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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 25–26

Już 1 lipca 2014 r. przeczytasz o podatkach 
Odliczanie VAT 
od rat leasingowych

Leasingobiorca może odliczać VAT 
od rat leasingowych na zasadach obo-
wiązujących przed 1 kwietnia br., pod 
warunkiem że nie dojdzie do zmiany 
tych umów. Nie każda zmiana spo-
woduje utratę prawa do odliczenia 
VAT na dotychczasowych zasadach. 
Regulacji prawnych dotyczących lea-
singu operacyjnego należy szukać 
w przepisach art. 659–709 k.c. Wy-
mienione przepisy określają, jakie 
są istotne warunki tej umowy. Nie 
należy do nich zapewne zmiana ta-
blic rejestracyjnych, gdyż przedmiot 
leasingu pozostaje ten sam. Rów-
nież zmiana wysokości rat czynszu 
nie prowadzi do zmiany umowy. Ze 
zmianą umowy będziemy mieli do 
czynienia, gdy dojdzie do cesji umo-
wy leasingu. Nowy leasingobiorca 
nie nabędzie tego prawa po poprzed-
niku. Możliwości odliczania VAT na 
dotychczasowych zasadach nie mają 
podatnicy, którzy przed 1 kwietnia 
odliczali 60% podatku naliczonego. 
W niektórych przypadkach zmiana ta 
może być korzystna.

Sprzedaż samochodu 
w okresie korekty

Przepisy dodanego z dniem 1 kwiet-
nia 2014 r. art. 90b ustawy o VAT 

mogą mieć zastosowanie w przypad-
kach, gdy w okresie korekty nastąpiła 
sprzedaż pojazdu samochodowego. 
W takich przypadkach – jak wynika 
z art. 90b ust. 2 ustawy o VAT – uznaje 
się, że wykorzystanie tego pojazdu zo-
stało zmienione na wykorzystanie wy-
łącznie do działalności gospodarczej, 
aż do końca okresu korekty. Dzięki 
temu niektórzy podatnicy mogą od-
zyskać część podatku, który nie został 
odliczony przy nabyciu samochodu. 
Dotyczy to m.in. podatników, którzy 
nabyli po 31 marca 2014 r. samochód, 
przy którego zakupie odliczyli 50% 
kwoty podatku z faktury. Podatnicy 
tacy mogą odzyskać część nieodliczo-
nej kwoty podatku, jeżeli:
1)  sprzedadzą samochód najpóźniej 

w 60. miesiącu, licząc od miesiąca, 
w którym go nabyli – w przypadku 
samochodów, których wartość po-
czątkowa przekracza 15 000 zł,

2)  sprzedadzą samochód najpóźniej 
w 12. miesiącu, licząc od miesią-
ca, w którym go nabyli – w przy-
padku samochodów, których war-
tość początkowa nie przekracza 
15 000 zł.

Obowiązek 
podatkowy

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują 
nowe przepisy określające zasady 
powstawania obowiązku podatko-

wego. Zmienił się m.in. sposób po-
wstawania obowiązku podatkowego 
z tytułu świadczenia usług najmu. 
Obecnie obowiązek podatkowy z ty-
tułu świadczenia usług najmu po-
wstaje z chwilą wystawienia faktu-
ry, nie później jednak niż z chwilą 
upływu terminu płatności. Chociaż 
poprzednie i obecne zasady powsta-
wania obowiązku podatkowego z ty-
tułu świadczenia usług najmu różnią 
się, jednak mają jedną cechę wspól-
ną. Otóż, tak jak to było do końca 
2013 r., również obecnie obowiązek 
podatkowy z tytułu świadczenia 
usług powstaje najpóźniej w dacie 
upływu terminu płatności.

Już wkrótce

■  Wszystko o zwolnieniach grupowych

■  Dofinansowanie 
do zatrudnienia bezrobotnych

NR 27–28  15 lipca – 4 sierpnia 2014 r.

W poprzednich numerach

Dokumentacja kadrowa cz. III 
– zwolnienie z pracy
NR 22  10–16 czerwca 2014 r.

Opodatkowanie 
obrotu nieruchomościami
– pytania i odpowiedzi
NR 23  17–23 czerwca 2014 r.
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Zmiany w VAT wprowadzone w 2014 r. mają wpływ na rozliczanie 
transakcji zagranicznych. Zmieniły się zasady rozliczeń zaliczek eks-
portowych, odliczania VAT od WNT czy terminy powstawania obowiąz-
ku podatkowego dla importu usług, a także zasady dokumentowania. 
Specjalne zasady rozliczeń VAT dotyczą transakcji sprzedaży towarów 
kontrahentom z innych krajów UE. Taka transakcja jest kwalifikowana 
jako wewnątrzwspólnotowa dostawa. Jak zawsze obowiązek rozlicze-
nia jest uzależniony od spełnienia warunków ustawowych. Wewnątrz-
wspólnotowa dostawa może mieć miejsce zarówno wtedy, gdy wywóz 
jest dokonywany w ramach dostawy, jak i wtedy, gdy polski podatnik 
przemieszcza własne towary. 

W tym numerze „Poradnika Gazety Prawnej” zajmujemy się rozlicza-
niem VAT w obrocie z zagranicą. Publikacja ma charakter instrukcji 
i pozwala na sprawne, a co najważniejsze bezpieczne rozliczanie VAT. 
Zachęcamy do lektury. 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 24 czerwca 2014 r.
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Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów (WDT)
Wewnątrzwspólnotowa dostawa to sy-
tuacja, w której wywóz jest dokonywa-
ny zarówno w ramach dostawy, jak i wte-
dy, gdy podatnik przemieszcza włas ne 
towary. 

Krok 1. Ustalenie, czy doszło 
do WDT

Aby doszło do wewnątrzwspólnotowej do-
stawy, muszą być spełnione łącznie następu-
jące warunki:
1.  Wywóz towarów następuje z terytorium 

Polski na terytorium innego kraju UE.
2.  Wywóz towarów następuje w wykonaniu 

dostawy towarów (w wyniku zarówno 
sprzedaży, jak i nieodpłatnej dostawy, któ-
ra na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy podle-
ga VAT). Podatnik nie rozlicza WDT, gdy 
nie dochodzi do dostawy towarów.

3.  Nabywca jest podatnikiem podatku od 
wartości dodanej zidentyfikowanym na 
potrzeby transakcji wewnątrzwspólnoto-
wych na terytorium państwa członkow-
skiego innym niż terytorium Polski lub 
osobą prawną niebędącą podatnikiem po-
datku od wartości dodanej, która jest 
zidentyfikowana na potrzeby transakcji 
wewnątrzwspólnotowych na terytorium 
państwa członkowskiego innym niż tery-
torium kraju. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
przedmiotem dostawy jest nowy środek 
transportu czy wyroby akcyzowe prze-
mieszczane w procedurze zawieszenia ak-
cyzy lub z zapłaconą akcyzą.

4.  Dokonującym dostawy jest podatnik, który 
nie korzysta ze zwolnienia na podstawie 
art. 113 ustawy (zwolnienie ze względu na 
wysokość obrotu). Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa występuje zawsze, niezależnie od 
tego, czy dostawca jest zarejestrowany jako 
podatnik VAT UE, gdy przedmiotem dosta-
wy jest nowy środek transportu.

Jak już zostało wspomniane, wewnątrz-
wspólnotowa dostawa występuje również 
wtedy, gdy polski podatnik przemieszcza to-
wary do innego kraju UE. Warunki, których 
spełnienie powoduje obowiązek rozliczenia 
VAT, są określone w art. 13 ust. 3 ustawy. 
Rozliczenie VAT od wewnątrzwspólnotowej 
dostawy jest obowiązkowe, gdy:

■ podatnik polskiego VAT przemieszcza to-
wary lub towary są przemieszczane na jego 
rzecz z terytorium Polski na terytorium in-
nego kraju UE,

■ towary należące do przedsiębiorstwa tego 
podatnika zostały przez niego na teryto-
rium kraju w ramach prowadzonego przez 
niego przedsiębiorstwa wytworzone, wy-
dobyte, nabyte, w tym również w ramach 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towa-
rów, albo sprowadzone na terytorium kraju 
w ramach importu towarów,

■ towary mają służyć działalności gospodar-
czej tego podatnika.
W takim przypadku polski podatnik rozli-

cza w Polsce WDT, a WNT w kraju, do które-
go zostały przemieszczone towary. Są jednak 
sytuacje, gdy polski podatnik, który prze-
mieszcza własne towary, nie rozlicza VAT od 
WDT. Dzieje się tak, gdy:

1.  Towary będą instalowane lub montowa-
ne, z próbnym uruchomieniem lub bez 
niego.

PRZYKŁAD

Polska spółka sprzedała francuskiej fir-
mie linię produkcyjną. Kupiony towar 
będzie montowany przez pracowników 
polskiej spółki we Francji. Miejsce do-
stawy będzie zatem we Francji. Polska 
spółka nie będzie rozliczała WDT w kra-
ju. VAT musi być rozliczony we Francji. 
Jeśli francuskie przepisy przewidują, że 
nabywca może rozliczyć VAT od dosta-
wy, polska spółka nie będzie rozliczała 
VAT we Francji. W Polsce również ta 
dos tawa nie podlega VAT.

2.  Przemieszczenie towarów następuje w ra-
mach sprzedaży wysyłkowej z terytorium 
kraju.

3.  Towary są przemieszczane na pokładach 
statków, samolotów lub pociągów w trakcie 
transportu pasażerskiego wykonywanego 
na terytorium Wspólnoty z przeznacze-
niem dokonania ich dostawy przez tego po-
datnika na pokładach tych pojazdów.

4.  Towary mają być przedmiotem eksportu 
towarów przez tego podatnika. Nie ma 

transakcje 
wewnątrzwspólnotowe

przemieszczenie 
towarów
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znaczenia, gdzie rozpoczęła się procedura 
wywozu – w Polsce czy w innym kraju UE.

5.  Towary mają być przedmiotem wewnątrz-
wspólnotowej dostawy towarów dokona-
nej przez tego podatnika, jeżeli przemiesz-
czenie towarów następuje na terytorium 
państwa członkowskiego inne niż teryto-
rium państwa członkowskiego, do którego 
dokonywana jest ta wewnątrzwspólnoto-
wa dostawa towarów.

6.  Towary mają być przedmiotem wykona-
nych na terytorium państwa członkow-
skiego innym niż terytorium kraju na rzecz 
tego podatnika usług polegających na ich 
wycenie lub wykonaniu na nich prac, pod 
warunkiem że towary po wykonaniu tych 
usług zostaną z powrotem przemieszczo-
ne na terytorium kraju.

PRZYKŁAD

Polska spółka podpisała umowę z litew-
ską firmą, która na jej zlecenie będzie 
szyła spodnie z dostarczonego materia-
łu. Po wykonaniu usługi uszyte spodnie 
wrócą do kraju, dlatego polska spółka 
nie rozlicza VAT od przemieszczenia 
materiałów.

7.  Towary mają być czasowo używane na te-
rytorium państwa członkowskiego innym 
niż terytorium kraju, w celu świadczenia 
usług przez podatnika posiadającego sie-
dzibę działalności gospodarczej na teryto-
rium kraju, który przemieścił lub na rzecz 
którego przemieszczono te towary.

PRZYKŁAD

Polska spółka świadczy usługę budowla-
ną na rzecz czeskiej firmy. Budowa ma 
trwać 36 miesięcy. W celu wykonania 
usługi polska spółka przewiozła do Czech 
sprzęt budowlany. W związku z tym nie 
będzie jednak musiała rozliczać WDT.

8.  Towary mają być czasowo używane przez 
tego podatnika na terytorium państwa 
członkowskiego innym niż terytorium kra-
ju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, 
pod warunkiem że import takich towarów 
z terytorium państwa trzeciego ze wzglę-
du na ich przywóz czasowy byłby zwolnio-
ny od cła.

9.  Przemieszczeniu podlega gaz w systemie 
gazowym lub energia elektryczna w syste-
mie elektroenergetycznym, energia ciepl-
na lub chłodnicza przez sieci dystrybucji 
energii cieplnej i chłodniczej.

Jeśli ustaną warunki określone w pkt 1–9 
ustawy, które zwalniają z obowiązku rozlicze-
nia wewnątrzwspólnotowej dostawy, podat-
nik musi rozliczyć VAT od WDT.

Polski podatnik musi pamiętać, że nie może 
rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowej dosta-
wy transakcji, która polega na dostawie:
1)  armatorom morskim:

■ pełnomorskich liniowców pasażerskich, 
pełnomorskich statków wycieczkowych 
i tym podobnych jednostek pływają-
cych do przewozu osób; pełnomorskich 
promów wszelkiego typu (PKWiU ex 
30.11.21.0),

■ pełnomorskich tankowców do przewo-
zu ropy naftowej, produktów przerobu 
ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów 
skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),

■ pełnomorskich chłodniowców, z wy-
łączeniem tankowców (PKWiU ex 
30.11.23.0),

■ pozostałych statków pełnomorskich do 
przewozu ładunków suchych (stałych), 
z wyłączeniem barek morskich bez na-
pędu (PKWiU ex 30.11.24.0),

■ pełnomorskich statków rybackich, peł-
nomorskich statków przetwórni oraz 
pełnomorskich pozostałych jednostek 
pływających do przetwarzania lub kon-
serwowania produktów rybołówstwa 
(PKWiU ex 30.11.31.0),

■ pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 
30.11.32.0),

■ statków szkolnych i badawczych ry-
bołówstwa morskiego oraz statków 
ratowniczych morskich (PKWiU ex 
30.11.33.0);

2)  części do środków transportu morskiego, 
rybołówstwa morskiego i statków ratow-
niczych morskich, o których mowa 
w pkt 1, i wyposażenia tych środków, 
z wyłączeniem wyposażenia służącego ce-
lom rozrywki i sportu;

3)  środków transportu lotniczego oraz części 
zamiennych do nich i wyposażenia pokła-
dowego dla przewoźników lotniczych wy-
konujących głównie przewozy w transpor-
cie międzynarodowym;

4)  towarów służących bezpośrednio zaopa-
trzeniu statków:
■ używanych do żeglugi na pełnym mo-

rzu oraz przewożących pasażerów za 
opłatą lub używanych do celów gospo-

państwa 
członkowskie

armator
morski
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darczych, przemysłowych lub do poło-
wów,

■ używanych do ratownictwa lub do 
udzielania pomocy na morzu albo do 
połowów przybrzeżnych, z wyłącze-
niem dostaw prowiantu na pokład stat-
ków do połowów przybrzeżnych,

■ marynarki wojennej, wypływających 
z kraju do zagranicznych portów i przy-
stani;

5)  towarów służących zaopatrzeniu środków 
transportu lotniczego używanych przez 
przewoźników lotniczych wykonujących 
głównie przewozy w transporcie między-
narodowym;

6)  opodatkowanej od marży (art. 120 ust. 4 
i 5 ustawy).

Krok 2. Rozliczenie WDT
Rejestracja VAT UE

Od 1 stycznia 2014 r. warunkiem wystąpie-
nia WDT nie jest rejestracja VAT UE (art. 13 
ust. 6 ustawy). Nie oznacza to, że podatnik 
dokonujący WDT nie musi się zarejestrować. 
Obowiązek ten wynika z art. 97 ustawy o VAT. 
Obecnie, aby się zarejestrować, polski podat-
nik składa formularz VAT-R lub jego aktuali-
zację. Zaznacza kwadrat 59 w części C.3.

Obecnie nie ma już wątpliwości, że można 
zastosować stawkę 0%, jeśli podatnik doko-
nujący dostawy w chwili jej dokonania nie 
jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, 
pod warunkiem że, składając deklarację 
VAT-7, w której wykazuje tę dostawę towa-
rów, będzie już zarejestrowany. Oznacza to, 
że jeśli podatnik złoży zgłoszenie rejestracyj-
ne VAT-UE przed dniem złożenia deklaracji 
VAT-7, będzie mógł zastosować stawkę 0%, 
gdy spełni pozostałe warunki.

Podatnik, który nie złoży za sześć kolejnych 
miesięcy lub za dwa kolejne kwartały dekla-
racji podatkowej, zostaje wykreślony z urzę-
du z rejestru podatników VAT UE. O tym fak-
cie podatnik musi zostać powiadomiony.

Obowiązku rejestracji nie mają podatnicy, 
którzy ustanowili przedstawiciela podatko-
wego, o którym mowa w art. 18d ust. 1 usta-
wy, czyli w przypadku gdy:
1)  dokonują na terytorium kraju wyłącznie 

importu towarów, których miejscem prze-
znaczenia jest terytorium państwa człon-
kowskiego inne niż terytorium kraju, i wy-
wóz z terytorium kraju jest dokonywany 
przez importera tych towarów w ramach 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towa-
rów, oraz

2)  nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT 
czynni.

W takiej sytuacji WDT rozlicza za nich usta-
nowiony przedstawiciel.

Wystawienie faktury 
dokumentującej WDT

Dostawę wewnątrzwspólnotową podatnik 
VAT musi udokumentować fakturą.

Nadal faktura dokumentująca WDT musi 
zawierać (art. 106e ustawy o VAT):
a)  numer, za pomocą którego podatnik jest 

zidentyfikowany dla podatku, poprzedzo-
ny kodem PL,

b)  numer, za pomocą którego nabywca towaru 
lub usługi jest zidentyfikowany dla podatku 
od wartości dodanej w danym państwie 
członkowskim, zawierający dwuliterowy 
kod stosowany dla podatku od wartości do-
danej, właściwy dla tego państwa członkow-
skiego.

Gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej 
dostawy są nowe środki transportu, faktura 
musi dodatkowo zawierać datę dopuszczenia 
nowego środka transportu do użytku oraz:
a)  przebieg pojazdu – w przypadku pojaz-

dów lądowych, o których mowa w art. 2 
pkt 10 lit. a) ustawy,

b)  liczbę godzin roboczych używania nowe-
go środka transportu – w przypadku jed-
nostek pływających, o których mowa 
w art. 2 pkt 10 lit. b) ustawy, oraz statków 
powietrznych, o których mowa w art. 2 
pkt 10 lit. c) ustawy.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej do-
stawy towarów, tak jak w przypadku transak-
cji krajowych, fakturę wystawia się nie póź-
niej niż 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wydano lub przemiesz-
czono towar.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa w lutym dokonała trzech 
dostaw (5, 10 i 20 lutego) na rzecz nie-
mieckiego kontrahenta, które stanowią 
WDT. W związku z tymi dostawami 
może wystawić jedną fakturę najpóźniej 
15 marca.

Nie wystawiamy natomiast faktury z ty-
tułu otrzymania zaliczki (art. 106b ust. 1 
pkt 4 ustawy o VAT). Wynika to z faktu, że 
otrzymanie zaliczki na poczet WDT nie po-
woduje powstania obowiązku podatko-
wego.

wykreślenie 
z rejestru

środki 
transportu
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Dokumentacja uprawniająca 
do zastosowania stawki 0%

Jeśli nawet podatnik stwierdzi, że spełnia wa-
runki do tego, by dokonaną przez niego trans-
akcję uznać za wewnątrzwspólnotową dosta-
wę, to i tak zastosowanie stawki 0% będzie 
zależało od spełnienia kolejnych warunków.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 
podlega opodatkowaniu według stawki po-
datku 0%, pod warunkiem że:
1)  podatnik dokonał dostawy na rzecz na-

bywcy posiadającego właściwy i ważny 
numer identyfikacyjny dla transakcji we-
wnątrzwspólnotowych, nadany przez 
państwo członkowskie właściwe dla na-
bywcy, zawierający dwuliterowy kod sto-
sowany dla podatku od wartości dodanej;

Obecnie nie ma już warunku, który uzależ-
niałby prawo do stawki 0% od zamieszczenia 
numeru VAT UE dostawcy i nabywcy na faktu-
rze. Nie oznacza to, że nie należy tych nume-
rów podawać. Warunek taki przewiduje roz-
porządzenie w sprawie faktur. Jednak ich brak 
na fakturze nie pozbawia prawa do stawki 0%;
2)  podatnik przed upływem terminu złoże-

nia deklaracji podatkowej za dany okres 

rozliczeniowy posiada w swojej dokumen-
tacji dowody, że towary będące przedmio-
tem wewnątrzwspólnotowej dostawy zo-
stały wywiezione z terytorium kraju 
i dostarczone do nabywcy na terytorium 
państwa członkowskiego inne niż teryto-
rium kraju;

3)  podatnik, składając deklarację podatko-
wą, w której wykazuje tę dostawę towa-
rów, jest zarejestrowany jako podatnik 
VAT UE; warunek ten został omówiony na 
s. 8 – Rejestracja VAT UE.

