telekomunikacyjnej lub radiokomunikacyjnej,
3)  świadczenie jednej z usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy 

o VAT (w pozycjach tych wymienione są usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, 
usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi związane z odpadami, usłu-
gi zamiatania śmieci i usuwania śniegu oraz pozostałe usługi sanitarne)
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– w 2014 r. odliczymy VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprze-
dawcy. Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw mediów powstaje obecnie z chwilą wystawienia 
faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności. Nie odliczymy jednak podatku 
wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc (kwartał) otrzymania tej faktury. Na termin odliczenia nie 
wpływa termin płatności.

5.5. Prawo do odliczenia a otrzymanie faktury
Z chwilą powstania obowiązku podatkowego stosunkowo rzadko powstaje prawo do odliczenia. 

Dzieje się tak dlatego, że art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż prawo do odliczenia podat-
ku naliczonego w przypadkach, gdy kwota podatku naliczonego wynika z faktury lub dokumentu 
celnego, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub 
dokument celny. A zatem w istocie prawo do odliczenia powstaje w 2014 r., co do zasady, w okresie 
rozliczeniowym, w którym występuje późniejsze z dwóch zdarzeń:
1)  powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów, świadczenia usługi lub importu towarów,
2) podatnik korzystający z prawa do odliczenia otrzymał fakturę albo dokument celny.

PRZYKŁAD
8 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał zamówiony towar. Do towaru przez pomyłkę nie zosta-
ła dołączona faktura. Fakturę dokumentującą dostawę tego towaru podatnik otrzymał do-
piero 4 lutego 2014 r. W tej sytuacji prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury po-
wstało u podatnika 4 lutego 2014 r. (mimo że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów, 
której dotyczy ta faktura, powstał już 8 stycznia 2014 r.). Podatek z tej faktury podatnik może 
zatem odliczyć najwcześniej w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. (przy założeniu, że składa mie-
sięczne deklaracje VAT-7).

5.6. Powstawanie prawa do odliczenia z faktur zaliczkowych
Jak stanowi art. 86 ust. 10c ustawy o VAT, przepis art. 86 ust. 10 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio 

do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. A zatem 
również w przypadku faktur zaliczkowych prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje z chwilą 
powstania obowiązku podatkowego, czyli z chwilą otrzymania zapłaty przez sprzedawcę. Uznać przy 
tym należy, że do faktur zaliczkowych ma również zastosowanie art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT. A za-
tem prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zaliczkowych powstaje, co do zasady, w okresie 
rozliczeniowym, w którym wystąpi późniejsze z dwóch zdarzeń:
1)  sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, 
2) nabywca korzystający z prawa do odliczenia otrzymał fakturę albo dokument celny.

PRZYKŁAD
29 stycznia 2014 r. podatnik otrzymał fakturę zaliczkową wystawioną przez sprzedawcę przed 
otrzymaniem zaliczki. Zaliczkę podatnik zapłacił 9 lutego 2014 r. W tej sytuacji obowiązek po-
datkowy powstał 9 lutego 2014 r., gdyż dopiero w tym dniu u sprzedawcy powstał obowiązek 
podatkowy. Podatnik może odliczyć podatek z takiej faktury najwcześniej w deklaracji VAT-7 za 
luty 2014 r. (przy założeniu, że składa miesięczne deklaracje VAT-7).
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5.7.  Odliczanie VAT przez małych podatników rozliczających 
podatek metodą kasową

Szczególny przepis dotyczy podatników rozliczających VAT metodą kasową. Zgodnie z art. 86 
ust. 10e ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego u takich podatników powstaje nie 
wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. 

A zatem u małych podatników rozliczających VAT metodą kasową prawo do odliczania z faktur 
podatku naliczonego powstaje od 1 stycznia 2014 r., co do zasady, w okresie rozliczeniowym, w któ-
rym wystąpi ostatnie z trzech zdarzeń:
1) powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usługi,
2) podatnik korzystający z prawa do odliczenia otrzymał fakturę,
3) podatnik dokonał zapłaty za nabyte towary lub usługi.

PRZYKŁAD
Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową otrzyma 18 marca 2014 r. fakturę (wysta-
wioną 17 marca 2014 r.) dokumentującą wykonanie 14 marca 2014 r. usługi budowlanej. Fakturę 
tę podatnik opłaci 4 kwietnia 2014 r. Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku naliczonego 
z tej faktury powstanie u podatnika w tym właśnie dniu, tj. 4 kwietnia 2014 r. (a więc podatek 
naliczony z tej faktury podatnik będzie mógł odliczyć dopiero w ramach deklaracji VAT-7K za 
II kwartał 2014 r.). Będzie tak, mimo że pozostałe dwa zdarzenia niezbędne dla powstania tego 
prawa powstaną już w marcu 2014 r. (powstanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia 
usługi budowlanej – 17 marca 2014 r., natomiast otrzymanie faktury – 18 marca 2014 r.).