Jak z tego wynika, posiadanie dokumen-
tów jest podstawowym warunkiem, aby za-
stosować stawkę 0%. Nie mogą to być do-
wolne dokumenty. Ustawodawca w art. 42 
ust. 3 ustawy wymienia dokumenty podsta-
wowe, które mają potwierdzać dostarczenie 
towarów do nabywcy w innym kraju UE. Je-
śli nie potwierdzają jednoznacznie dostar-
czenia towarów do nabywcy znajdującego 
się na terytorium państwa członkowskiego 
innym niż terytorium kraju, dowodami 
mogą być również inne dokumenty, wskazu-
jące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspól-
notowa.

Dokumenty, które musi posiadać podatnik dokonujący WDT, aby zastosować stawkę 0%

Dokumenty podstawowe
Dokumenty podstawowe, gdy 

transport odbywa się 
włas nym środkiem transportu

Dokumenty dodatkowe

1 2 3

■ dokumenty przewozowe 
otrzymane od przewoźnika 
(spedytora) odpowiedzial-
nego za wywóz towarów 
z terytorium kraju, z któ-
rych jednoznacznie wyni-
ka, że towary zostały do-
starczone do miejsca ich 
przeznaczenia na teryto-
rium państwa członkow-
skiego inne niż terytorium 
kraju – w przypadku gdy 
przewóz towarów jest zle-
cany przewoźnikowi (spe-
dytorowi);  

■ specyfikacja poszczegól-
nych sztuk ładunku.

■ specyfikacja poszczególnych 
sztuk ładunku; 

■ dokument zawierający co 
najmniej: 
1)  imię i nazwisko lub na-

zwę oraz adres siedziby 
lub miejsca zamieszka-
nia podatnika dokonują-
cego wewnątrzwspólnoto-
wej dostawy towarów oraz 
nabywcy tych towarów, 

2)  adres, pod który są prze-
wożone towary, w przy-
padku gdy jest inny niż ad-
res siedziby lub miejsca 
zamieszkania nabywcy, 

3)  określenie towarów i ich 
ilości,

4)  potwierdzenie przyjęcia 
towarów przez nabywcę 
do miejsca, o którym 
mowa w pkt 1 lub 2, znaj-
dującego się na teryto-
rium państwa członkow-

Są to w szczególności: 
■  korespondencja handlowa 

z nabywcą, w tym jego za-
mówienie; 

■  dokumenty dotyczące ubez- 
pieczenia lub kosztów 
frachtu; 

■  dokument potwierdzający 
zapłatę za towar, z wyjąt-
kiem przypadków, gdy do-
stawa ma charakter nieod-
płatny lub zobowiązanie jest 
realizowane w innej formie; 
w takiej sytuacji  inny doku-
ment stwierdzający wygaś-
nięcie zobowiązania; 

■  dowód potwierdzający przy-
jęcie przez nabywcę towaru 
na terytorium państwa 
członkowskiego innym niż 
terytorium kraju.

obowiązki 
podatnika

deklaracja 
podatkowa
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5)  skiego innym niż teryto-
rium kraju,

5)  rodzaj oraz numer reje-
stracyjny środka trans-
portu, którym są wywo-
żone towary, lub numer 
lotu – gdy towary są 
przewożone środkami 
transportu lotniczego.

Spełnienie warunku posiadania odpowied-
nich dokumentów stwarza podatnikom naj-
więcej problemów. Pierwszą kwestią jest, czy 
obowiązkowo trzeba posiadać wszystkie doku-
menty podstawowe, aby zastosować staw-
kę 0%. Specyfikacja poszczególnych sztuk to-
warów nie musi być odrębnym dokumentem, 
gdy towary są dokładnie opisane na fakturze. 
Powstaje zatem pytanie, czy brak listu przewo-
zowego pozbawia podatnika prawa do zastoso-
wania stawki 0%. Na te pytania należy odpo-
wiedzieć przecząco, gdy pozostałe dokumenty 
potwierdzają, że towar został wywieziony i do-
starczony nabywcy. Potwierdził to NSA 
w uchwale siedmiu sędziów z 11 października 
2011 r., w której czytamy: (...) W świetle art. 42 
ust. 1, 3 i 11 ustawy o podatku od towarów 
i usług dla zastosowania stawki 0% przy we-
wnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystar-
czającym jest, aby podatnik posiadał jedynie nie-
które dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 
ustawy, uzupełnione dokumentami wskazanymi 
w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami 
w formie dokumentów, o których mowa 
w art. 180 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, 
o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia 
i dostarczenia towarów będących przedmiotem 
wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy 
znajdującego się na terytorium państwa człon-
kowskiego innym niż terytorium kraju (...).

Również organy podatkowe zajmują obec-
nie stanowisko, że posiadanie wszystkich do-
kumentów podstawowych nie jest konieczne, 
gdy pozostałe dokumenty potwierdzają, że 
towar został wywieziony i dostarczony na-
bywcy. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 19 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP2/ 
/443–931/13–2/JN) czytamy: (...) Należy bo-
wiem podkreślić, że dla zastosowania staw-
ki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy to-
warów wystarczającym jest, aby podatnik 
posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich 
mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione 
dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 
ustawy. Przy czym dla udokumentowania ta-
kiej dostawy podatnik może także posiadać 

inne dowody w formie dokumentów, o których 
mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa, o ile po-
twierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia to-
warów poza terytorium kraju (...).

Często podatnicy nie mają oryginałów do-
kumentów, lecz tylko kopie. Nie oznacza to, 
że kopie te nie mogą stanowić dowodu.

Tak samo uznał Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w piśmie z 24 grudnia 2012 r. 
(sygn. IPPP3/443–1081/12–2/JK), w którym 
czytamy: (...) Przepisy przy tym nie uzależ-
niają zastosowania stawki 0% od posiadania 
oryginałów dokumentów w formie papiero-
wej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, 
stąd można wnioskować, że każda forma jest 
dopuszczalna, pod warunkiem że autentycz-
ność tych dokumentów została uprawdopo-
dobniona. W dobie szeroko rozwiniętych tech-
nik komunikacji nie ma podstaw, aby 
odmawiać mocy dowodowej dokumentowi 
sporządzonemu i przesłanemu w formie elek-
tronicznej. Jeżeli zatem będzie to dokument 
udostępniony w formie elektronicznej, e-mail, 
ksero, skan lub faks dokumentu, niebudzący 
wątpliwości co do jego autentyczności, może 
on stanowić dowód, o którym mowa w powo-
łanych przepisach ustawy (...).

Rozliczenie transportu 
związanego z WDT

Podatnicy często w osobnej pozycji na fak-
turze wykazują usługę transportową. Nie 
oznacza to, że należy ją rozliczać odrębnie. 
Stosujemy takie same zasady jak w przypad-
ku WDT. To znaczy, że gdy do dostawy może-
my zastosować stawkę 0%, to stosujemy ją 
również do usługi transportu, rozliczając ją 
jak WDT. Obecnie już wprost z art. 29a ust. 6 
pkt 2 ustawy wynika, że koszty transportu po-
większają podstawę opodatkowania dostawy, 
gdy są pobierane przez sprzedawcę.

Rozliczenie WDT w deklaracji
Rozliczenie dostawy towarów jest uzależ-

nione od momentu powstania obowiązku po-

list
 przewozowy

kopia 
oryginału
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datkowego (art. 20 ust. 1–1a i 4 ustawy). 
Data powstania obowiązku podatkowego ma 
również znaczenie dla przyjęcia odpowied-
niego kursu waluty, gdy kwoty na fakturze są 
określone w walucie obcej. Obowiązek podat-
kowy powstaje w dacie wystawienia faktury, 
jednak nie później niż 15. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym dokonano 
dostawy towarów. W przypadku wewnątrz-
wspólnotowej dostawy towarów wykonywa-
nej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 
miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem 
każdego miesiąca do czasu zakończenia do-
stawy tych towarów. Oznacza to, że dla do-
staw dokonanych w danym miesiącu obowią-
zek podatkowy powstanie najpóźniej 15. dnia 
następnego miesiąca, chyba że wcześniej zo-
stanie wystawiona faktura. Ponadto wysta-

wienie faktury zaliczkowej nie spowoduje po-
wstania obowiązku podatkowego.

W takim przypadku do przeliczenia stosuje-
my kurs średni danej waluty obcej ogłoszony 
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 
roboczy poprzedzający dzień powstania obo-
wiązku podatkowego. Podatnik może wybrać 
sposób przeliczania tych kwot na złote we-
dług ostatniego kursu wymiany opublikowa-
nego przez Europejski Bank Centralny na 
ostatni dzień poprzedzający dzień powstania 
obowiązku podatkowego; w takim przypadku 
waluty inne niż euro przelicza się z zastoso-
waniem kursu wymiany każdej z nich wzglę-
dem euro. Nie wynika to wprost z ustawy, ale 
należy przyjąć, że podatnik nie musi się decy-
dować na wybór jednej z zasad przeliczania 
i stosować ją do wszystkich dostaw.

Sposób rozliczenia WDT w deklaracji

Moment powstania 
obowiązku podatkowego Kiedy ma zastosowanie Kurs waluty

1 2 3

15. dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy towarów.

Jeśli przed upływem tego ter-
minu dostawca nie wystawi 
faktury.

Z 14. dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy towarów, 
jeśli jest to dzień roboczy. Jeże-
li nie, to kurs z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego 
15. dzień miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy towarów.

Z chwilą wystawienia faktury. Jeśli przed 15. dniem miesią-
ca następującego po miesią-
cu, w którym dokonano do-
stawy towarów, dostawca 
wystawi fakturę.

Z dnia poprzedzającego dzień 
wystawienia faktury, jeśli jest 
to dzień roboczy. Jeżeli nie, to 
kurs z ostatniego dnia robo-
czego poprzedzającego dzień 
wystawienia faktury .

Z chwilą ustania okoliczno-
ści, które zwalniają podatni-
ka z obowiązku rozliczenia 
WDT od przemieszczenia 
własnych towarów do innego 
kraju UE.

PRZYKŁAD

Polska spółka podpisała 
umowę z litewską firmą, 
która na jej zlecenie bę-
dzie szyła spodnie z do-
starczonego materiału. Po 
wykonaniu usługi uszyte 
spodnie miały wrócić do 
kraju, dlatego polska spół-

Gdy ustaną okoliczności, któ-
re zwalniają podatnika z obo-
wiązku rozliczenia WDT od 
przemieszczenia własnych 
towarów do innego kraju UE.

Z dnia poprzedzającego 
dzień ustania  okoliczności 
zwalniających z obowiązku 
rozliczenia WDT,  jeśli jest to 
dzień roboczy. Jeżeli nie, to 
kurs z ostatniego dnia robo-
czego poprzedzającego dzień 
ustania tych okoliczności.

data 
wystawienia 

faktury

średni kurs 
walut
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ka nie rozliczyła  VAT od 
przemieszczenia materia-
łów. Jednak po wykonaniu 
usługi znalazł się litewski 
kontrahent, który kupił 
cały towar. Dlatego polska 
firma musi rozliczyć VAT 
od przemieszczenia mate-
riałów,  z których uszyto 
spodnie. Obowiązek po-
datkowy powstał z chwilą 
sprzedaży tych towarów, 
gdyż wtedy ustały okolicz-
ności zwalniające.

W miesiącu, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, podatnik rozlicza wewnątrz-
wspólnotową dostawę ze stawką 0%, jeśli 
przed terminem złożenia deklaracji dysponu-
je wymaganymi dokumentami (art. 42 ust. 1 
pkt 2 ustawy). WDT rozlicza w poz. 23 i 24, 
jeżeli jest zarejestrowany jako podatnik VAT 
UE. W przeciwnym razie rozlicza taką dosta-
wę jako krajową.

Jeśli przed upływem terminu złożenia de-
klaracji podatkowej podatnik nie ma doku-
mentów potwierdzających dostarczenie to-
warów nabywcy, to istnieje możliwość 
przesunięcia rozliczenia VAT od WDT na ko-
lejne okresy rozliczeniowe (art. 42 ust. 12 
ustawy).

Podatnik rozliczający się kwartalnie nie 
wykazuje tej dostawy w ewidencji sprzedaży 
za ten okres. Podatnik wykazuje tę dostawę 
w ewidencji za następny okres rozliczeniowy 
ze stawką właściwą dla dostawy danego to-
waru na terytorium kraju, jeżeli przed upły-
wem terminu do złożenia deklaracji podatko-
wej za ten następny okres rozliczeniowy nie 
posiada dowodów, że towar został wywiezio-
ny i dostarczony. Jeśli dostawca otrzyma do-
wody, może wykazać wewnątrzwspólnotową 
dostawę towarów ze stawką 0% w ewidencji 
za okres rozliczeniowy, w którym dostawa ta 
została zrealizowana, i dokonać korekty de-
klaracji podatkowej oraz odpowiednio infor-
macji podsumowującej.

PRZYKŁAD

10 kwietnia polska spółka rozliczająca się kwartalnie sprzedała towar szwedzkiej firmie. 
W tym też dniu wystawiła fakturę, dlatego obowiązek podatkowy powstał w kwietniu.
Sposób rozliczenia będzie wyglądał następująco:

Termin 
otrzymania dokumentów Sposób rozliczenia WDT

Przed upływem 25 lipca br. W deklaracji za II kwartał ze stawką 0%.

Po 25 lipca, ale przed 
25 października br.

Koryguje deklarację za II kwartał i wykazuje dostawę ze 
stawką 0%.

Po 25 października br. W deklaracji za III kwartał wykazuje dostawę ze stawką 
krajową. Następnie po otrzymaniu dokumentów korygu-
je deklarację za II kwartał i wykazuje WDT ze stawką 0% 
oraz koryguje deklarację za III kwartał, w której wykazał 
tę dostawę ze stawką krajową.

Podatnik rozliczający się miesięcznie nie 
wykazuje tej dostawy w ewidencji sprzedaży 
za ten okres. Wykazuje ją w ewidencji za ko-

lejny – po następnym okresie rozliczeniowym 
– okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla 
dostawy danego towaru na terytorium kraju, 

upływ
 terminu

ewidencja 
sprzedaży
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jeżeli przed upływem terminu do złoże-
nia deklaracji za ten kolejny po następ-
nym okresie rozliczeniowym okres rozli-
czeniowy nie posiada dowodów.

Jeśli dostawca otrzyma dowody po-
twierdzające dostarczenie towarów na-
bywcy w terminie późniejszym, może 

wykazać wewnątrzwspólnotową dosta-
wę towarów ze stawką 0% w ewidencji 
za okres rozliczeniowy, w którym do-
stawa ta została zrealizowana, i doko-
nać korekty deklaracji podatkowej oraz 
odpowiednio informacji podsumowu-
jącej.

PRZYKŁAD

10 kwietnia polska spółka sprzedała towar szwedzkiej firmie. W tym też dniu 
wystawiła fakturę, dlatego obowiązek podatkowy powstał w kwietniu. Sposób 
rozliczenia będzie wyglądał następująco:

Termin otrzymania dokumentów Sposób rozliczenia WDT

Przed 27 maja br. W deklaracji za kwiecień ze stawką 0%.

Po 27 maja, ale przed 25 czerwca br. W deklaracji za kwiecień ze stawką 0%, 
składając korektę tej deklaracji.

Po 25 czerwca, ale przed 25 lipca br. W deklaracji za kwiecień ze stawką 0%, 
składając korektę tej deklaracji.

Po 25 lipca br. W deklaracji za czerwiec ze stawką kra-
jową. Po otrzymaniu dokumentów 
w deklaracji za kwiecień ze stawką 0%, 
składając korektę tej deklaracji oraz de-
klaracji za czerwiec.

Rozliczenie w informacji 
podsumowującej

Zasadą jest, że informacje podsumo-
wujące składamy za okresy miesięczne 
do 15. dnia miesiąca (lub 25. dnia – gdy 
są składane drogą elektroniczną) nastę-
pującego po miesiącu, w którym powstał 
obowiązek podatkowy z tytułu dokona-
nia transakcji. W przypadku WDT infor-
macje podsumowujące mogą być składa-
ne za okresy kwartalne w terminie do 
15. dnia miesiąca (lub 25. dnia – gdy są 
składane drogą elektroniczną) następu-
jącego po kwartale, w którym powstał 
obowiązek podatkowy z tytułu dokona-
nia transakcji, jeżeli całkowita wartość 
tych transakcji, bez podatku od wartości 
dodanej, nie przekracza w danym kwar-
tale i w żadnym z czterech poprzednich 
kwartałów kwoty 250 000 zł.

W przypadku przekroczenia tego limi-
tu informacje podsumowujące za po-
szczególne miesiące, które upłynęły od 
rozpoczęcia danego kwartału, są składa-
ne w terminie do 15. dnia miesiąca (lub 
25. dnia – gdy są składane drogą elek-
troniczną) następującego po miesią-
cu, w którym przekroczono kwotę 
250 000 zł. Gdy przekroczenie kwoty na-
stąpiło w trzecim miesiącu kwartału, 
składana jest jedna informacja podsumo-
wująca za ten kwartał.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Warunki, których spełnienie uprawnia 
do zastosowania stawki 0%, oraz spo-
sób rozliczenia stosujemy również do 
podatników, którzy przemieścili włas-
ne towary do innego kraju UE i byli zo-
bowiązani zastosować stawkę 0%.

PRZYKŁAD

Spółka dokonuje WDT i składa informacje podsumowujące za okresy kwartalne. Li-
mit został przekroczony w drugim kwartale br. Rozważmy następujące przypadki:

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

okres 
miesięczny
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Termin przekroczenia limitu Termin złożenia informacji podsumowującej

Kwiecień Za kwiecień do 15 maja (26 maja, gdy jest składana 
drogą elektroniczną)

Za maj do 16 czerwca (25 czerwca, gdy jest składana 
drogą elektroniczną)

Za czerwiec do 15 lipca (25 lipca, gdy jest składana 
drogą elektroniczną)

Maj Za kwiecień i maj do 16 czerwca (25 czerwca, gdy 
jest składana drogą elektroniczną)

Za czerwiec do 15 lipca (25 lipca, gdy jest składana 
drogą elektroniczną)

Czerwiec Jedna deklaracja za drugi kwartał do 15 lipca 
(25 lipca, gdy jest składana drogą elektroniczną)

Nie ma szczegółowych informacji, czy wy-
kazać WDT w informacji podsumowującej, je-
śli nie można zastosować stawki 0%. Z art. 42 
ust. 12a ustawy o VAT wynika, że jeśli podat-
nik otrzyma dokumenty z opóźnieniem, ma 
obowiązek skorygować nie tylko deklarację 
VAT-7, ale również informację podsumowują-
cą. Czy to oznacza, że podatnik powinien wy-
kazać dostawę w informacji podsumowują-
cej, nawet gdy nie może zastosować stawki 
0% w rozliczeniu za okres, w którym wykazu-
je ją w deklaracji VAT-7? Taki wniosek można 
wyprowadzić z analizy przepisów. Brak doku-
mentów nie powoduje, że nie mamy do czy-
nienia z WDT. Posiadanie dokumentów to 
warunek zastosowania stawki 0%, a nie wy-
stąpienia WDT. Ponadto należy wziąć pod 
uwagę cel, jakiemu służą informacje podsu-
mowujące. Mają one pozwolić organom po-
datkowym z krajów UE na sprawdzenie, czy 
strony transakcji (sprzedawca WDT, kupujący 
WNT) ją rozliczyły. Gdy uznamy, że sprze-
dawca nie wykazuje WDT ze stawką krajową, 
spowoduje to, że w informacji podsumowują-
cej będzie wykazane tylko WNT.

Organy podatkowe nie zgadzają się z tym 
stanowiskiem. Ich zdaniem, dopóki podatnik 
nie otrzyma dokumentów, nie wykazuje do-
stawy w informacji podsumowującej. Organy 
uznają, że podatnik nie ma pewności, iż to-
wary zostały przemieszczone, co jest warun-
kiem, aby uznać dostawę za WDT (patrz: pis-
mo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
z 31 grudnia 2008 r., sygn. IBPP3/443- 
-830/08/PK). Nie ma aktualnych interpretacji 
na ten temat, ale Krajowa Informacja Podatko-
wa potwierdza brak obowiązku wykazania tej 
dostawy w informacji podsumowującej, gdy 
nie można zastosować stawki 0%.

Składając korektę informacji podsumowu-
jącej, inaczej niż w przypadku korekt deklara-
cji VAT, nie wyjaśniamy przyczyn korekty.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 13 ust. 1–2 ustawy o podatku od 
towarów i usług
1.  Przez wewnątrzwspólnotową dosta-

wę towarów, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz to-
warów z terytorium kraju w wykona-
niu czynności określonych w art. 7 
na terytorium państwa członkow-
skiego inne niż terytorium kraju, 
z zastrzeżeniem ust. 2–8.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się pod warun-
kiem, że nabywca towarów jest:
1)  podatnikiem podatku od warto-

ści dodanej zidentyfikowanym na 
potrzeby transakcji wewnątrz-
wspólnotowych na terytorium 
państwa członkowskiego innym 
niż terytorium kraju;

2)  osobą prawną niebędącą podat-
nikiem podatku od wartości do-
danej, która jest zidentyfikowana 
na potrzeby transakcji wewnątrz-
wspólnotowych na terytorium 
państwa członkowskiego innym 
niż terytorium kraju; 

3)  podatnikiem podatku od warto-
ści dodanej lub osobą prawną 
niebędącą podatnikiem podatku 
od wartości dodanej, działający-
mi w takim charakterze na tery-
torium państwa członkowskiego 

strony 
transakcji
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innym niż terytorium kraju, nie-
wymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli 
przedmiotem dostawy są wyroby 
akcyzowe, które, zgodnie z prze-
pisami o podatku akcyzowym, są 
objęte procedurą zawieszenia po-
boru akcyzy lub procedurą prze-
mieszczania wyrobów akcyzo-
wych z zapłaconą akcyzą;

4)  podmiotem innym niż wymienio-
ne w pkt 1 i 2, działającym (za-

mieszkującym) w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim, jeżeli przedmio-
tem dostawy są nowe środki trans-
portu.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 42 ustawy z  11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312). 

Wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów (WNT)
Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towa-
rów uznaje się nabycie prawa do rozporzą-
dzania jak właściciel towarami, które w wy-
niku dokonanej dostawy są wysyłane lub 
transportowane na terytorium państwa 
członkowskiego inne niż terytorium pań-
stwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki 
lub transportu przez dokonującego dosta-
wy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Polski podatnik, nabywając towary w in-
nym kraju UE, zawsze musi ustalić, czy zakup 
można zakwalifikować jako wewnątrzwspól-
notowe nabycie towarów. Dochodzi do niego 
w przypadku, gdy:
■ towary są nabywane za wynagrodzeniem 

na terytorium kraju,
■ kupujący nabywa prawo do rozporządza-

nia towarami jak właściciel,
■ towary w wyniku dokonanej dostawy są wy-

syłane lub transportowane na terytorium 
państwa członkowskiego inne niż teryto-
rium państwa członkowskiego rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu przez dokonującego 
dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Towary nabywa 
podatnik VAT czynny

Nabywca rozlicza dostawę, gdy dostawy do-
konuje podatnik podatku od wartości dodanej. 
Jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki 
transportu, VAT rozlicza również wtedy, gdy 
dostawca nie był podatnikiem podatku od 
wartości dodanej. Rejestracja nabywcy i do-
stawcy jako podatnika VAT UE nie decyduje 

o obowiązku rozliczenia VAT od wewnątrz-
wspólnotowego nabycia. Polski podatnik musi 
jednak pamiętać, że gdy dostawca nie będzie 
miał jego polskiego numeru VAT UE, to nie bę-
dzie mógł zastosować stawki 0% (zwolnienia).

Polski podatnik nie rozlicza WNT, gdy 
przedmiotem tej transakcji są statki wymie-
nione w art. 83 ust. 1 pkt 3, 6, 10 i 18 ustawy 
oraz dostawa towarów:
1)  opodatkowana od marży (art. 120 ust. 4 

i 5 ustawy);
2)  w wyniku której ma miejsce nabycie, jeśli:
■ nie stanowiła u podatnika VAT albo nie sta-

nowiłaby u podatnika podatku od wartości 
dodanej dostawy towarów lub stanowiła 
albo stanowiłaby taką dostawę towarów, 
ale dokonywaną przez podatnika zwolnio-
nego z VAT (np. dostawy są dokonywane 
przez osoby fizyczne nieprowadzące dzia-
łalności gospodarczej lub zwolnione z VAT 
ze względu na wysokość obrotów),

■ stanowiłaby dostawę towarów, które będą 
montowane lub instalowane, z próbnym 
uruchomieniem lub bez niego.

Towary nabywa 
podatnik VAT zwolniony

Nabywca korzystający ze zwolnienia ze 
względu na wysokość obrotów jest zobowią-
zany rozliczyć VAT z tytułu nabycia we-
wnątrzwspólnotowego. Nabywca nie traci 
wtedy prawa do korzystania ze zwolnienia 
w stosunku do pozostałych czynności, które 
wykonuje. Jednak nie zawsze polski podatnik 
zwolniony z VAT musi rozliczyć VAT od we-

środki 
transportu
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wnątrzwspólnotowego nabycia. Mają tutaj 
zastosowanie wszystkie wyłączenia, które są 
stosowane u czynnych podatników.

Ponadto wewnątrzwspólnotowe nabycie 
nie występuje, jeśli towary, z wyjątkiem no-
wych środków transportu i wyrobów akcyzo-
wych, są nabywane przez:
■ rolników ryczałtowych dla prowadzonej 

przez nich działalności rolniczej,
■ podatników, którzy wykonują jedynie czyn-

ności inne niż opodatkowane podatkiem 
i którym nie przysługuje prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

■ podatników, u których sprzedaż jest zwol-
niona od podatku ze względu na wysokość 
obrotów (art. 113 ust. 1 i 9),

■ osoby prawne, które nie są podatnikami
– a całkowita wartość wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia towarów na terytorium kraju 
nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 
i w poprzednim roku kwoty 50 000 zł.

Podatnik zwolniony z VAT rozlicza podatek 
od wewnątrzwspólnotowego nabycia zawsze 
wtedy, gdy wartość wewnątrzwspólnotowego 
nabycia przekroczyła 50 000 zł.

Przy ustalaniu wartości wewnątrzwspólno-
towego nabycia nabywca nie wlicza kwoty za-
granicznego VAT ani nabycia nowych środ-
ków transportu oraz wyrobów akcyzowych, 
które – niezależnie od ich wartości – zawsze 
muszą być opodatkowane VAT.

Gdy u polskiego podatnika wartość nabyć we-
wnątrzwspólnotowych przekroczy 50 000 zł, 
nie opłaca mu się korzystać ze zwolnienia 
z VAT, gdyż rozliczając WNT, nalicza tylko VAT. 
Podatnik zarejestrowany nalicza VAT, ale co do 
zasady podatek ten jest również podatkiem na-
liczonym. Dlatego WNT jest neutralne podatko-
wo. Obowiązują tutaj takie same zasady jak 
przy odliczeniu VAT od zakupów krajowych. 
Wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć nie 
wpływa jednak na kwotę limitu uprawniającą 
do korzystania ze zwolnienia na podstawie 
art. 113 ustawy.

Nawet gdy wartość nabyć nie przekracza 
50 000 zł, podatnik może wybrać ich opodat-
kowanie. W tym celu musi złożyć naczelniko-
wi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie 
o wyborze opodatkowania tych czynności. 
Oświadczenie składa się przed dokonaniem 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
od którego nabycia te mają być rozliczane 
przez te podmioty na terytorium kraju. Obo-
wiązuje ono przez dwa kolejne lata, licząc od 
końca miesiąca, w którym zostało złożone.

W tym celu podatnik musi również złożyć 
VAT-R lub jego aktualizację. W zgłoszeniu za-

znacza m.in. poz. 60 i 62, co jest równoznacz-
ne ze złożeniem oświadczenia o wyborze opo-
datkowania WNT.

Przemieszczenie 
własnych towarów

Przemieszczenie własnych towarów z inne-
go kraju UE do Polski może powodować obo-
wiązek rozliczenia VAT od wewnątrzwspól-
notowego nabycia (art. 11 ust. 1 ustawy 
o VAT). Przepis ten sprawia wiele problemów 
polskim podatnikom, którzy importują towa-
ry do innego kraju UE, a następnie przemiesz-
czają te towary do Polski. Przepis określa na-
stępujące warunki, kiedy przemieszczający 
towary rozlicza VAT od wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia:
■ przemieszczenia towaru dokonuje podat-

nik podatku od wartości dodanej lub prze-
mieszczenie jest dokonywane na jego 
rzecz,

■ towary należą do tego podatnika,
■ przemieszczenie towarów następuje z tery-

torium innego państwa członkowskiego 
(nie z Polski) na terytorium Polski,

■ towary te zostały przez tego podatnika na 
terytorium tego innego państwa członkow-
skiego w ramach prowadzonego przez nie-
go przedsiębiorstwa wytworzone, wydoby-
te, nabyte, nabyte wewnątrzwspólnotowo, 
zaimportowane.
W art. 12 ustawy o VAT są wymienione przy-

padki, gdy przemieszczenie własnych towa-
rów z innego kraju UE do Polski nie stanowi 
WNT. Od 1 kwietnia 2013 r., tak jak w przy-
padku WDT, przepis ten w części uległ zmianie 
(pkt 4–7 art. 12 ust. 1). Przepisy w nowym 
brzmieniu są mniej rygorystyczne. Według 
art. 12 ust. 1 pkt 4–7 WNT nie wystąpi, jeśli:
■ towary mają być przedmiotem czynności 

odpowiadającej eksportowi towarów doko-
nanej przez tego podatnika na terytorium 
państwa członkowskiego, z którego są 
przemieszczane na terytorium kraju;

■ towary mają być przedmiotem czynności od-
powiadającej wewnątrzwspólnotowej dosta-
wie towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 
i 2, dokonanej przez tego podatnika na tery-
torium państwa członkowskiego, z którego 
są przemieszczane na terytorium kraju;

■ towary mają być przedmiotem wykona-
nych na terytorium kraju na rzecz tego po-
datnika usług polegających na ich wycenie 
lub wykonaniu na nich prac, pod warun-
kiem że towary po wykonaniu tych usług 
zostaną z powrotem przemieszczone na te-

wybór 
opodatkowania

rozliczenie VAT
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rytorium państwa członkowskiego, z które-
go zostały pierwotnie wywiezione;

■ towary mają być czasowo używane na tery-
torium kraju w celu świadczenia usług 
przez tego podatnika posiadającego siedzi-
bę działalności gospodarczej na terytorium 
państwa członkowskiego rozpoczęcia wy-
syłki lub transportu.
Powstaje pytanie, czy sam fakt dokonania 

importu w innym kraju UE powoduje, że mo-
żemy uznać polskiego podatnika za podatni-
ka podatku od wartości dodanej w kraju, 
w którym dokonano importu? Na to pytanie 
należy odpowiedzieć twierdząco. Istnieje 
obowiązek rozliczenia VAT od wewnątrz-
wspólnotowego nabycia, gdy polski podatnik, 
niezarejestrowany w innym kraju UE, prze-
mieszcza zaimportowane towary do Polski. 
Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie w piśmie z 13 marca 
2012 r. (sygn. IPPP3/443-1616/11-4/MPe). 
Pogląd ten poparł też NSA w wyroku z 6 listo-
pada 2009 r. (sygn. akt II FSK 965/08).

Rozliczenie WNT 
przez podatników czynnych
Krok 1. Rejestracja VAT UE

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy podatni-
cy podlegający obowiązkowi zarejestrowania 
jako podatnicy VAT czynni są obowiązani 
przed dniem dokonania pierwszego we-
wnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić 
naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu 
rejestracyjnym VAT-R o zamiarze rozpoczęcia 
wykonywania tych czynności. Jak już zostało 
podkreślone, brak rejestracji nie zwalnia 
z obowiązku rozliczenia WNT.

Krok 2. Dokumentowanie WNT
Od 1 stycznia 2014 r. ustawa o VAT nie regulu-

je zasad wystawiania faktur wewnętrznych. 
Sposób dokumentowania WNT może być do-
wolny. Można nie wystawiać żadnego doku-
mentu, tylko dokonać rozliczenia na podstawie 
otrzymanej faktury. Można też wystawić doku-
ment wewnętrzny, zawierający takie same ele-
menty co dotychczasowe faktury wewnętrzne.

Krok 3. Ustalanie podstawy 
opodatkowania i jej korekta

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów jest wszystko, co 
stanowi zapłatę (art. 30a ustawy). Podstawa 
ta obejmuje:
■ podatki, cła, opłaty i inne należności o po-

dobnym charakterze związane z nabyciem 

towarów, z wyjątkiem podatku od towarów 
i usług,

■ wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, 
koszty opakowania, transportu oraz ubez-
pieczenia, pobierane przez dostawcę od 
podmiotu dokonującego wewnątrzwspól-
notowego nabycia.
Podatnicy mają problem – co w takim przy-

padku z akcyzą. Jeśli płacą akcyzę w związku 
z tym nabyciem, wliczają ją również do pod-
stawy opodatkowania. Inaczej jest przy naby-
ciu wyrobów akcyzowych z zawieszoną akcy-
zą. W takiej sytuacji podstawa opodatkowania 
nie obejmuje tego podatku (pismo z 19 paź-
dziernika 2006 r. Izby Skarbowej w Rzeszo-
wie – Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie, sygn. 
IS.IX/3-443/177/06).

Podstawę opodatkowania WNT zmniejsza 
się o kwoty otrzymanych rabatów czy skont. 
Jeśli po wystawieniu faktury dochodzi do 
zmniejszenia podstawy opodatkowania, do 
przeliczenia stosujemy kurs waluty z dnia wy-
stawienia faktury pierwotnej (wyrok NSA 
z 22 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 47/06).

Inaczej jest, gdy w przypadku korekty do-
chodzi do podwyższenia ceny z powodu oko-
liczności, które nie były znane w chwili za-
wierania umowy i wystawiania faktury. 
Wówczas do przeliczania kursów walut nale-
ży przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień wystawienia faktury 
korygującej (wyrok z 23 marca 2010 r., sygn. 
akt III SA/Wa 1638/08).

Aby dokonać korekty, sprzedawca unijny 
powinien wystawić fakturę korygującą. Jed-
nak w praktyce rzadko to się zdarza. Naj-
częściej nabywca otrzymuje notę. Jest ona 
podstawą do dokonania korekty. Skutki 
zmniejszenia należy ujmować na bieżąco, 
czyli w rozliczeniu za miesiąc (lub kwartał) 
otrzymania od unijnego dostawcy dokumen-
tu uzasadniającego tę korektę. Obecnie nie 
ma również obowiązku wystawiania faktur 
wewnętrznych korygujących, skoro nie trzeba 
wystawiać faktury wewnętrznej. Jeżeli pod-
stawą zmniejszenia obrotu jest skonto, to na-
bywca nie musi otrzymać od sprzedawcy od-
rębnego dokumentu. Takim dokumentem 
będzie faktura pierwotna, która zawiera in-
formację o prawie do skorzystania ze skonta. 
W takim przypadku korekta powinna być roz-
liczona w miesiącu, w którym powstała przy-
czyna korekty, czyli powstało prawo do sko-
rzystania ze skonta.

Należy pamiętać, że nabywca w przypadku 
WNT koryguje nie tylko podatek należny, ale 
również podatek naliczony, gdy przysługiwa-
ło mu prawo do odliczenia.

zgłoszenie 
rejestracyjne

podstawa 
opodatkowania
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Krok 4. Rozliczenie WNT 
w deklaracji

Rozliczenie WNT jest uzależnione od mo-
mentu powstania obowiązku podatkowego 
(art. 20 ust. 5, 8–9 ustawy). Nadal obowiązek 
podatkowy powstaje w dacie wystawienia 
faktury, jednak nie później niż 15. dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy towarów. Ponadto wysta-
wienie faktury zaliczkowej przez zagranicz-
nego kontrahenta nie spowoduje powstania 
obowiązku podatkowego.

Data powstania obowiązku podatkowego 
ma również znaczenie dla przyjęcia odpo-
wiedniego kursu waluty, gdy kwoty na faktu-
rze są określone w walucie obcej. W takim 
przypadku do przeliczenia stosujemy kurs 
średni danej waluty obcej ogłoszony przez 
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień robo-

czy poprzedzający dzień powstania obowiąz-
ku podatkowego. Podatnik może wybrać spo-
sób przeliczania tych kwot na złote według 
ostatniego kursu wymiany opublikowanego 
przez Europejski Bank Centralny na ostatni 
dzień poprzedzający dzień powstania obo-
wiązku podatkowego; w takim przypadku 
waluty inne niż euro przelicza się z zastoso-
waniem kursu wymiany każdej z nich wzglę-
dem euro. Nie wynika to wprost z ustawy, 
jednak należy przyjąć, że podatnik nie musi 
się decydować na wybór jednej z zasad przeli-
czania i stosować jej do wszystkich dostaw.

W rozliczeniu za okres, kiedy powstał obo-
wiązek podatkowy, lub w dwóch następnych 
okresach rozliczeniowych możemy odliczyć 
VAT należny, który stanowi podatek naliczo-
ny, gdy zakup jest związany ze sprzedażą 
opodatkowaną.

Rozliczenie WNT

Moment powstania 
obowiązku 

podatkowego

Kiedy ma 
zastosowanie Kurs waluty Termin odliczenia 

podatku naliczonego

1 2 3 4
15. dnia miesiąca na-
stępującego po miesią-
cu, w którym dokona-
no dostawy towarów.

Jeśli przed tym termi-
nem dostawca nie wy-
stawi faktury.

Z 14. dnia miesiąca 
następującego po mie-
siącu, w którym doko-
nano dostawy towa-
rów, jeśli jest to dzień 
roboczy. Jeżeli nie, to 
kurs z ostatniego dnia 
roboczego poprzedza-
jącego 15. dzień mie-
siąca następującego 
po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy to-
warów.

W deklaracji za mie-
siąc, w którym przy-
pada 15. dzień miesią-
ca następującego po 
miesiącu, w którym 
dokonano dostawy to-
warów, lub w dwóch 
następnych miesią-
cach.

Z chwilą wystawienia 
faktury przez dostaw-
cę.

Jeśli przed 15. dniem 
miesiąca następują cego 
po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy to-
warów, dostawca wy-
stawi fakturę.

Z dnia poprzedzające-
go dzień wystawienia 
faktury, jeśli jest to 
dzień roboczy. Jeżeli 
nie, to kurs z ostatnie-
go dnia roboczego po-
przedzającego dzień 
wystawienia faktury.

W deklaracji za mie-
siąc, w którym do-
stawca wystawił fak-
turę, lub w dwóch 
następnych miesią-
cach.

Z chwilą ustania oko-
liczności, które zwal-
niają podatnika z obo-
wiązku rozliczenia 
WNT od przemiesz-
czenia własnych towa-
rów do innego kraju 
UE.

Gdy ustaną okolicz-
ności, które zwalniają 
podatnika z obowiąz-
ku rozliczenia WNT 
od przemieszczenia 
własnych towarów do 
Polski.

Z dnia poprzedzają-
cego dzień ustania 
okoliczności zwalnia-
jących z obowiązku 
rozliczenia WNT, jeśli 
jest to dzień roboczy. 
Jeżeli nie, to kurs 
z ostatniego dnia ro-
boczego poprzedza-
jącego dzień ustania 
tych okoliczności.

W deklaracji za mie-
siąc, w którym usta-
ły okoliczności zwal- 
nia jące z obowiązku 
rozliczenia WNT, lub 
w dwóch następnych 
miesiącach.

wystawienie 
faktury

podatek 
naliczony
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Od 1 stycznia 2014 r. warunkiem odlicze-
nia VAT z tytułu WNT jest:
■ otrzymanie faktury dokumentującej do-

stawę towarów, stanowiącą u podatnika 
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 
w terminie trzech miesięcy od upływu 
miesiąca, w którym w odniesieniu do na-
bytych towarów powstał obowiązek po-
datkowy;

■ uwzględnienie kwoty podatku należnego 
z tytułu wewnątrzwspólnotowego naby-
cia towarów w deklaracji podatkowej, 
w której podatnik jest obowiązany rozli-
czyć ten podatek.
W przypadku nieotrzymania faktury 

w terminie podatnik jest zobowiązany do 
pomniejszenia kwoty podatku naliczonego 
w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 
3-miesięczny termin. Otrzymanie przez po-
datnika faktury w terminie późniejszym 
upoważnia go do odpowiedniego powięk-
szenia podatku naliczonego w rozliczeniu 
za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał 
tę fakturę.