5.8. Termin odliczenia podatku naliczonego
Z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnicy mogą korzystać nie tylko w ramach de-

klaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanej za okres rozliczeniowy, w którym prawo to powstało, lecz 
również w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D składanej za jeden z dwóch okresów rozliczenio-
wych po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do odliczenia. Możliwość taką przewiduje 
art. 86 ust. 11 ustawy o VAT stanowiący, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należ-
nego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku 
należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. brzmienie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT budzi wątpliwości, gdyż 
nie wymienia on art. 86 ust. 10b ustawy o VAT, w tym art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT opóźniającego 
powstanie prawa do odliczenia do momentu otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Podobnie 
wygląda sytuacja w przypadku przepisów art. 86 ust. 13 i 13a ustawy o VAT pozwalających na odliczanie 
podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D złożonej za okres rozlicze-
niowy, w którym powstało prawo do odliczenia (nie ma w nich mowy o art. 86 ust. 10b ustawy o VAT). 

W związku z tym możliwe jest przyjęcie jednego z dwóch stanowisk. Zgodnie z pierwszym z nich 
przepisy art. 86 ust. 11 i 13 ustawy o VAT mają jednak zastosowanie w przypadkach, o których mowa 
w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, tj. gdy podatnik otrzyma fakturę w następnym okresie rozlicze-
niowym po powstaniu obowiązku podatkowego. W takiej sytuacji może odliczyć VAT w miesiącu 
(kwartale) otrzymania faktury lub w dwóch następnych miesiącach (kwartałach). Takie stanowisko 
reprezentują organy podatkowe w pierwszych wyjaśnieniach wydawanych na podstawie obecnie 
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obowiązujących przepisów (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Warszawie z 16 września 2013 r., sygn. IPPP3/443-538/13-2/LK). 

Zgodnie z drugim stanowiskiem w przypadkach, w których art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT 
opóźnia powstanie prawa do odliczenia na okres rozliczeniowy otrzymania faktury:
1)  podatnicy mogą odliczać podatek naliczony tylko w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury, 

tj. nie mają możliwości odliczania podatku naliczonego w jednym z dwóch następnych okresów 
rozliczeniowych;

PRZYKŁAD
29 stycznia 2014 r. podatnik składający miesięczne deklaracje VAT-7 otrzymał zamówiony 
towar. Fakturę dokumentującą dostawę towaru otrzymał dopiero 3 lutego 2014 r. W tej 
sytuacji:
1)  zgodnie z pierwszym z zaprezentowanych stanowisk podatnik może odliczyć podatek 

z otrzymanej faktury w ramach deklaracji VAT-7 za luty, marzec lub kwiecień 2014 r.,
2)  zgodnie z drugim z zaprezentowanych stanowisk podatnik może odliczyć podatek z otrzyma-

nej faktury tylko w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2014 r.

2)  korzystając z przewidzianego przepisami Ordynacji podatkowej uprawnienia do korygowania de-
klaracji podatkowych, podatnicy mogą odliczać podatek naliczony w drodze korekty deklaracji 
VAT za okres rozliczeniowy faktury aż do upływu terminu przedawnienia (a więc bez uwzględ-
niania treści również po upływie wynikającego z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT terminu pięciu lat, 
liczonego od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego).

PRZYKŁAD
Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że przez pomyłkę podatnik zapomni o odlicze-
niu podatku naliczonego z otrzymanej 3 lutego 2014 r. faktury w jednej z trzech wskazanych 
deklaracji (jeżeli przyjąć pierwsze z zaprezentowanych stanowisk) albo w deklaracji VAT-7 za 
luty 2014 r. (jeżeli przyjąć drugie z nich). W takiej sytuacji podatnik będzie miała prawo do odli-
czenia podatku naliczonego z tej faktury w drodze korekty deklaracji VAT-7 za luty:
1)  do końca 2018 r. (przez pięć lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obni-

żenia podatku należnego) – jeżeli przyjąć pierwsze ze wskazanych stanowisk,
2)  przynajmniej do końca 2019 r. (przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

upłynął termin płatności podatku – zob. art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej) – jeżeli przyjąć drugie 
ze wskazanych stanowisk.

PODSTAWA PRAWNA:
  art. 19a, art. 28a–28n, 29a, 86a, 90 ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. 

Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1608

Tomasz Krywan –  prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podat-
kowego, autor licznych publikacji