PRZYKŁAD

10 marca polska spółka nabyła towar 
od niemieckiego kontrahenta. Do 
15 kwietnia nie otrzymała faktury, dla-
tego w deklaracji za kwiecień rozliczy-
ła VAT należny i naliczony z tytułu 
WNT. Jeśli do 31 lipca nie otrzyma fak-
tury, w deklaracji za lipiec musi skory-
gować VAT naliczony.
Gdy organy podatkowe stwierdzą 
w trakcie kontroli, że podatnik nie wy-
kazał WNT, często określają tylko po-
datek należny, nie biorą natomiast pod 
uwagę podatku naliczonego. To stano-
wisko jest błędne. Potwierdzają to 
również sądy (wyrok NSA z 1 czerwca 
2007 r., sygn. akt I FSK 792/06).

Krok 5. Rozliczenie w informacji 
podsumowującej

Zasadą jest, że informacje podsumowujące 
składamy za okresy miesięczne do 15. dnia 
miesiąca (lub 25. dnia – gdy są składane dro-
gą elektroniczną) następującego po miesiącu, 
w którym powstał obowiązek podatkowy 
z tytułu dokonania transakcji. W przypadku 
WNT informacje podsumowujące mogą być 
składane za okresy kwartalne w terminie do 
15. dnia miesiąca (lub 25. dnia – gdy są skła-

dane drogą elektroniczną) następującego po 
kwartale, w którym powstał obowiązek po-
datkowy z tytułu dokonania transakcji, jeżeli 
całkowita wartość tych transakcji, bez po-
datku, nie przekracza w danym kwartale 
50 000 zł.

W przypadku przekroczenia tego limitu in-
formacje podsumowujące za poszczególne 
miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia da-
nego kwartału, są składane w terminie do 
15. dnia miesiąca (lub 25. dnia – gdy są skła-
dane drogą elektroniczną) następującego po 
miesiącu, w którym przekroczono kwotę 
50 000 zł. Gdy przekroczenie kwoty nastąpiło 
w trzecim miesiącu kwartału, składana jest 
jedna informacja podsumowująca za ten 
kwartał.

Rozliczenie WNT 
przez podatnika 
zwolnionego z VAT

Przed dniem dokonania pierwszego we-
wnątrzwspólnotowego nabycia podatnik ma 
obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu 
skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym 
VAT-R o zamiarze rozpoczęcia wykonywania 
tych czynności. Dotyczy to również podatni-
ków zwolnionych z VAT i osób prawnych nie-
będących podatnikami w rozumieniu art. 15, 
u których wartość wewnątrzwspólnotowe-
go nabycia towarów przekroczyła kwotę 
50 000 zł, oraz tych, którzy zamierzają sko-
rzystać z możliwości opodatkowania WNT, 
mimo że limit ten nie został przekroczony, 
tzw. opcja (art. 10 ust. 6 ustawy). W tych 
dwóch przypadkach podatnicy są obowiązani 
rozliczyć VAT od WNT.

W takiej sytuacji podatnicy rozliczają WNT 
w deklaracji VAT-8, którą składają do 
25. dnia miesiąca następującego po każdym 
miesiącu. Oznacza to, że w przypadku gdy 
dokonają rejestracji, mają obowiązek składa-
nia tych deklaracji nawet wówczas, gdy 
WNT nie wystąpi. Jedynym wyjściem w tej 
sytuacji (gdy WNT nie wystąpi więcej lub 
w najbliższym czasie) jest wyrejestrowanie 
się jako podatnik VAT UE. Deklarację VAT 
UE składają tylko podatnicy zarejestrowani 
jako podatnicy VAT UE. U podatnika zwol-
nionego z VAT podatek należny z tytułu 
WNT nie stanowi podatku naliczonego. Nie 
jest to dla niego transakcja neutralna jak 
u podatnika VAT czynnego, u którego poda-
tek należny co do zasady stanowi podatek 
naliczony (gdy zakup jest związany ze sprze-
dażą opodatkowaną).

Pozostałe zasady rozliczeń są takie same 
jak u podatnika VAT czynnego.

odliczenie VAT

wyrejestrowanie
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 9 ust. 1–2 ustawy o podatku od 
towarów i usług
1.  Przez wewnątrzwspólnotowe naby-

cie towarów, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 4 ustawy, rozumie się na-
bycie prawa do rozporządzania jak 
właściciel towarami, które w wyniku 
dokonanej dostawy są wysyłane lub 
transportowane na terytorium pań-
stwa członkowskiego inne niż teryto-
rium państwa członkowskiego roz-
poczęcia wysyłki lub transportu 
przez dokonującego dostawy, na-
bywcę towarów lub na ich rzecz.

2.  Przepis ust. 1 stosuje się pod warun-
kiem, że:

1) nabywcą towarów jest: 
a)  podatnik, o którym mowa 

w art. 15, lub podatnik podatku 
od wartości dodanej, a nabywa-
ne towary mają służyć działalno-
ści gospodarczej podatnika, 

b)  osoba prawna niebędąca podat-
nikiem, o którym mowa w lit. a 

– z zastrzeżeniem art. 10;
2)  dokonujący dostawy towarów jest 

podatnikiem, o którym mowa 
w pkt 1 lit. a.

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 12, 113, 120 ustawy z  11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312). 

Usługi – miejsce świadczenia
O sposobie opodatkowania usług za-
wsze decyduje miejsce ich świadczenia. 
VAT od świadczonych usług należy rozli-
czyć w kraju, w którym znajduje się 
miejsce ich świadczenia. Zasady ustala-
nia miejsca świadczenia zostały określo-
ne w art. 28a–28o ustawy o podatku od 
towarów i usług. Możemy wyróżnić za-
sady szczególne oraz zasady ogólne 
ustalania miejsca świadczenia usług.

Określając miejsce świadczenia, najpierw 
należy ustalić, czy nie mają zastosowania 
szczególne zasady (patrz: tabela s. 21). Jeśli 
nie mają, to stosujemy zasady ogólne. Przepisy 
przewidują dwie zasady ogólne. Wybór jednej 
z nich jest uzależniony od statusu nabywcy. Je-
śli nabywca jest podatnikiem, stosuje zasadę 
określoną w art. 28b ustawy o VAT. Jeżeli na-
bywca nie jest podatnikiem, stosuje zasadę 
określoną w art. 28c ustawy o VAT.

Według art. 28b ustawy:
1.  Miejscem świadczenia usług w przypadku 

świadczenia usług na rzecz podatnika jest 
miejsce, w którym podatnik będący usłu-
gobiorcą posiada siedzibę działalności go-
spodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz 
art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, 
art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

2.  W przypadku gdy usługi są świadczone dla 
stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej podatnika, które znajduje się 

w innym miejscu niż jego siedziba działal-
ności gospodarczej, miejscem świadczenia 
tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej.

3.  W przypadku gdy podatnik będący usłu-
gobiorcą nie posiada siedziby działalności 
gospodarczej lub stałego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej, o któ-
rym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia 
usług jest miejsce, w którym posiada on 
stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 
miejsce pobytu.

4.  W przypadku świadczenia usług, które są 
przeznaczone wyłącznie na cele osobiste 
podatnika lub jego pracowników, w tym 
byłych pracowników, wspólników, udzia-
łowców, akcjonariuszy, członków spół-
dzielni i ich domowników, członków orga-
nów stanowiących osób prawnych lub 
członków stowarzyszenia, do określenia 
miejsca świadczenia stosuje się odpowied-
nio przepisy art. 28c.

Natomiast według art. 28c ustawy:
1.  Miejscem świadczenia usług na rzecz pod-

miotów niebędących podatnikami jest 
miejsce, w którym usługodawca posiada 
siedzibę działalności gospodarczej, z za-
strzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d i 28e, 
art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 
i art. 28h–28n.

2.  W przypadku gdy usługi są świadczone ze 
stałego miejsca prowadzenia działalności 

status
 nabywcy

miejsce 
zamieszkania
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gospodarczej usługodawcy znajdującego 
się w innym miejscu niż jego siedziba dzia-
łalności gospodarczej, miejscem świadcze-
nia tych usług jest to stałe miejsce prowa-
dzenia działalności gospodarczej.

3.  W przypadku gdy usługodawca nie posia-
da siedziby działalności gospodarczej lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, 
miejscem świadczenia usług jest miejsce, 
w którym posiada on stałe miejsce za-
mieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Dla celów ustalenia miejsca świadczenia 
ustawodawca wprowadza odrębną definicję 
podatnika.

Rozliczenie świadczonych 
i nabytych usług

Miejsce świadczenia usług decyduje o spo-
sobie ich opodatkowania. Możemy wyróżnić 
następujące sytuacje:

Sprzedaż krajowa
Gdy polski podatnik ustali, że miejsce 

świadczenia jest w Polsce, rozlicza świadczo-
ną przez siebie usługę jak każdą inną usługę 
krajową. Obowiązują takie same zasady fak-
turowania, ewidencjonowania na kasie reje-

strującej, rozliczania w deklaracji jak w przy-
padku innych usług krajowych.

Sprzedaż nie podlega VAT w kraju
Jeśli polski podatnik świadczy usługę, któ-

rej miejsce świadczenia znajduje się poza kra-
jem, sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu 
w kraju. Mimo to na polskich podatników na-
łożono wiele obowiązków. Ich rodzaj jest uza-
leżniony od tego, na podstawie jakiego prze-
pisu ustalamy miejsce świadczenia, tzn. czy 
miejsce świadczenia jest ustalane na podsta-
wie zasady ogólnej określonej w art. 28b 
ustawy czy pozostałych przepisów.

SŁOWNICZEK
Podatnik to:
a)  podmiot, który wykonuje samodzielnie 

działalność gospodarczą, o której mo-
wa w art. 15 ust. 2, lub działalność go-
spodarczą odpowiadającą tej działalno-
ści, bez względu na cel czy rezultat 
takiej działalności, z uwzględnieniem 
art. 15 ust. 6,

b)  osoba prawna niebędąca podatnikiem 
na podstawie lit. a), która jest zidenty-
fikowana lub obowiązana do identyfi-
kacji do celów podatku lub podatku od 
wartości dodanej.

Obowiązki polskich podatników, gdy miejsce świadczenia wykonanej przez nich usługi 
nie znajduje się w Polsce

Lp. Obowiązki podatników 
świadczących usługi

Miejsce świadczenia 
ustalane na podstawie 

art. 28b ustawy

Miejsce świadczenia 
ustalane na podstawie 

innego przepisu niż 
art. 28b ustawy

1 2 3 4

1. Posiadanie numeru VAT 
UE poprzedzonego kodem 
PL (art. 97 ust. 3 ustawy).

Tak, gdy świadczą usługi na 
rzecz podatników podatku 
od wartości dodanej lub 
osób prawnych niebędą-
cych takimi podatnikami, 
zidentyfikowanych na po-
trzeby podatku od wartości 
dodanej, inne niż zwolnio-
ne z VAT lub opodatkowane 
stawką 0%, z tytułu świad-
czenia których zobowiąza-
nym do rozliczenia VAT jest 
podatnik podatku od war-
tości dodanej.

Nie

2. Wystawianie faktury 
uproszczonej, bez stawki

Tak, dodatkowo faktura 
musi zawierać numer, pod

Tak, z adnotacją „odwrot-
ne obciążenie”.

sposób 
opodatkowania

miejsce 
świadczenia 
usług
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1 2 3 4

i kwoty podatku oraz kwo-
ty należności wraz z po-
datkiem, w terminach jak 
dla transakcji krajowych.

którym nabywca usługi jest 
zidentyfikowany na po-
trzeby podatku od wartości 
dodanej na terytorium pań-
stwa członkowskiego innym 
niż terytorium kraju (gdy 
usługa podlega wykazaniu 
w informacji podsumowują-
cej – patrz pkt 6), oraz adno-
tację „odwrotne obciążenie”.

3. Prowadzenie ewidencji, 
w której należy podać naz-
wę usługi, wartość usługi 
bez podatku od wartości 
dodanej lub podatku o po-
dobnym charakterze.

Tak Tak

4. Ewidencjonowanie obro-
tu, podczas którego należy 
uwzględnić moment po-
wstania obowiązku podat-
kowego określany dla tego 
rodzaju usług świadczo-
nych na terytorium kraju.

Tak Tak

5. Wykazywanie obrotu w de-
klaracji, gdy podatnikowi 
w związku ze świadcze-
niem tych usług przysługi-
wało prawo do odliczenia 
VAT.

Tak, obrót wykazujemy 
w: poz. 11 – w całości, 
poz. 12 – tylko obrót, który 
podlega wykazaniu w in-
formacji podsumowującej 
(patrz: pkt 6).

Tak, obrót wykazujemy 
w poz. 11.

6. Składanie informacji pod-
sumowujących za miesiąc 
lub kwartał (wybór należy 
do podatnika).

Tak, gdy są spełnione na-
stępujące warunki:
1)  usługi są świadczone 

na rzecz podatników 
podatku od warto-
ści dodanej lub osób 
prawnych niebędących 
takimi podatnikami, 
zidentyfikowanych na 
potrzeby podatku od 
wartości dodanej,

2)  usługi są świadczone 
na terytorium państwa 
członkowskiego innym 
niż terytorium kraju,

3)  usługi na terytorium 
tego kraju nie korzy-
stają ze zwolnienia od 
podatku od wartości 
dodanej lub nie są opo-
datkowane stawką 0%,

4)  zobowiązanym do za-
płaty podatku od war-
tości dodanej jest usłu-
gobiorca.

Nie
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Ważną kwestią jest w tym przypadku pra-
wo do odliczenia VAT od zakupów dokona-
nych w Polsce, mimo że usługa nie podlega 
opodatkowaniu w kraju. Polski podatnik 
może odliczyć VAT od zakupów dokona-
nych w Polsce, związanych ze świadcze-
niem usługi poza terytorium kraju, pod wa-
runkiem że (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy):
■ kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby 

czynności te były wykonywane na teryto-
rium kraju,

■ podatnik posiada dokumenty, z których 
wynika związek odliczonego podatku 
z tymi czynnościami.
Spełnienie warunku oceniamy na podsta-

wie polskich przepisów określających pra-
wo do odliczenia VAT (art. 86 i 88 ustawy).

Import usług
Polski podatnik, który kupuje usługę od 

zagranicznego podatnika, przede wszystkim 
musi ustalić miejsce jej świadczenia. Gdy 
miejsce świadczenia usługi nie jest w Polsce, 
polski podatnik nie rozlicza VAT od importu 
usług. W ogóle nie rozlicza VAT od tego za-
kupu w deklaracji VAT-7 ani w rejestrze VAT. 
Fakturę od zagranicznego kontrahenta może 
tylko zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów. Do kosztów zaliczamy kwotę brutto 
wraz z zagranicznym VAT. Wprawdzie takie 
postępowanie nie wynika z u.p.d.o.p. 
i u.p.d.o.f., ale wynika z praktyki organów. 
Potwierdziło to również Ministerstwo Finan-
sów w piśmie z 2 grudnia 2005 r. (sygn. PB3- 
-1725/8213-280/WK/05, VGK).

Polski przedsiębiorca może też wystąpić 
z wnioskiem o zwrot VAT zapłaconego w ce-
nie kupionych za granicą towarów i usług. 
W przypadku zakupów dokonanych w in-
nym kraju UE polski podatnik musi wystą-
pić z wnioskiem o zwrot. Obecnie polski po-
datnik składa wniosek za pośrednictwem 
polskiego urzędu skarbowego.

Szczególna sytuacja ma miejsce, gdy na-
bywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT 
za świadczącego usługę. Obowiązek rozli-
czenia VAT jest uzależniony od spełnienia 
łącznie następujących warunków:
1)  miejsce świadczenia usługi znajduje się 

w Polsce,
2)  usługi świadczone są przez podatników 

nieposiadających siedziby działalności 
gospodarczej lub stałego miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej na te-
rytorium kraju;

Należy rozliczyć import usług, również 
gdy usługodawca posiada stałe miejsce pro-
wadzenia działalności gospodarczej na te-

rytorium kraju, przy czym to stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej lub 
inne miejsce prowadzenia działalności go-
spodarczej usługodawcy lub dokonującego 
dostawy towarów, jeżeli usługodawca po-
siada takie inne miejsce prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terytorium kraju, 
nie uczestniczy w tych transakcjach.

W przypadku usług związanych z nieru-
chomościami świadczący usługę nie może 
być zarejestrowany w Polsce jako podatnik 
VAT.
3) usługobiorcą jest:
■ w przypadku usług, dla których miejsce 

świadczenia jest ustalane na podstawie 
art. 28b – podatnik lub osoba prawna 
niebędąca podatnikiem zarejestrowana 
lub obowiązana do zarejestrowania jako 
podatnik VAT UE,

■ w pozostałych przypadkach – podatnik 
posiadający siedzibę działalności gospo-
darczej lub stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej na terytorium 
kraju lub osoba prawna niebędąca podat-
nikiem, posiadająca siedzibę na teryto-
rium kraju i zarejestrowana lub obowią-
zana do zarejestrowania jako podatnik 
VAT UE.
Przede wszystkim trzeba rozważyć, czy 

podatnik zwolniony też ma obowiązek roz-
liczenia VAT od importu usług. Na to pyta-
nie należy odpowiedzieć twierdząco, gdyż 
przepisy nie określają, że tylko czynny po-
datnik ma obowiązek rozliczenia VAT od 
importu. W przepisach jest mowa o podat-
niku VAT, co oznacza, że dotyczy to również 
podatników zwolnionych.

Jeśli więc u podatnika korzystającego ze 
zwolnienia od podatku wystąpi import 
usług, to mimo że jest on zwolniony z VAT, 
w tym przypadku będzie obowiązany za-
deklarować i odprowadzić do urzędu skar-
bowego podatek należny od wykonanej 
usługi, pochodzącej z importu. Gdy nie ma 
obowiązku składania deklaracji VAT-8 
(gdy nie dokonuje nabyć jako podatnik 
VAT UE), składa deklarację VAT-9M, w ter-
minie do 25. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym powstał obowiązek 
podatkowy. Trzeba pamiętać, że obowią-
zek rozliczenia VAT od importu usług nie 
pozbawia podatnika prawa do korzystania 
ze zwolnienia w stosunku do pozostałej 
działalności. Gdy nie powstał obowiązek 
podatkowy, nie składamy zerowych dekla-
racji VAT-9M.

koszty 
uzyskania 

przychodów

podatek 
należny
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Obowiązki podatnika 
zobowiązanego 
do rozliczenia importu usług
Krok 1. Rejestracja VAT UE

Następną kwestią jest rejestracja nabywcy 
jako podatnika VAT UE. Obowiązek taki 
mają nabywcy usług, od których rozliczają 
import usług, gdy miejsce ich świadczenia 
jest ustalane na podstawie art. 28b ustawy 
o VAT (patrz s. 25 – tabela).

Krok 2. Dokumentowanie importu 
usług

Podatnik może też nie wystawiać żadnego 
dokumentu wewnętrznego. Podstawą rozli-
czenia będzie wówczas faktura wystawiona 
przez kontrahenta.

Krok 3. Ustalenie momentu 
powstania obowiązku 
podatkowego

Ustawa o podatku od towarów i usług nie 
przewiduje szczególnego momentu powsta-
nia obowiązku podatkowego z tytułu importu 
usług.

Zasadą jest, że stosujemy takie zasady, jak 
w przypadku transakcji krajowych, chyba że 
przepisy przewidują wyjątek w tym zakresie. 
Dlatego od 1 stycznia 2014 r. obowiązek po-
datkowy dla importu usług powstaje z chwilą 
wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy).

Usługę, dla której w związku z jej świadcze-
niem ustalane są następujące po sobie termi-
ny płatności lub rozliczeń, uznaje się za wy-
konaną z upływem każdego okresu, do 
którego odnoszą się te płatności lub rozlicze-
nia, do momentu zakończenia świadczenia 
tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy). Usługę 
świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuż-
szy niż rok, dla której w związku z jej świad-
czeniem w danym roku nie upływają terminy 
płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykona-
ną z upływem każdego roku podatkowego, 
do momentu zakończenia świadczenia tej 
usługi (art. 19a ust. 3 ustawy).

Zapłata zaliczki przed wykonaniem usługi 
również będzie powodowała powstanie obo-
wiązku podatkowego (art. 19a ust. 2 ustawy).

PRZYKŁAD

Polska spółka podpisała na 2014 r. umo-
wę o usługi serwisowe. Jest zobowiąza-
na rozliczać import usług. Rozliczenie 

odbywa się po zakończeniu kwartałów. 
Polska spółka jest zobowiązana doko-
nać zapłaty do 30 dnia miesiąca nastę-
pującego po zakończeniu kwartału. 
W takim przypadku obowiązek podat-
kowy powstanie w dniu, w którym się 
kończy każdy kwartał: 31 marca, 
30 czerwca, 30 września, 31 grudnia.

Przepisy przewidują wyjątek od zasady, że 
do importu usług stosujemy takie same zasa-
dy jak w przypadku transakcji krajowych. Tak 
jest, mimo że dla transakcji krajowych prze-
widziano zasady specjalne w przypadku:
■ świadczenia na podstawie odrębnych przepi-

sów, na zlecenie sądów powszechnych, admi-
nistracyjnych, wojskowych lub prokuratury, 
usług związanych z postępowaniem sądo-
wym lub przygotowawczym, do których sto-
suje się art. 28b, stanowiących import usług;

■ świadczenia usług budowlanych lub bu-
dowlano-montażowych;

■ czynności polegających na drukowaniu 
książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłącze-
niem map i ulotek – oraz gazet, czasopism 
i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU 
ex 58.14.1), do których stosuje się art. 28b, 
stanowiących import usług;

■ świadczenia usług, do których stosuje się 
art. 28b, stanowiących import usług:
–  telekomunikacyjnych i radiokomunika-

cyjnych,
–  wymienionych w poz. 140–153, 174 

i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
–  najmu, dzierżawy, leasingu lub usług 

o podobnym charakterze,
–  ochrony osób oraz usług ochrony, dozo-

ru i przechowywania mienia,
–  stałej obsługi prawnej i biurowej,
–  dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej 

lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.
Do tych usług stosujemy również zasady 

ogólne.
Szczególne zasady ustalania obowiązku po-

datkowego będzie można stosować do świad-
czenia usług zwolnionych od podatku zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 37–41, np. udzielania pożycz-
ki. Obowiązek podatkowy będzie powstawał 
z chwilą dokonania całości lub części zapłaty.

Krok 4. Ustalenie kursu walut
Mają tutaj zastosowanie zasady przewidziane 

w art. 31a ustawy. Dlatego w przypadku gdy 
kwoty stosowane do określenia podstawy opo-
datkowania importu usług są określone w walu-
cie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się we-

import
 usług

najem, 
dzierżawa, 
leasing
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dług kursu średniego danej waluty obcej 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 
ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień po-
wstania obowiązku podatkowego.

Obecnie organy podatkowe uznają, że do 
importu usług nie ma zastosowania zasada, iż 
w przypadku gdy podatnik może wystawić 
fakturę przed powstaniem obowiązku podat-
kowego i wystawi ją w przewidzianym przepi-
sami terminie, a kwoty stosowane do określe-
nia podstawy opodatkowania są określone 
w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia 
na złote dokonuje się według kursu średniego 
danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodo-
wy Bank Polski na ostatni dzień roboczy po-
przedzający dzień wystawienia faktury (pismo 
z 4 grudnia 2013 r., sygn. PT8/033/324/1034/ 
/WCX/13/RD-125816).

Podatnik może wybrać sposób przeliczania 
tych kwot na złote według ostatniego kursu wy-
miany opublikowanego przez Europejski Bank 
Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień 
powstania obowiązku podatkowego; w takim 
przypadku waluty inne niż euro przelicza się 
z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich 
względem euro. Nie wynika to wprost z ustawy, 
jednak należy przyjąć, że podatnik nie musi się 
decydować na wybór jednej z zasad przelicza-
nia i stosować jej do wszystkich dostaw.

Krok 5. Rozliczenie importu usług 
w deklaracji

Import usług jest wykazywany w deklaracji 
VAT-7 w poz. 27 i 28. Obrót z tytułu importu 

jest wykazywany dodatkowo w poz. 29 i 30, 
gdy miejsce świadczenia jest ustalane na pod-
stawie art. 28b ustawy.

Podatek należny z tytułu importu jest 
również podatkiem naliczonym. Obowiązu-
ją tutaj ogólne zasady przewidziane dla za-
kupów krajowych. Importer może odliczyć 
podatek naliczony w miesiącu, w którym 
powstał obowiązek podatkowy z tytułu im-
portu usług, lub w dwóch następnych okre-
sach rozliczeniowych. Warunkiem odlicze-
nia jest wykazanie podatku należnego 
z tytułu importu.

PRZYKŁAD

Polska spółka nabyła od angielskiej 
spółki usługę transportową. Miejsce 
jej świadczenia jest w Polsce. Usługa 
została wykonana 13 maja. Kontra-
hent wystawił fakturę 20 maja na 
kwotę 4200 euro. Obowiązek podat-
kowy powstał 13 maja. Podatek na-
leżny polska spółka powinna rozli-
czyć w deklaracji za maj. Podatek 
naliczony może odliczyć w deklaracji 
za maj, czerwiec lub lipiec. Do prze-
liczenia powinna przyjąć kurs 
z 12 maja br.

Importu usług nie wykazujemy w informa-
cji podsumowującej.

Wykaz usług

Szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia

Lp. Nazwa usługi

1 2

1. Usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami świadczone przez pośredników 
działających w imieniu i na rzecz osób trzecich – miejscem świadczenia jest miejsce, 
w którym dokonywana jest podstawowa transakcja (art. 28d).

2. Usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców, 
pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi zakwaterowania w hotelach lub 
obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone 
do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usługi przygo-
towywania i koordynowania prac budowlanych, takie jak usługi architektów i nadzoru 
budowlanego – miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e).

3. Usługi transportu pasażerów – miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się 
transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 1); gdy jest to trans-
port lotniczy lub morski zaliczany do międzynarodowego (poza Polskę), miejscem 
świadczenia jest Polska.

podatek 
naliczony
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1 2

4. Usługi transportu towarów na rzecz podatnika (art. 28f ust. 1):
1)  posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miej-

sce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, 
a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe 
miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykony-
wany w całości poza terytorium Unii Europejskiej – miejscem świadczenia jest tery-
torium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej,

2)  posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, 
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te 
usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium pań-
stwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli trans-
port ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju – miejscem świadczenia jest 
terytorium kraju.

Usługi transportu towarów świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 
– miejscem świadczenia jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem 
pokonanych odległości (art. 28f ust. 3). Gdy rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpo-
wiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebę-
dących podatnikami, miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie transport towarów się roz-
poczyna. Gdy transport ten odbywa się środkami transportu morskiego, lotniczego i jest 
to transport międzynarodowy (poza UE), miejscem świadczenia tych usług jest Polska.

5. 1. Usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, 
rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane 
z usługami wstępu na te imprezy, świadczone na rzecz podatnika – miejscem ich świad-
czenia jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają (art. 28g ust. 1).
2. Usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne 
usługi, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocnicze do tych usług, w tym świad-
czenie usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczone na rzecz pod-
miotów niebędących podatnikami – miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym ta 
działalność faktycznie jest wykonywana (art. 28g ust. 2).

6. Usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami:
1)  pomocnicze do usług transportowych, takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek 

lub podobne usługi,
2)  wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym
– miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane 
(art. 28h).

7. Usługi restauracyjne i cateringowe – miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługi 
są faktycznie wykonywane (art. 28i).
Gdy usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach stat-
ków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wyko-
nanej na terytorium Wspólnoty, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia 
transportu pasażerów.

8. Usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu – miejscem świadczenia jest 
miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługo-
biorcy (art. 28j). Od 1 stycznia br., gdy jest to wynajem inny niż krótkoterminowy na 
rzecz niepodatników, miejsce świadczenia jest w kraju, gdzie usługobiorca ma siedzibę, 
stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

9. Usługi elektroniczne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posia-
dających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na teryto-
rium Wspólnoty, przez podatnika, który posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia 
działalności, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Wspólnoty, a w przypadku 
ich braku stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium 
Wspólnoty – miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywcy tych usług posiadają sie-
dzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu (art. 28k).
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10. Usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających sie-
dzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Eu-
ropejskiej:
 1)  sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw 

autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do uży-
wania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwaran-
cyjnego, albo innych pokrewnych praw,

 2)  reklamy,
 3)  doradcze, inżynierskie, prawnicze, księgowe oraz usługi podobne do tych usług,
 4)  przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usługi tłumaczeń,
 5)  bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, z wyjątkiem wynajmu sej-

fów przez banki,
 6)  dostarczania (oddelegowania) personelu,
 7)  wynajmu, dzierżawy lub inne o podobnym charakterze, których przedmiotem są 

rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przy-
czepy i naczepy oraz wagony kolejowe,

 8)  telekomunikacyjne,
 9)  nadawcze radiowe i telewizyjne,
10)  elektroniczne,
11)  polegające na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów elektro-

energetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,
12)  przesyłowe:

a) gazu w systemie gazowym,
b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym,
c) energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,

13)  bezpośrednio związane z usługami, o których mowa w pkt 11 i 12,
14)  polegające na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub 

posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1–13
– miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, 
stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28l).

11. Usługi telekomunikacyjne lub usługi nadawcze radiowe i telewizyjne na rzecz podmiotów 
niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce 
zwykłego pobytu na terytorium państwa członkowskiego, świadczone przez podatnika, 
który posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy te 
usługi, poza terytorium Wspólnoty, a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miej-
sca prowadzenia działalności, posiada stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego 
pobytu poza terytorium Wspólnoty, których faktyczne użytkowanie i wykorzystanie ma 
miejsce na terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą 
ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu – miejscem świad-
czenia jest terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą 
ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu (art. 28 m).

12. Usługi turystyki opodatkowane od marży – miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie 
świadczący usługę ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania (art. 28n).
Gdy usługi turystyki są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności usłu-
godawcy, znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamiesz-
kania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. 

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 30c ust. 1–2 ustawy o podatku od 
towarów i usług
1.  Podstawy opodatkowania z tytułu 

importu usług nie ustala się, w przy-

padku gdy wartość usługi została wli-
czona do podstawy opodatkowania 
wewnątrzwspólnotowego nabycia to-
warów lub wartość usługi, na podsta-
wie odrębnych przepisów, zwiększa 
wartość celną importowanego towaru. 
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2.  Podstawy opodatkowania przy do-
stawie towarów, dla których zgodnie 
z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest 
nabywca tych towarów, nie ustala 
się, w przypadku gdy podatek od to-
warów, które są na terytorium kraju 
instalowane lub montowane, z prób-
nym uruchomieniem lub bez niego, 
został w całości z tytułu ich importu 
pobrany od podatnika dokonującego 
nabycia tych towarów. Jeżeli jednak 
kwota podatku z tytułu importu 

towarów jest niższa od kwoty podat-
ku, jaka byłaby należna z tytułu do-
stawy tych towarów na terytorium 
kraju, podatnik dokonujący ich na-
bycia jest obowiązany do rozliczenia 
tej różnicy. 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 28a–28n ustawy z  11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312). 

Towary – miejsce dostawy
Tak jak w przypadku usług sposób opo-
datkowania dostawy jest uzależniony od 
miejsca świadczenia, które jest ustalane 
na podstawie art. 22 ustawy o VAT. 

Według tej regulacji miejscem dostawy to-
warów jest w przypadku:
1)  towarów wysyłanych lub transportowa-

nych przez dokonującego ich dostawy, ich 
nabywcę lub przez osobę trzecią – miej-
sce, w którym towary znajdują się w mo-
mencie rozpoczęcia wysyłki lub transpor-
tu do nabywcy;

2)  towarów, 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 instalowane lub montowane; nie 
uznaje się za instalację lub montaż pro-
stych czynności umożliwiających funk-
cjonowanie montowanego lub instalo-
wanego towaru zgodnie z jego prze-
znaczeniem;

3)  towarów niewysyłanych ani nietranspor-
towanych – miejsce, w którym towary 
znajdują się w momencie dostawy.

Przepisy przewidują również specjalne zasa-
dy ustalania miejsca dostawy towarów na po-
kładach statków, samolotów lub pociągów 
oraz gazu i energii.

Transakcje łańcuchowe

W przypadku transakcji łańcuchowych 
przepisy określają, jak ustalić, którą dostawę 

możemy uznać za ruchomą, a tym samym 
– gdy są spełnione ustawowe warunki – za 
WDT czy eksport, a którą za transakcję nieru-
chomą (art. 22 ust. 2 ustawy).

Obowiązuje zasada, że jeśli kilka podmio-
tów dokonuje dostawy tego samego towaru 
w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten 
towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności 
nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany 
lub transportowany, to wysyłka lub trans-
port tego towaru są przyporządkowane tyl-
ko jednej dostawie. Jeżeli towar jest wysyła-
ny lub transportowany przez nabywcę, który 
dokonuje również jego dostawy, przyjmuje 
się, że wysyłka lub transport są przyporząd-
kowane dostawie dokonanej dla tego nabyw-
cy. Od tej zasady jest wyjątek. Transport 
może być przyporządkowany dostawie na-
bywcy, gdy z warunków dostawy będzie wy-
nikać, że wysyłkę lub transport towaru 
na leży przyporządkować jego dostawie. 
Podstawą przyporządkowania wysyłki lub 
transportu towaru jego dostawie są teraz 
wyłącznie obiektywne warunki i okoliczno-
ści dostawy.

Jak z tego wynika, rozliczenie transakcji 
łańcuchowych należy rozpocząć od ustalenia, 
do której dostawy jest przyporządkowana 
wysyłka (transport) towarów.

Dostawę towarów, która:
1)  poprzedza wysyłkę lub transport towarów, 

uznaje się za dokonaną w miejscu rozpo-
częcia wysyłki lub transportu towarów,

2)  następuje po wysyłce lub transporcie to-
warów, uznaje się za dokonaną w miejscu 
zakończenia wysyłki lub transportu towa-
rów.

rozpoczęcie 
wysyłki

transport 
towaru
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PRZYKŁAD

Polska firma dokonuje w Chinach za-
kupu towaru, który następnie sprze-
daje podmiotowi z Ukrainy. Towar 
jest przemieszczany bezpośrednio 
z Hongkongu na Ukrainę, przy czym 
opłatę za transport i ubezpieczenie 
pokrywa polska firma. Ukraiński na-
bywca dokonuje odprawy celnej to-
waru. W takiej sytuacji dostawa:
■  między chińskim kontrahentem 

a polską firmą jest dostawą ru-
chomą i miejsce tej dostawy znaj-
duje się w Chinach,

■  między polską firmą a ukraiń-
skim kontrahentem jest dostawą 
nieruchomą i miejsce tej dostawy 
znajduje się na Ukrainie.

Transakcje trójstronne

Ustawa o VAT ustala procedurę uprosz-
czoną dotyczącą wewnątrzwspólnoto-
wych transakcji trójstronnych, która 
w odróżnieniu od opodatkowania trans-
akcji trójstronnych na zasadach ogólnych 
przewiduje szczególne zasady rozlicza-
nia podatku przez podmioty uczestniczą-
ce w takiej transakcji. Przez wewnątrz-
wspólnotową transakcję trójstronną 
rozumie się transakcję, w której spełnio-
ne są łącznie następujące warunki 
(art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy):
1)  w transakcji uczestniczy trzech podat-

ników VAT zidentyfikowanych na po-
trzeby transakcji wewnątrzwspólnoto-
wych w trzech różnych państwach 
członkowskich;

2)  transakcja trójstronna dotyczy do-
staw tego samego towaru;

3)  towar jest wydawany przez pierwsze-
go podatnika bezpośrednio ostatnie-
mu w kolejności, przy czym przyjmu-
je się, że dostawa tego towaru jest 
dokonana między pierwszym i dru-
gim podatnikiem oraz drugim i ostat-
nim podatnikiem w kolejności, a za-
tem przepływ towaru jest oderwany 
od przepływu dokumentów (faktur);

4)  towar jest wysyłany lub transporto-
wany przez pierwszego podatnika 
VAT albo transportowany przez dru-
giego w kolejności podatnika VAT 
lub na ich rzecz z terytorium jedne-

go państwa członkow skiego na tery-
torium innego państwa członkow-
skiego.

W przypadku gdy trzech podatników 
VAT zidentyfikowanych na potrze-
by transakcji wewnątrzwspólnotowych 
w trzech różnych państwach członkow-
skich dokonuje dostawy tego samego to-
waru w ten sposób, że pierwszy z nich 
wydaje ten towar bezpośrednio ostatnie-
mu w kolejności podatnikowi (nabywcy), 
przy czym towar ten jest wysyłany lub 
transportowany przez pierwszego lub 
drugiego w kolejności podatnika VAT, za-
stosowanie znajdą zasady określenia 
miejsca dostawy przewidziane dla trans-
akcji łańcuchowych w art. 22 ust. 2 i 3 
ustawy o VAT.

Ogólne zasady rozliczeń 
transakcji trójstronnych
Przyporządkowanie transportu towa-
rów dostawie dokonanej przez pierw-
szego w kolejności podatnika

Pierwszy w kolejności podatnik doko-
nuje wewnątrzwspólnotowej dostawy to-
warów na rzecz drugiego w kolejności 
podatnika.

Drugi w kolejności podatnik dokonuje 
na terytorium państwa członkowskiego, 
na którym towar znajduje się w momen-
cie zakończenia jego transportu:
■ wewnątrzwspólnotowego nabycia to-

waru (art. 25 ust. 1 ustawy); należy za-
uważyć, że podatnik ten, podając nu-
mer VAT przyznany mu przez państwo 
członkowskie inne niż państwo człon-
kowskie, w którym towary znajdują się 
w momencie zakończenia ich wysyłki 
lub transportu, jest również obowiąza-
ny, co do zasady, rozliczyć wewnątrz-
wspólnotowe nabycie towarów na tery-
torium państwa członkowskiego, które 
wydało mu ten numer (art. 25 ust. 2 
ustawy), oraz

■ dostawy „krajowej” (art. 22 ust. 3 
pkt 2 ustawy).
Opodatkowanie dostaw towaru w ra-

mach transakcji trójstronnej na zasadach 
ogólnych w opisanej sytuacji powoduje 
zatem, co do zasady, konieczność reje-
stracji drugiego w kolejności podatnika 
w państwie członkowskim, w którym 
kończy się transport towaru, w celu rozli-
czenia przez tego podatnika podatku 
z tytułu wewnątrzwspólnotowego naby-
cia towarów i dostawy towaru w tym 
państwie.

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

warunki 
transakcji
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Przyporządkowanie transportu towarów 
dostawie dokonanej przez drugiego w kolej-
ności podatnika

Pierwszy w kolejności podatnik dokonuje 
krajowej dostawy towarów na rzecz drugiego 
w kolejności podatnika, opodatkowanej we-
dług zasad obowiązujących na terytorium 
państwa członkowskiego rozpoczęcia trans-
portu.

Drugi w kolejności podatnik dokonuje na 
terytorium państwa członkowskiego, na któ-
rym rozpoczęto transport towarów:
■ nabycia „krajowego” oraz
■ wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 

na rzecz ostatniego w kolejności podatni-
ka, opodatkowanej według zasad obowią-
zujących w tym państwie.
Opodatkowanie dostaw towaru w ramach 

transakcji trójstronnej na zasadach ogólnych 
w opisanej sytuacji powoduje zatem koniecz-
ność rejestracji drugiego w kolejności podat-
nika w państwie członkowskim, w którym 
rozpoczyna się transport towaru, w celu od-
zyskania przez tego podatnika podatku za-
płaconego przy „krajowym” nabyciu towarów 
oraz rozliczenia wewnątrzwspólnotowej do-
stawy towarów.

Procedura uproszczona 
w transakcji trójstronnej

Procedura uproszczona w wewnątrzwspól-
notowej transakcji trójstronnej polega na:
■ objęciu obowiązkiem zapłaty podatku osta-

tecznego nabywcy towaru, czyli trzeciego 
w kolejności podatnika, z tytułu dostawy 
krajowej pomiędzy drugim a trzecim w ko-
lejności podatnikiem na terytorium pań-
stwa członkowskiego, na którym towar 
znajduje się w momencie zakończenia jego 
wysyłki lub transportu;

■ uznaniu, że doszło do opodatkowania we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towaru 
przez drugiego w kolejności podatnika VAT 
zarówno na terytorium państwa członkow-
skiego, na którym towar znajduje się w mo-
mencie zakończenia jego wysyłki lub trans-
portu, jak i na terytorium państwa, które 
wydało numer identyfikacyjny dla VAT 
drugiemu w kolejności podatnikowi.
A zatem, pomimo że w transakcję trójstron-

ną zaangażowane są trzy podmioty, jedynym 
podatnikiem, który zobowiązany jest do nali-
czenia VAT, jest trzeci w kolejności podatnik 
(ostateczny nabywca towaru), który dokonu-
je samoobliczenia podatku z tytułu nabycia 
towaru od drugiego w kolejności podatnika 
i traktuje to nabycie jako wewnątrzwspólno-
towe nabycie towaru.

Zastosowanie procedury uproszczonej 
w wewnątrzwspólnotowej transakcji trój-
stronnej wymaga spełnienia łącznie następu-
jących warunków:
■ dostawa na rzecz ostatniego w kolejności po-

datnika musi być bezpośrednio poprzedzona 
wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów 
u drugiego w kolejności podatnika,

■ drugi w kolejności podatnik, dokonujący 
dostawy na rzecz ostatniego w kolejności 
podatnika, nie może posiadać siedziby lub 
miejsca zamieszkania w państwie człon-
kowskim, w którym kończy się transport 
lub wysyłka,

■ drugi w kolejności podatnik musi stosować 
wobec pierwszego i ostatniego w kolejno-
ści podatnika ten sam numer identyfikacyj-
ny na potrzeby VAT, który został mu przy-
znany przez państwo członkowskie inne 
niż to, w którym zaczyna się lub kończy 
transport lub wysyłka,

■ ostatni w kolejności podatnik musi stoso-
wać numer identyfikacyjny na potrzeby 
VAT państwa członkowskiego, w którym 
kończy się transport lub wysyłka,

■ ostatni w kolejności podatnik zostaje wska-
zany przez drugiego w kolejności podatni-
ka jako obowiązany do rozliczenia VAT od 
dostawy towarów realizowanej w ramach 
procedury uproszczonej.
A zatem ze względu na zastosowanie do 

wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstron-
nej procedury uproszczonej rozliczania VAT 
obowiązki rejestracyjne do celów VAT są 
ograniczone w stosunku do drugiego podat-
nika w łańcuchu, a podatek jest rozliczany 
przez ostatniego podatnika.

Procedura uproszczona ma zastosowanie 
również wtedy, gdy ostatni w kolejności pod-
miot jest osobą prawną, która nie jest podat-
nikiem podatku od wartości dodanej lub po-
datnikiem podatku od towarów i usług, 
a która jest zidentyfikowana na potrzeby 
transakcji wewnątrzwspólnotowych w pań-
stwie członkowskim, w którym znajduje się 
towar w momencie zakończenia transportu 
lub wysyłki (w Polsce z tej procedury mogą 
skorzystać te osoby prawne niebędące podat-
nikami w rozumieniu art. 15 ustawy, które są 
zarejestrowane jako podatnicy VAT UE).

U polskiego podatnika sposób rozliczenia 
będzie uzależniony od tego, którym jest w ko-
lejności podatnikiem w tej transakcji.

Polski podatnik podatku od towarów 
i usług, który jest pierwszym w kolejności po-
datnikiem w wewnątrzwspólnotowej transak-
cji trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedu-
rą uproszczoną:

opodatkowanie 
dostaw

zakończenie 
transportu
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■ dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów na rzecz drugiego w kolejności 
podatnika, którą opodatkowuje stawką 
VAT 0%, przy spełnieniu określonych 
w ustawie warunków do zastosowania 
stawki VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towarów (patrz s. 6., Wewnątrz-
wspólnotowa dostawa towarów);

■ wystawia fakturę VAT na drugiego w kolej-
ności podatnika, która powinna zawierać 
VAT UE jego i drugiego nabywcy;

■ wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę 
towarów w deklaracji VAT-7, informacji 
podsumowującej i ewidencji.
Polski podatnik podatku od towarów 

i usług, który jest drugim w kolejności podat-
nikiem w wewnątrzwspólnotowej transakcji 
trójstronnej rozliczanej zgodnie z procedurą 
uproszczoną:
■ nie może mieć siedziby lub miejsca zamiesz-

kania w państwie członkowskim os tat - 
niego w kolejności podatnika (tzn. pań-
stwie członkowskim zakończenia tran s por-
tu lub wysyłki);

■ stosuje wobec pierwszego i ostatniego 
w kolejności podatnika numer identyfika-
cji podatkowej poprzedzony kodem PL;

■ wystawia na ostatniego w kolejności po-
datnika fakturę VAT zawierającą, oprócz 
danych wymienionych w art. 106e ustawy, 
następujące informacje:
–  adnotację: „VAT: Faktura WE uproszczo-

na na mocy art. 135–138 ustawy o po-
datku od towarów i usług” lub „VAT: 
Faktura WE uproszczona na mocy 
art. 141 dyrektywy 2006/112/WE”,

–  stwierdzenie, że podatek z tytułu doko-
nanej dostawy zostanie rozliczony przez 
ostatniego w kolejności podatnika,

–  numer identyfikacji podatkowej poprze-
dzony kodem PL, który jest stosowany 
przez niego wobec pierwszego i ostat-
niego w kolejności podatnika,

–  numer identyfikacyjny stosowany na 
potrzeby podatku od wartości dodanej 
ostatniego w kolejności podatnika;

■ w prowadzonej ewidencji, oprócz danych 
określonych w art. 109 ust. 3 ustawy, wy-
kazuje ustalone wynagrodzenie za dosta-
wy w ramach procedury uproszczonej oraz 
nazwę i adres ostatniego w kolejności po-
datnika (bądź osoby prawnej niebędącej 
podatnikiem, obowiązanej do rozliczenia 
VAT z tytułu tej transakcji);

■ w deklaracji VAT-7 wykazuje odpowiednio 
dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu 
towaru (bez podatku od towarów i usług, 
gdyż w procedurze uproszczonej nie wyka-

zuje się z tego tytułu podatku) od pierw-
szego w kolejności podatnika. W deklaracji 
nie wykazuje się dostawy towarów na rzecz 
ostatniego w kolejności podatnika, gdyż ta 
dostawa nie podlega opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i usług (jest wykony-
wana w państwie zakończenia wysyłki lub 
transportu);

■ w składanych informacjach podsumowują-
cych wykazuje odpowiednio dane o we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu towaru od 
pierwszego w kolejności podatnika i we-
wnątrzwspólnotowej dostawie na rzecz 
ostatniego w kolejności podatnika, zazna-
czając, że są to transakcje trójstronne. Nale-
ży podkreślić, że wykazanie dostawy towa-
rów na rzecz ostatniego w kolejności 
podatnika w części dotyczącej wewnątrz-
wspólnotowej dostawy towarów nie ozna-
cza, iż mamy do czynienia u drugiego w ko-
lejności podatnika z wewnątrzwspólnotową 
dostawą towarów. Jest to dostawa towarów, 
której miejscem świadczenia jest państwo 
członkowskie zakończenia wysyłki i trans-
portu, ale która może być weryfikowana 
przez system VIES.
Polski podatnik, który jest ostatnim w ko-

lejności podatnikiem w wewnątrzwspólnoto-
wej transakcji trójstronnej, rozliczanej zgod-
nie z procedurą uproszczoną:
■ w prowadzonej ewidencji wykazuje obrót 

z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy 
oraz kwotę podatku przypadającą na tę 
dostawę, która stanowi u niego wewnątrz-
wspólnotowe nabycie towarów, a także 
nazwę i adres drugiego w kolejności po-
datnika;

■ w składanej deklaracji podatkowej wyka-
zuje odpowiednio dane o wewnątrzwspól-
notowym nabyciu towaru (kwoty podatku 
z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów powinny być odpowiednio obli-
czone i wykazane);

■ w składanej informacji podsumowującej 
wykazuje odpowiednio dane o wewnątrz-
wspólnotowym nabyciu towaru.

Rozliczenie dostawy 
przez polskiego podatnika, 
która nie podlega VAT w Polsce

Jeśli polski podatnik dokonuje dostawy 
(nie w ramach transakcji trójstronnej), której 
miejsce świadczenia znajduje się poza kra-
jem, sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu 
w kraju. Mimo to na polskich podatników na-
łożono określone obowiązki.

faktura VAT

wykazanie 
obrotu



VAT w obrocie z zagranicą w 2014 r.

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  24  (838)32 www.pgp.infor.pl

Obowiązki polskich podatników, gdy miejsce dostawy nie znajduje się w Polsce i nie jest 
to transakcja trójstronna uproszczona

Lp. Rodzaj obowiązków Czy dotyczy

1. Posiadanie numeru VAT UE poprzedzone-
go kodem PL.

Nie

2. Wystawianie faktury uproszczonej, bez 
stawki i kwoty podatku oraz kwoty należ-
ności wraz z podatkiem.

Tak, dodatkowo faktura musi zawierać ad-
notację „odwrotne obciążenie”.

3. Wystawianie faktury nie później niż 15. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano dostawy.

Tak

4. Ewidencjonowanie obrotu, podczas którego 
należy uwzględnić moment powstania obo-
wiązku podatkowego określany dla dostawy 
krajowej, tj. w dacie dokonania dostawy.

Tak

5. Wykazywanie w deklaracji VAT-7. Tak, obrót wykazujemy w poz. 11.

6. Składanie informacji podsumowujących. Nie

Ważną kwestią jest w tym przypadku pra-
wo do odliczenia VAT od zakupów dokona-
nych w Polsce, mimo że usługa nie podlega 
opodatkowaniu w kraju. Polski podatnik 
może odliczyć VAT od zakupów dokonanych 
w Polsce, związanych ze świadczeniem usługi 
poza terytorium kraju, pod warunkiem że 
(art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy):
■ kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby 

czynności te były wykonywane na teryto-
rium kraju,

■ podatnik posiada dokumenty, z których 
wynika związek odliczonego podatku 
z tymi czynnościami.
Spełnienie warunku oceniamy na podsta-

wie polskich przepisów określających prawo 
do odliczenia VAT (art. 86 i 88 ustawy).

Dostawa, 
dla której podatnikiem 
jest polski nabywca

Polski podatnik, który kupuje towary od za-
granicznego podatnika, przede wszystkim 
musi ustalić miejsce dostawy. Szczególna sy-
tuacja wystąpi wówczas, gdy nabywca jest zo-
bowiązany do rozliczenia VAT od dostawy, 
dla której podatnikiem jest nabywca (art. 17 
ust. 1 pkt 5 ustawy). Obowiązek rozliczenia 
VAT jest uzależniony od spełnienia łącznie 
następujących warunków:
1)  miejsce dostawy usługi znajduje się w Pol-

sce;
2)  dostawa jest dokonywana przez podatni-

ków nieposiadających siedziby działalnoś-

ci gospodarczej lub stałego miejsca pro-
wadzenia działalności gospodarczej na 
terytorium kraju; ponadto dokonujący do-
stawy na terytorium kraju nie może być 
zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce. 
Gdy będzie on zarejestrowanym czynnym 
podatnikiem VAT, mechanizm odwrotne-
go obciążenia nie wystąpi. Sam będzie 
musiał rozliczać VAT;

Należy rozliczyć VAT również wówczas, 
gdy dostawca posiada stałe miejsce prowa-
dzenia działalności gospodarczej na teryto-
rium kraju, przy czym to stałe miejsce pro-
wadzenia działalności gospodarczej lub 
inne miejsce prowadzenia działalności go-
spodarczej dokonującego dostawy towarów 
nie uczestniczy w tych transakcjach.
3)  nabywcą towarów jest:

–  podatnik podatku od towarów i usług, 
posiadający siedzibę działalności go-
spodarczej lub stałe miejsce prowa-
dzenia działalności gospodarczej na 
terytorium kraju, albo osoba prawna 
niebędąca podatnikiem, posiadająca 
siedzibę na terytorium kraju, z za-
strzeżeniem art. 15 ust. 6 (tj. nie 
uznaje się za podatnika organów wła-
dzy publicznej, gdy realizują zadania 
nałożone innymi ustawami);

–  podmiot zarejestrowany zgodnie 
z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4, 
tj. jako podatnik VAT lub podatnik 
VAT UE w przypadku dostawy gazu 
w systemie gazowym, energii elek-
trycznej w systemie elektroenerge-
tycznym, energii cieplnej lub chłodni-

miejsce 
dostawy

 nabywca
towaru
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czej przez sieci dystrybucji energii 
cieplnej lub chłodniczej;
Nabywca towarów ma obowiązek 

rozliczenia VAT od dostawy, dla któ-
rej podatnikiem jest nabywca, gdy 
korzysta ze zwolnienia z VAT, jeśli 
pozostałe warunki są spełnione. 
Gdy nie ma obowiązku składania 
deklaracji VAT-8, składa deklarację 
VAT-9M, w terminie do 25. dnia 
miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym powstał obowiązek 
podatkowy.

4)  dostawa towarów nie jest dokony-
wana w ramach sprzedaży wysyłko-
wej na terytorium kraju.

Gdy spełnione są te warunki, doko-
nujący dostawy towarów nie rozlicza 
podatku należnego w Polsce. Zrobi to 
za niego nabywca.

Obowiązki podatnika 
zobowiązanego 
do rozliczenia VAT 
od dostawy za sprzedawcę

Podatnik może nie wystawiać żadne-
go dokumentu wewnętrznego. Podsta-
wą rozliczenia będzie wówczas faktura 
wystawiona przez kontrahenta. Jeśli 
jednak zdecyduje się wystawić taki do-
kument, może mieć on dowolną formę, 
gdyż obecnie przepisy nie regulują tej 
kwestii.

Ustalenie momentu powstania 
obowiązku podatkowego

Przepisy nie określają specjalnych za-
sad ustalania obowiązku podatkowego 
dla dostawy, dla której podatnikiem jest 
nabywca. Oznacza to, że obowiązek po-
datkowy będzie powstawał zasadniczo 
z chwilą dokonania dostawy (art. 19a 
ust. 1 ustawy).

Ustalenie kursu waluty
Mają tutaj zastosowanie zasady prze-

widziane w art. 31a ustawy. Dlatego gdy 
kwoty stosowane do określenia podstawy 
opodatkowania dostawy, dla której po-
datnikiem jest nabywca, są określone 
w walucie obcej, przeliczenia na złote do-
konuje się według kursu średniego danej 
waluty obcej ogłoszonego przez Narodo-
wy Bank Polski na ostatni dzień roboczy 
poprzedzający dzień powstania obowiąz-
ku podatkowego.

Podatnik może też wybrać sposób 
przeliczania tych kwot na złote według 
ostatniego kursu wymiany opublikowa-
nego przez Europejski Bank Centralny.

Rozliczenie dostawy 
w deklaracji

Dostawa, dla której podatnikiem jest 
nabywca, jest wykazywana w deklara-
cji VAT-7 w poz. 31 i 32.

Podatek należny jest również podat-
kiem naliczonym. Obowiązują tutaj 
ogólne zasady przewidziane dla zaku-
pów krajowych. Nabywca towarów 
może odliczyć podatek naliczony 
w miesiącu, w którym powstał obowią-
zek podatkowy z tytułu dostawy towa-
rów, dla której podatnikiem jest na-
bywca, lub w dwóch następnych 
okresach rozliczeniowych. Warunkiem 
odliczenia VAT jest wykazanie podatku 
należnego.

Podatnik, który rozlicza VAT od do-
stawy za nabywcę, nie musi mieć nu-
meru VAT UE. Nie składa również in-
formacji podsumowującej.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 31a ust. 1 ustawy o podatku 
od towarów i usług
W przypadku gdy kwoty stosowane 
do określenia podstawy opodatkowa-
nia są określone w walucie obcej, 
przeliczenia na złote dokonuje się 
według kursu średniego danej walu-
ty obcej ogłoszonego przez Narodo-
wy Bank Polski na ostatni dzień robo-
czy poprzedzający dzień powstania 
obowiązku podatkowego. Podatnik 
może wybrać sposób przeliczania 
tych kwot na złote według ostatniego 
kursu wymiany opublikowanego 
przez Europejski Bank Centralny na 
ostatni dzień poprzedzający dzień 
powstania obowiązku podatkowego; 
w takim przypadku waluty inne niż 
euro przelicza się z zastosowaniem 
kursu wymiany każdej z nich wzglę-
dem euro. 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 19a, 31a i 86–88 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312). 

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów

w Teleporadni

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

zwolnienie 
z VAT
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Eksport towarów
Rozliczenie eksportu towarów jest mniej 
sformalizowane niż rozliczenie transakcji 
wewnątrzwspólnotowych. Eksport towa-
rów to wywóz towarów z terytorium kra-
ju poza terytorium UE.

Eksport towarów występuje również w sytu-
acji, gdy towary będą objęte procedurą celną 
wywozu w innym niż Polska państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej, jeżeli będą spełnio-
ne pozostałe warunki określone w art. 2 pkt 8 
ustawy.

Rozliczenie eksportu 
w deklaracji

Za eksport może być uznana tylko czyn-
ność, która będzie stanowić dostawę podle-

gającą VAT. Jeśli czynność nie będzie sta-
nowić dostawy towarów, nie będzie mogła 
być uznana za eksport towarów.

W zależności od tego, kto wywozi towar, 
wyróżniamy:
■ eksport bezpośredni – towar jest wywo-

żony przez dostawcę lub na jego rzecz, 
albo

■ eksport pośredni – towar jest wywożony 
przez nabywcę mającego siedzibę poza 
terytorium kraju lub na jego rzecz, z wy-
łączeniem towarów wywożonych przez 
samego nabywcę dla celów wyposażenia 
lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych 
oraz turystycznych statków powietrz-
nych albo innych środków transportu 
służących do celów prywatnych.

Sposób rozliczenia eksportu towaru

Rodzaj czynności Eksport bezpośredni Eksport pośredni

1 2 3

Obowiązek podatkowy 1. Z chwilą wydania towarów.
2.  Z chwilą otrzymania zaliczki, jeśli zapłata nastąpiła przed 

dokonaniem dostawy.

Termin wystawienia faktury Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano dostawy lub wpłacono zaliczkę. Może 
być wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem 
dostawy lub otrzymaniem zaliczki.

Kurs waluty Według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprze-
dzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik 
może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według 
ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski 
Bank Centralny.

Dokumenty uprawniające do 
zastosowania stawki 0%

Z ustawy o VAT wprost wynika, jakie to mogą być dokumenty 
(art. 41 ust. 6 i 11 ustawy). Nie jest to katalog zamknięty. Są 
to w szczególności:
1)  dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu 

teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wy-
wozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk 
tego dokumentu, czyli komunikat IE-599;

2)  dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu 
teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wy-
wozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapew-
niona jest jego autentyczność;

3)  zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza 
systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgło-
szeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez 
urząd celny.

eksport 
pośredni
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1 2 3

W praktyce nadal są to komunikat IE-599 lub dokument SAD, 
gdy będzie to eksport bezpośredni. W przypadku eksportu 
pośredniego będzie to potwierdzona kopia SAD lub komuni-
kat IE-599 otrzymany poza systemem.

Termin rozliczenia w dekla-
racji

1.  W deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podat-
kowy, pod warunkiem że przed upływem terminu złożenia 
tej deklaracji eksporter otrzymał wymagane dokumenty.

2.  Jeśli nie otrzyma wymaganych w tym terminie dokumen-
tów, nie rozlicza w ogóle eksportu w deklaracji, w której 
powstał obowiązek podatkowy.

3.  Jeżeli przed upływem terminu złożenia deklaracji za na-
stępny okres rozliczeniowy eksporter otrzyma wymaga-
ne dokumenty, rozlicza dostawę jako eksport towarów 
ze stawką 0%. Jeśli ich nie otrzyma – rozlicza dostawę ze 
stawką krajową.

Kiedy można dokonać korek-
ty, gdy podatnik otrzyma póź-
niej wymagane dokumenty

Podatnik dokonuje korekty w rozliczeniu za okres rozlicze-
niowy, w którym otrzymał dokument. W takim przypadku 
wykazuje dostawę ze stawką 0% w poz. 32 i koryguje wykaza-
ny we wcześniejszych deklaracjach obrót ze stawką krajową.

Dokumenty przy eksporcie 
pośrednim uprawniające do 
stosowania stawki 0%

W przypadku eksportu pośredniego sprze-
dawca zazwyczaj dysponuje dokumentami 
IE-599 otrzymanymi poza systemem ECS. 
Obecnie nie powinno być to problemem. Od 
1 kwietnia 2013 r. jako jeden z dokumentów 
ustawodawca wymienia dokument w formie 
elektronicznej pochodzący z systemu telein-
formatycznego służącego do obsługi zgłoszeń 
wywozowych, otrzymany poza tym syste-
mem, jeżeli zapewniona jest jego autentycz-
ność. Wprawdzie ustawodawca wskazuje 
warunek: „jeśli zapewniona jest jego auten-
tyczność”, nie oznacza to jednak, że musi to 
być potwierdzony urzędowo dokument. Jeże-
li ustawodawca miałby taki zamiar, to tak jak 
w przypadku wersji papierowej określiłby wa-
runek, że kopia musi być potwierdzona przez 
urząd celny.

Rozliczanie zaliczek 
eksportowych

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasa-
dy opodatkowania zaliczek eksportowych. 
Obowiązek podatkowy powstaje w momencie 
otrzymania zaliczki eksportowej, i to niezależ-
nie od tego, kiedy następuje wywóz (art. 19a 
ust. 8 ustawy). Już wprost z ustawy wynika, że 
zaliczki te nadal są opodatkowane stawką 0%, 

lecz ma ona zastosowanie pod pewnymi wa-
runkami, które muszą być spełnione łącznie:
1)  wywóz towarów nastąpi w terminie 

dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, 
w którym podatnik otrzyma zapłatę,

2)  w tym terminie podatnik otrzyma doku-
ment potwierdzający wywóz towaru poza 
terytorium Unii Europejskiej.

Stawkę 0% można zastosować również wów-
czas, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie 
późniejszym niż określony w pkt 1, pod wa-
runkiem że wywóz towarów w tym później-
szym terminie jest uzasadniony specyfiką re-
alizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną 
warunkami dostawy, w których określono 
termin wywozu towarów.

Jednocześnie ustawodawca odsyła do art. 41 
ust. 7 ustawy o VAT. Przepis ten przesuwa o je-
den okres rozliczeniowy moment, w którym 
eksport towarów wykazuje się w ewidencji 
VAT, a w konsekwencji w deklaracji VAT. Na 
podstawie art. 41 ust. 7 ustawy o VAT eksport 
towarów nie jest bowiem wykazywany w ewi-
dencji VAT oraz deklaracji VAT za okres rozli-
czeniowy powstania obowiązku podatkowego, 
lecz w ewidencji VAT oraz deklaracji VAT za 
kolejny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że je-
żeli przed upływem terminu do złożenia de-
klaracji VAT za okres rozliczeniowy powstania 
obowiązku podatkowego nie zostaną spełnio-
ne warunki określone w art. 41 ust. 9a ustawy 
o VAT, to zaliczek na poczet eksportu towarów 
nie wykazuje się w ewidencji VAT ani w dekla-
racji VAT za ten okres rozliczeniowy.

forma 
elektroniczna

moment 
rozliczeniowy
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Zdaniem organów podatkowych warunek 
wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik 
otrzymał dokument potwierdzający wywóz 
towarów poza terytorium Unii Europejskiej 
w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 
ustawy o VAT, tj. co do zasady przed upływem 
terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 
okres rozliczeniowy, w którym upłynął ter-
min, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. 
Niespełnienie tego warunku spowoduje obo-
wiązek zastosowania stawki właściwej dla da-
nego towaru w kraju (pismo Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 
2013 r., sygn. ITPP3/443–391/13/AT).

PRZYKŁAD

Spółka otrzymała w lutym zaliczkę na po-
czet eksportu towarów. Oznacza to, że za-
liczkę na poczet eksportu towarów spółka 
powinna ostatecznie wykazać w deklara-
cji VAT-7 za maj 2014 r. ze stawką:
1)  0% – jeżeli do 25 czerwca 2014 r. 

otrzyma dokument potwierdzający 
wywóz towaru poza terytorium Unii 
Europejskiej,

2)  23% – jeżeli do 25 czerwca 2014 r. 
nie otrzyma dokumentu potwier-
dzającego wywóz towaru poza tery-
torium Unii Europejskiej.

Na rozliczenie możemy czekać trzy 
okresy rozliczeniowe: luty, marzec,  
kwiecień. W deklaracji za maj trzeba 
ostatecznie dokonać rozliczenia.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od to-
warów i usług
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
o: (…)
8)  eksporcie towarów – rozumie się 

przez to dostawę towarów wysyła-
nych lub transportowanych z teryto-
rium kraju poza terytorium Unii Eu-
ropejskiej przez: 
a)  dostawcę lub na jego rzecz, lub 
b)  nabywcę mającego siedzibę 

poza terytorium kraju lub na 
jego rzecz, z wyłączeniem to-
warów wywożonych przez sa-
mego nabywcę do celów wy-
posażenia lub zaopatrzenia 
statków rekreacyjnych oraz tu-
rystycznych statków powietrz-
nych lub innych środków trans-
portu służących do celów 
prywatnych 

– jeżeli wywóz towarów poza teryto-
rium Unii Europejskiej jest potwierdzo-
ny przez urząd celny określony w prze-
pisach celnych. 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312). 

Import towarów
Import towarów, czyli przywóz towarów 
z terytorium państwa trzeciego na tery-
torium kraju, może być rozliczony w de-
klaracji VAT-7 (VAT-7K lub VAT-7D) albo 
w systemie zapłaty i odliczenia. 

Korzystanie z procedury uproszczonej wy-
maga spełnienia licznych warunków. Gdy 
importer spełnia warunki ustawowe, nie 
musi płacić tego podatku do urzędu celnego. 
Jest rozliczany bezgotówkowo. Sposób rozli-
czenia wygląda tak jak przy wewnątrzwspól-
notowym nabyciu czy imporcie usług. 
W poz. 25 i 26 podatnik wykazuje podatek 
należny, który jest jednocześnie podatkiem 
naliczonym odliczanym na zasadach ogól-
nych.

Miejsce rozliczenia importu

Miejscem opodatkowania importu towarów 
jest terytorium państwa członkowskiego, na 
którym towary znajdują się w momencie ich 
wprowadzenia na terytorium Unii Europej-
skiej (art. 26a ustawy). W przypadku gdy to-
wary zostaną objęte z momentem ich wpro-
wadzenia na terytorium Unii Europejskiej 
jedną z następujących procedur lub przezna-
czeń celnych:
■ procedurą uszlachetniania czynnego w sys-

temie zawieszeń,
■ procedurą odprawy czasowej z całkowitym 

zwolnieniem od należności celnych przy-
wozowych,

■ procedurą składu celnego,

dokument 
potwierdzający 

wywóz

rodzaje 
procedur
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■ procedurą tranzytu, w tym także składo-
waniem czasowym przed nadaniem prze-
znaczenia celnego,

■ przeznaczeniem – wprowadzenie towarów 
do wolnego obszaru celnego lub składu 
wolnocłowego
– miejscem importu takich towarów jest te-

rytorium państwa członkowskiego, na któ-
rym towary te przestaną podlegać tym proce-
durom i przeznaczeniom.

Procedura uproszczona

Aby rozliczać import towarów w deklaracji, 
muszą być spełnione następujące warunki:

Towary muszą być objęte 
procedurą uproszczoną

Podatnik, który chce rozliczać VAT od im-
portu towarów w deklaracji, musi pamiętać, że 
może z tego skorzystać tylko wtedy, gdy towa-
ry zostały dopuszczone do obrotu na podsta-
wie uproszczonej procedury. Poza tym nie 
każde dopuszczenie do obrotu na podstawie 
uproszczonej procedury daje prawo do rozli-
czania VAT w deklaracji. Artykuł 33a ustawy 
będzie miał zastosowanie tylko do podatników 
stosujących procedurę uproszczoną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 lit. b) lub c) rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 paździer-
nika 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny. Jest to procedura, w przypadku 
której zamiast dokumentów SAD, za zgodą or-
ganów celnych, podatnicy składają:
■ dokument handlowy lub urzędowy wraz 

z wnioskiem o objęcie towarów daną pro-
cedurą,

■ zgłoszenie towarów do danej procedury 
poprzez wpisanie towarów do ewidencji.
Prawa do zastosowania procedury uprosz-

czonej, a tym samym do rozliczenia importu 
w deklaracji VAT-7, nie mają podatnicy, któ-
rzy składają zgłoszenie niekompletne (art. 76 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady).

Zanim podatnik będzie mógł rozliczyć im-
port w deklaracji VAT, najpierw musi uzyskać 
zgodę na stosowanie procedury uproszczo-
nej. Jeżeli podatnik nie ma pozwolenia na 
stosowanie uproszczonej procedury, a chce 
rozliczać import w deklaracji, to zgłoszenia 
w jego imieniu musi dokonać przedstawiciel 
pośredni.

Zawiadomienie 
naczelnika urzędu celnego

Aby rozliczać import w deklaracji, importer 
musi zawiadomić właściwy urząd celny 

i skarbowy, czyli urzędy właściwe dla podat-
nika do rozliczenia VAT oraz importu. Za-
wiadomienie musi złożyć przed początkiem 
okresu rozliczeniowego, od którego będzie 
rozliczał import w deklaracji.

Urząd, który otrzyma takie zawiadomienie, 
nie wyraża zgody na rozliczanie importu 
w deklaracji, gdyż zawiadomienie ma jedynie 
charakter informacyjny. Przepisy nie okreś-
lają również urzędowego wzoru zawiado-
mienia.

Przedstawienie zaświadczeń 
i zabezpieczenia

Aby rozliczać import towarów w deklara-
cji, trzeba złożyć do naczelnika urzędu cel-
nego:
■ zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 

sześć miesięcy przed dokonaniem importu 
o braku zaległości we wpłatach należnych 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
we wpłatach poszczególnych podatków 
stanowiących dochód budżetu państwa, 
przekraczających odrębnie z każdego tytu-
łu, w tym odrębnie w każdym podatku, od-
powiednio 3% kwoty należnych składek 
i należnych zobowiązań podatkowych 
w poszczególnych podatkach; udział zale-
głości w kwocie składek lub podatku ustala 
się w stosunku do kwoty należnych wpłat 
za okres rozliczeniowy, którego dotyczy za-
ległość; nie musimy składać tego zaświad-
czenia, jeśli naczelnik urzędu celnego 
posiada aktualne dokumenty; takie za-
świadczenie będziemy musieli składać co 
sześć miesięcy; zaległość z danego podatku 
w okresie rozliczeniowym nie może prze-
kraczać 3%;

■ potwierdzenie zarejestrowania podatnika 
jako podatnika VAT czynnego; potwierdze-
nia tego organy podatkowe dokonują na 
druku VAT-5.
Wymóg przedstawienia przez podatnika 

dokumentów uważa się za spełniony również 
w przypadku złożenia przez podatnika 
oświadczeń o tej samej treści. Oświadczenia 
składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła-
dający oświadczenie podatnik jest obowiąza-
ny do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o od-
powiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań. Dokumentów tych nie trzeba 
przedkładać, jeżeli naczelnik urzędu celnego 
posiada złożone przez podatnika aktualne 
dokumenty.

dopuszczenie
 do obrotu

odpowiedzialność 
karna
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 26a ustawy o podatku od towa-
rów i usług
1.  Miejscem importu towarów jest tery-

torium państwa członkowskiego, na 
którym towary znajdują się w mo-
mencie ich wprowadzenia na teryto-
rium Unii Europejskiej. 

2.  W przypadku gdy towary zostaną 
objęte z momentem ich wprowadze-
nia na terytorium Unii Europejskiej 
jedną z następujących procedur lub 
przeznaczeń celnych: 
1)  procedurą uszlachetniania czyn-

nego w systemie zawieszeń, 
2)  procedurą odprawy czasowej 

z całkowitym zwolnieniem od na-
leżności celnych przywozowych, 

3)  procedurą składu celnego, 
4)  procedurą tranzytu, w tym także 

składowaniem czasowym przed 
nadaniem przeznaczenia celnego, 

5)  przeznaczeniem – wprowadzenie 
towarów do wolnego obszaru cel-
nego lub składu wolnocłowego 

– miejscem importu takich towarów 
jest terytorium państwa członkow-
skiego, na którym towary te przesta-
ną podlegać tym procedurom i prze-
znaczeniom. 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 33a ustawy z  11 marca 2004 r. o podat-

ku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312). 
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VAT w obrocie z zagranicą w 2014 r.
Jak leasingobiorca powinien rozliczyć VAT 
w przypadku leasingu naczepy od firmy zagranicznej

PYTANIE 
Nasze przedsiębiorstwo korzysta 
z leasingu finansowego w firmie 
austriackiej, która deklaruje, że jest 
zwolniona z VAT (podatku od war-
tości dodanej).
1. Czy w takim przypadku jesteśmy 
zobowiązani naliczać VAT w Polsce 
od rat leasingowanej naczepy, któ-
ra jest przedmiotem leasingu?
2. Czy naczepę trzeba wprowadzić 
do ewidencji środków trwałych 
w naszej firmie?
3. Koszt raty określony jest w euro, 
dlatego przeliczamy ją po kursie 
i księgujemy w koszty. Czy takie po-
stępowanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ 
1. W sytuacji opisanej w pytaniu 

(zakładając, że nabycie naczepy 
w leasing finansowy stanowi dosta-
wę towarów) nie będą Państwo zo-
bowiązani do rozliczenia podatku 
od towarów i usług. Z kolei uznając, 
że umowa leasingu stanowi świad-
czenie usług, wystąpi konieczność 
ujęcia VAT w składanej przez Was 
deklaracji (wykazanie importu 
usług). Faktycznie jednak w obu sy-
tuacjach podatek nie będzie stano-
wił ekonomicznego ciężaru dla pol-
skiego podatnika.

2. Naczepa powinna zostać wpro-
wadzona do ewidencji środków 
trwałych, przez co koszty poszcze-
gólnych rat leasingowych powinny 
być rozliczane poprzez dokonywa-
nie odpisów amortyzacyjnych.

3. Do określenia wielkości wy-
datku poniesionego w euro po-
winni Państwo stosować kurs 
średni tej waluty ogłaszany przez 
Narodowy Bank Polski z ostatnie-
go dnia roboczego poprzedzające-
go dzień poniesienia kosztu – za-
równo w odniesieniu do ustalenia 
wartości początkowej środka trwa-

łego, jak i poszczególnych rat od-
setkowych.

WYJAŚNIENIE
W określonych wypadkach umowa 

leasingu jest traktowana jak dosta-
wa towarów. Jest tak w przypadku 
umów leasingu, które są wymienione 
w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. 
Zgodnie z tym przepisem: (...) przez 
dostawę towarów, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się prze-
niesienie prawa do rozporządzania to-
warami jak właściciel, w tym również:

(...) 2) wydanie towarów na podsta-
wie umowy dzierżawy, najmu, leasin-
gu lub innej umowy o podobnym cha-
rakterze zawartej na czas określony 
lub umowy sprzedaży na warunkach 
odroczonej płatności, jeżeli umowa 
przewiduje, że w następstwie normal-
nych zdarzeń przewidzianych tą umo-
wą lub z chwilą zapłaty ostatniej raty 
prawo własności zostanie przeniesione 
(...).

Jeśli umowa leasingu, o której 
mowa w pytaniu, spełnia przesłanki 
wskazane w powołanym przepisie, to 
leasing ten stanowi dostawę towarów 
ze wszelkimi tego konsekwencjami. 
Z pytania wynika, że zawarta przez 
Państwa umowa leasingu jest umową 
leasingu finansowego. Tego rodzaju 
umowa zwykle w praktyce spełnia 
ww. przesłanki. Zgodnie z ustawą 
o VAT będzie więc uznana za odpłat-
ną dostawę towarów. Jednak z same-
go faktu nazwania umowy leasin-
giem finansowym nie wynika jeszcze 
konieczność uznania leasingu za do-
stawę towaru. Konieczne jest, aby 
były spełnione pozostałe przesłanki, 
np. aby zapisy tej umowy przewidy-
wały przejście na leasingobiorcę 
prawa własności leasingowanego 
przedmiotu. Wskazuje na to wyrok 
z 4 marca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 
1667/09), w którym WSA w Warsza-

wie stwierdził: (...) za dostawę towa-
rów w rozumieniu u.p.t.u. może być 
uznana tylko taka umowa leasingu, 
która w zależności od jej treści zawiera 
opcję przeniesienia własności w wyni-
ku nor malnych zdarzeń przewidzia-
nych tą umową lub z chwilą zapłaty 
ostatniej raty, w wyniku których zgod-
nie z przepisami o podatku dochodo-
wym odpisów amortyzacyjnych doko-
nuje korzystający, oraz te umowy 
leasingu, w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym, których 
przedmiotami są grunty (...).

Ad 1. Czy leasing finansowy nale-
ży rozliczyć jako wewnątrzwspól-
notowe nabycie towaru

Uznając, że w omawianym przypad-
ku dochodzi do dostawy towarów, od-
powiednio należy także rozliczyć po-
datek od towarów i usług. W takim 
przypadku może bowiem wystąpić 
obowiązek rozliczenia podatku z tytu-
łu wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towaru (art. 9 ust. 1 ustawy o VAT). 
W przypadku wewnątrzwspólnotowe-
go nabycia towarów to nabywca zobo-
wiązany jest do rozliczenia podatku 
na terenie kraju (art. 17 ust. 1 pkt 3 
ustawy o VAT). W rozpatrywanym 
przypadku podatnik nie będzie miał 
jednak obowiązku rozliczenia we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towa-
ru. Z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT 
wynika bowiem, że wewnątrzwspól-
notowe nabycie towarów nie występu-
je w przypadku, gdy:

(...) 3) dostawa towarów, w wyniku 
której ma miejsce wewnątrzwspólno-
towe nabycie towarów na terytorium 
kraju:
a)  nie stanowiła u podatnika, o któ-

rym mowa w art. 15 ustawy VAT, 
albo nie stanowiłaby u podatnika 
podatku od wartości dodanej do-
stawy towarów, o której mowa 
w art. 7 tej ustawy, lub stanowiła 
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albo stanowiłaby taką dostawę to-
warów, ale dokonywaną przez po-
datnika, o którym mowa w art. 113 
ust. 1 i 9 ustawy VAT, albo podatni-
ka podatku od wartości dodanej, 
do którego miałyby zastosowanie 
podobne zwolnienia, z wyjątkiem 
gdy przedmiotem dostawy są nowe 
środki transportu. (...)

Wskazują Państwo, że podmiot 
z Austrii jest zwolniony z podatku od 
wartości dodanej. To z kolei sprawia, 
że znajduje zastosowanie przytoczony 
wyżej przepis. W konsekwencji nie 
wystąpi u Państwa wewnątrzwspól-
notowe nabycie towaru.

Warto wyjaśnić, że z art. 38 ust. 2 
lit. b) unijnego rozporządzenia wyko-
nawczego nr 282.2011 wynika, że 
środkami transportu są także przycze-
py i naczepy. Teoretycznie więc rzecz 
ujmując, jeśli środek transportu 
(w tym przyczepa i naczepa) fizycznie 
jest nowy, można byłoby traktować go 
jako „nowy środek transportu”, o któ-
rym mowa w polskiej ustawie o VAT.

Takie wnioski są jednak nieupraw-
nione. Należy pamiętać, że:
■ definicja „nowych środków trans-

portu” jest zawarta w art. 2 pkt 10 
ustawy o VAT i jest to definicja legal-
na, którą należy w tym przypadku 
stosować (jest ona również zgodna 
ze wskazaniami dyrektywy 112),

■ w unijnym rozporządzeniu wyko-
nawczym mowa jest o „środkach 
transportu”, a nie o „nowych środ-
kach transportu”, dlatego nie ist-
nieje możliwość uznania tych 
pierwszych (w przypadku ich fi-
zycznej „nowości”) za „nowe środki 
transportu”, o których stanowi dy-
rektywa 112 i ustawa o VAT – pro-
wadziłoby to do nieuprawnionej 
wykładni rozszerzającej i złamania 
definicji normatywnej „nowych 
środków transportu”,

■ definicji „środków transportu” 
z unijnego rozporządzenia wyko-
nawczego należy używać wyłącznie 
w celu interpretacji przepisów pod-
sekcji 10 tego rozporządzenia za-
tytułowanej „wynajem środków 
transportu” i powinna być stosowa-
na wyłącznie w celu ustalenia miej-
sca świadczenia usług – jest to 
zgodne z wykładnią systemową 
i celowościową.

Uznając zatem, w odniesieniu do 
sytuacji opisanej w pytaniu, że lea-
sing, z jakim mamy do czynienia, po-
winniśmy kwalifikować jako dostawę 
towarów, nie mamy do czynienia 
z wewnątrzwspólnotowym nabyciem 
towarów w rozumieniu art. 10 ustawy 
o VAT. Powoduje to, że podmiot naby-
wający naczepę nie będzie zobowią-
zany do rozliczenia podatku z tytułu 
tej transakcji, co wystąpi także w Pań-
stwa przypadku.

Z kolei przyjmując założenie, że 
w przypadku opisanym w pytaniu lea-
sing finansowy jest usługą (tzn. nie 
spełnia warunków uznania go za do-
stawę towaru), Państwo jako nabyw-
ca usługi powinni rozliczyć VAT z ty-
tułu importu usług.

Usługa leasingu została bowiem 
wykonana na Państwa rzecz przez po-
datnika VAT z innego państwa człon-
kowskiego (zakładamy, że podmiot 
ten korzysta ze zwolnienia podmioto-
wego – w pytaniu mowa bowiem o po-
datniku zwolnionym z VAT). Dlatego 
będzie miała zastosowanie regulacja 
z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT 
nakazująca rozliczenie VAT przez 
podmiot będący usługobiorcą usług 
świadczonych przez podatników nie-
posiadających siedziby działalności 
gospodarczej lub stałego miejsca pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
na terytorium kraju. W takim przy-
padku VAT będzie jednak neutral-
ny dla podmiotu rozliczającego go 
w Polsce – będzie stanowił jednocze-
śnie podatek należny i podatek nali-
czony, co sprowadzi się do ich wza-
jemnego zbilansowania. Podatek ten 
nie będzie zatem stanowił ciężaru 
ekonomicznego dla polskiego podat-
nika (nabywającego usługę z zagra-
nicy), spowoduje jednak pewne obo-
wiązki ewidencyjne, które będą 
polegały na konieczności ujęcia i de 
facto rozliczenia transakcji w dekla-
racji VAT.

Ad 2. Czy naczepa powinna być 
wpisana do ewidencji środków 
trwałych

Konieczność wpisania naczepy do 
ewidencji środków trwałych i rozlicza-
nia kosztów związanych z jej leasin-
giem przez odpisy amortyzacyjne 
wynika z art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p. (od-

powiednio art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f.) 
i art. 16a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. (odpo-
wiednio art. 22a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.).

W sytuacji opisanej w pytaniu nie 
mają więc Państwo możliwości uzna-
nia kosztów rat leasingowanej nacze-
py za bezpośrednie koszty uzyskania 
przychodów. Powinni Państwo wpro-
wadzić naczepę do ewidencji środków 
trwałych, a następnie prowadzić jej 
amortyzację. Potwierdzają to również 
organy podatkowe (por. interpretację 
z 4 lutego 2008 r., nr IBPB3/423- 
-262/07/AM, wydaną przez Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Katowicach).

Sposób amortyzacji tego środka 
trwałego zależy od przyjętej przez po-
datnika metody. Za najbardziej opła-
calną podatkowo metodę (w przypad-
ku wykazywania przez przedsiębiorcę 
dochodu z prowadzonej działalności) 
można uznać amortyzację jednorazo-
wą – por. art. 16k ust. 7 u.p.d.o.p. i od-
powiednio art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f.

Ad 3. Jak rozliczyć w kosztach 
raty naliczone w walucie obcej

Zwróćmy uwagę, że w przypadku 
korzystania przez podatnika z leasin-
gu finansowego będziemy mieli do 
czynienia ze szczególnym trybem 
rozliczania wydatków poniesionych 
na przedmiot leasingu w kosztach 
uzyskania przychodów. Zasadniczo 
leasing będzie rozliczany przez 
amortyzację podatkową od wartości 
początkowej ustalonej zgodnie z re-
gulacją art. 16g u.p.d.o.p. (odpo-
wiednio art. 22g u.p.d.o.f.), przy 
czym podatnik powinien w tym przy-
padku opierać się na wartości naby-
wanego w leasing przedmiotu (suma 
rat kapitałowych), określonej w umo-
wie. Oczywiście wartość początkowa 
może być powiększona o koszty 
związane z zakupem naliczone do 
dnia przekazania środka trwałego do 
używania, a w szczególności o koszty 
transportu, załadunku i wyładunku, 
ubezpieczenia w drodze, montażu, 
instalacji i uruchomienia programów 
oraz systemów komputerowych, 
opłat notarialnych, skarbowych i in-
nych, odsetek (ale nie rat odsetko-
wych), prowizji – o czym stanowi 
art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p. (odpowied-
nio art. 22g ust. 3 u.p.d.o.f.). Do 
wartości początkowej nie będziemy 
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wliczać rat odsetkowych, które będą 
stanowiły koszt uzyskania przycho-
dów w momencie ich poniesienia.

Jednocześnie wartość początkowa 
środka trwałego, którą będzie stano-
wić wielkość widniejąca na umowie 
leasingu, wyrażona jest w walucie ob-
cej, dlatego powinna zostać przeliczo-
na na polskie złote w myśl art. 15 ust. 1 
u.p.d.o.p. (odpowiednio art. 11a ust. 2 
u.p.d.o.f.) – według kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień poniesienia 
kosztu (w tym przypadku za dzień po-
niesienia kosztu należy uznać dzień 
wprowadzenia danego składnika do 
ewidencji środków trwałych i ustale-
nia jego wartości początkowej na po-
trzeby prowadzenia amortyzacji po-
datkowej).

Do przeliczenia wielkości rat (od-
setkowych) na polskie złote należy 
w tym przypadku wskazać na regula-
cję art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. (odpo-
wiednio art. 11a ust. 2 u.p.d.o.f.). 
Zgodnie z tym koszty poniesione 
w walutach obcych przelicza się na 
złote według kursu średniego ogłasza-
nego przez Narodowy Bank Polski 
z ostatniego dnia roboczego poprze-
dzającego dzień poniesienia kosztu. 
Jednocześnie odpisom amortyzacyj-
nym nie będą podlegały odsetki nali-
czane od rat leasingowych. Wydatki 
te powinny być „na bieżąco” ujmowa-
ne przez Państwa w podatkowe kosz-
ty działalności.

Odnosząc się w tym momencie do 
różnic kursowych, które mogą wystę-
pować w omawianym przypadku, na-
leży zwrócić uwagę na dwa elementy. 
W sytuacji, w której podatnik ponosi 
wyższe wydatki z tytułu zapłaty raty 
kapitałowej i raty odsetkowej przy lea-
singu finansowym, które spowodowa-
ne są wzrostem kursu waluty na mo-
ment zapłaty danej raty w odniesieniu 
do wielkości kursu waluty właś ciwej 
przy zawarciu umowy, faktycznie do-
chodzi do poniesienia przez niego 
wyższych wydatków, niż można było 
przewidzieć na podstawie zawartej 
umowy. Jednak nie w każdym przy-
padku podatnik będzie miał możli-
wość rozpoznania różnic kursowych, 
które zwiększą czy to jego koszty po-
datkowe, czy też przychody.

Możliwość taka nie wystąpi w od-
niesieniu do rat kapitałowych, gdzie 
faktycznie mogą (i z pewnością będą) 
występować wahania kursu walut. 
Dzieje się tak wskutek braku charak-
teru kosztowego i tym samym przy-
chodowego raty kapitałowej przy 
lea singu finansowym. Prawodawca 
uzależnia bowiem możliwość oblicza-
nia różnic kursowych (zarówno do-
datnich, jak i ujemnych) od tego, czy 
w danej sytuacji występuje wydatek 
(przychód) stanowiący koszt podat-
kowy (odpowiednio – przychód). 
A contrario, jeśli taki element nie wy-
stąpi (a w odniesieniu do rat kapitało-
wych przy leasingu finansowym 
wskazano na jego brak), to nie ma 
możliwości rozpoznania różnic kurso-
wych.

(...) normy prawne zawierają zapis 
„przychód należny”, a o takim nie 
można mówić w sytuacji, gdy określo-
ny wpływ pieniężny jest ustawowo wy-
łączony z przychodów podatkowych. 
W związku z tym, że zapłata „kapita-
łowej części raty leasingowej” nie gene-
ruje przychodu należnego, nie ma do 
niej zastosowania art. 15a ustawy 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych (...).

Reasumując, należy stwierdzić, że 
w walutowym leasingu finansowym:
–  odsetkowa część opłaty leasingowej 

generuje przychód u Finansującego, 
co skutkuje powstaniem różnic kur-
sowych w trybie art. 15a ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych,

–  kapitałowa część opłaty leasingowej 
nie generuje przychodu Finansują-
cego – nie powstają zatem u Finan-
sującego różnice kursowe.

(z pisma Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 23 czerwca 2008 r., 
nr IPPB3/423–462/08/MK).

We wskazanym piśmie mowa jest, 
co prawda, o różnicach kursowych 
powstających u „finansującego”, jed-
nak argumentację tę powinniśmy sto-
sować analogicznie w odniesieniu 
do wydatków „korzystającego” przy 
umowie leasingu finansowego.

Z kolei, odnosząc się do kwestii wy-
stępowania różnic kursowych przy ra-
tach odsetkowych, będą one występo-
wały w zależności od tego, jaką 
metodę wyceny różnic kursowych 

przyjmie podatnik. Dlatego będą one 
zwiększały koszty albo przychody po-
datnika.

Warto przypomnieć, że od 1 stycz-
nia 2012 r. obowiązuje znowelizowa-
na regulacja u.p.d.o.p. i u.p.d.o.f., na 
podstawie której podatnik nabywają-
cy waluty może przyjmować dla obli-
czania różnic kursowych kurs faktycz-
nie stosowany. Stanowi o tym re gulacja 
art. 15a ust. 4 u.p.d.o.p. (odpowied-
nio art. 24c ust. 4 u.p.d.o.f.), zgodnie 
z którą przy obliczaniu różnic kurso-
wych uwzględnia się kursy faktycznie 
zastosowane w przypadku sprzedaży 
lub kupna walut obcych oraz otrzy-
mania należności lub zapłaty zobo-
wiązań. W pozostałych przypadkach, 
a także gdy przy otrzymanych należ-
nościach lub zapłacie zobowiązań 
nie jest możliwe uwzględnienie fak-
tycznie zastosowanego kursu waluty 
w danym dniu, stosuje się kurs średni 
ogłaszany przez NBP z ostatniego 
dnia roboczego poprzedzającego ten 
dzień.

W sposób analogiczny wskazane 
powyżej zależności powinni Państwo 
rozpatrywać w Waszym indywidual-
nym przypadku, gdzie przedmiotem 
leasingu finansowego od zagranicz-
nego kontrahenta jest naczepa. Róż-
nice kursowe nie wystąpią zatem 
w odniesieniu do rat kapitałowych, 
natomiast pojawią się w związku z re-
gulowaniem rat odsetkowych.

PRZYKŁAD

Podatnik X nabył w leasing fi-
nansowy samochód osobowy. 
Transakcja rozliczana jest w eu-
ro. Wartość początkowa samo-
chodu na cele jego amortyzacji 
podatkowej została określona 
na 200 000 zł (po przeliczeniu 
z euro – kurs właściwy 4,2 zł za 
1 euro). Miesięczna rata kapita-
łowa wynosi 2500 euro, nato-
miast rata odsetkowa 250 euro.
Podatnik X, dokonując zapłaty 
raty kapitałowej, obecnie przeli-
cza euro po obowiązującym kur-
sie 4,5 zł za 1 euro. Stosując 
taką zależność, opłaca zarówno 
ratę kapitałową, jak i ratę odset-
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kową. Jednak wyłącznie w od-
niesieniu do raty odsetkowej bę-
dzie mógł rozpoznać różnice 
kursowe. Taka możliwość nie 
wystąpi natomiast przy zapłacie 
raty kapitałowej, choć kurs euro, 
po którym podatnik X nabywa 
walutę, jest wyższy od tego, któ-
ry został zastosowany przy ob-
liczaniu wartości początkowej 
środka trwałego będącego przed-
miotem leasingu.
Również w oderwaniu od wiel-
kości faktycznie wpłaconej raty 
kapitałowej (z powodu innego 
kursu euro przyjętego do jej obli-
czenia) podatnik rozliczy w po-
datku dochodowym odpis amor-
tyzacyjny, który wynika z przyję-

tej przez niego metody amortyza-
cji i wartości początkowej środka 
trwałego. Koszty rat odsetkowych 
(nie będą one bowiem zwiększały 
wartości początkowej środka 
trwałego) będą rozliczane „na bie-
żąco” po kursie euro właściwym 
do obliczania wielkości ponoszo-
nych kosztów podatkowych.

Ryszard Kubacki
doradca podatkowy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 2 pkt 10 lit. a), art. 5, art. 7 ust. 1 

pkt 2, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, 
art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 

poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 312), 

■ art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/ 
/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od warto-
ści dodanej (Dz.U. UE L 2006.347.1; 
ost. zm. Dz.U. UE L 2010.326.1,

■ art. 38 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 
wykonawczego Rady (UE) nr 282/ 
/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawia-
jącego środki wykonawcze do dyrek-
tywy 2006/112/WE w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości 
dodanej – Dz.U. UE L 2011.77.1,

■ art. 15 ust. 1, art. 15a ust. 4, art. 16a 
i 16g, art. 16k ust. 7 i 11, art. 17a 
pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, 
poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 598). 

Jak przenieść na kontrahenta koszty transportu 
i rozliczyć je w VAT

PYTANIE 
Świadczymy usługi na rzeczowym 
majątku ruchomym dla firmy nie-
mieckiej. Po złożeniu (zmontowa-
niu z elementów) napędu wysyła-
my go w imieniu tej firmy poza 
granice Polski (Niemcy, Czechy). 
Transport organizujemy sami, wy-
najmując firmę transportową. Na 
koniec miesiąca obciążamy firmę 
niemiecką poniesionymi kosztami 
transportu, czyli odsprzedajemy 
usługi transportowe, wystawiając 
fakturę VAT. Czy możemy obciążyć 
firmę niemiecką wyższą kwotą, niż 
to wynika z otrzymanej przez nas 
faktury transportowej (ponosimy 
dodatkowe koszty, np. przelew za 
fakturę transportową, telefon do 
kuriera w celu odbioru przesyłki)? 
Jeśli tak, to jaką stawką należy opo-
datkować kwotę ponad kwotę na-
leżną z tytułu świadczenia usługi 
wynikającej z otrzymanej faktury 
transportowej?

ODPOWIEDŹ 
Tak, można obciążyć kontrahenta 

zagranicznego wyższą kwotą, niż tą 
z otrzymanej faktury transporto-

wej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podmiot refakturujący 
jest traktowany jako podmiot 
świadczący usługę, zatem cena tej 
usługi może być ustalona w innej 
wysokości niż faktycznie poniesio-
na. Faktura refakturująca na na-
bywcę koszty transportu towaru 
wraz z dodatkowymi kosztami po-
winna być wystawiana ze stawką 
„np”, czyli niepodlegająca opodat-
kowaniu w Polsce. Obowiązek roz-
liczenia podatku spoczywa w tym 
przypadku na kontrahencie zagra-
nicznym, który powinien rozpo-
znać po swojej stronie import usłu-
gi i rozliczyć podatek od wartości 
dodanej według przepisów obowią-
zujących w swoim kraju (tzn. w kra-
ju nabywcy usługi).

WYJAŚNIENIE 
Refakturowanie polega na odsprze-

daży przez przedsiębiorcę usług zaku-
pionych wcześniej od innych podmio-
tów gospodarczych, stanowiących 
część innej, zasadniczej usługi świad-
czonej na rzecz osoby trzeciej. Przez 
dłuższy czas polski ustawodawca nie 
definiował pojęcia „refaktura”. Stwa-

rzało to wiele problemów w prawidło-
wym rozliczaniu pomiędzy kontra-
hentami. Aktualnie ustawa o VAT 
zawiera następującą definicję refaktu-
rowania w art. 8 ust. 2a: (...) W przy-
padku gdy podatnik, działając we wła-
snym imieniu, ale na rzecz osoby 
trzeciej, bierze udział w świadczeniu 
usług, przyjmuje się, że ten podatnik 
sam otrzymał i wyświadczył te usługi 
(...).

Przyjęcie zasady, że refakturujący 
jest podmiotem, który świadczy usłu-
gę, daje jasne wskazówki dotyczące 
opodatkowania transakcji. Jako usłu-
godawca podmiot refakturujący usta-
la również cenę, za którą usługę od-
sprzedaje. W związku z tym nie ma 
przeszkód do obciążenia kontrahenta 
kosztami transportu oraz innymi 
kosztami związanymi z tą usługą. Po-
zostaje kwestią umowną pomiędzy 
kontrahentami, jaka będzie to kwota.

Miejsce świadczenia usługi trans-
portowej towaru w ramach Unii Eu-
ropejskiej między podatnikami regu-
luje art. 28b ust. 1, czyli zasada 
główna dotycząca świadczenia usług. 
Zgodnie z tym przepisem miejsce 
świadczenia usługi jest tam, gdzie 
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znajduje się miejsce, w którym po-
datnik będący usługobiorcą posiada 
siedzibę działalności gospodarczej. 
Jeżeli usługa transportowa będzie 
świadczona na rzecz podmiotu unij-
nego zarejestrowanego w innym pań-
stwie unijnym niż Polska, to usługa 
ta będzie opodatkowana w tamtym 
państwie, a polski podmiot wystawi 
fakturę ze stawką „np”, czyli niepod-
legającą opodatkowaniu na teryto-
rium Polski, i wykaże taką transakcję 
w deklaracji VAT-7 w pozycji 11 
oraz w informacji podsumowującej 
VAT-UE w części E. Wszelkie dodat-
kowe koszty związane z realizacją 
usługi transportowej, takie jak koszty 
telefonów, przelewów itp., powinny 
być doliczone do usługi głównej, czy-
li transportowej, i opodatkowane 
taką samą stawką.

PRZYKŁAD

Polski przedsiębiorca dokonuje 
napraw na majątku ruchomym 
na rzecz kontrahenta niemiec-
kiego. Po zrealizowaniu usługi 
rzeczy transportowane są do 
różnych państw Unii Europej-
skiej przez zewnętrzną firmę 
transportową, która wystawia 
faktury na rzecz polskiego kon-
trahenta. Zgodnie z umową pol-
ska firma refakturuje koszty 
transportu 1000 zł wraz z doli-
czoną marżą 400 zł (pokrycie 
kosztów pozyskania dobrej ofer-
ty transportowej, opieka nad 
sprawną realizacją i koordyna-
cja transportu itp.) na rzecz 

niemieckiego kontrahenta. Na 
fakturze zastosowana jest staw-
ka „np”, czyli niepodlegająca 
opodatkowaniu na terytorium 
Polski. Niemiecki kontrahent 
rozpoznaje import usług i rozli-
cza podatek od wartości doda-
nej po swojej stronie.

 
Anna Adamiec

doradca podatkowy, autorka licznych 
publikacji z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 8 ust. 2a, art. 28b ust. 1, art. 29a 

ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 312). 

Jak należy rozliczać VAT od usług budowlanych 
wykonywanych na terenie innego kraju UE

PYTANIE 
Polska firma (zarejestrowana jako 
czynny podatnik VAT w Polsce) 
świadczy usługi budowlane mię-
dzy innymi na terenie Francji. Fir-
ma jest również zarejestrowana 
jako podatnik VAT we Francji i roz-
licza tamtejszy VAT. Przy sprzeda-
ży usług budowlanych wykonywa-
nych na terytorium Francji na 
rzecz osób prywatnych rozlicza 
francuski VAT. Jak podatnik ma 
postępować w przypadku świad-
czenia usług budowlanych na tery-
torium Francji na rzecz francu-
skich firm? Czy w tej sytuacji 
wystawia fakturę z adnotacją „od-
wrotne obciążenie” i wykazu-
je w polskiej deklaracji VAT-7 
w poz. 11, czy opodatkowuje tę 
sprzedaż na terytorium Francji 
(wystawiając fakturę z francuskim 
VAT i tam rozliczać VAT)? A jak 
wykazać (i czy w ogóle) w deklara-
cji VAT oraz informacji podsu-
mowującej VAT-UE wywóz mate-
riałów za ku pionych w Polsce do 
wykonania usługi budowlanej na 
terytorium Francji, np. okna, kleje, 
styropian, tynki itp.?

ODPOWIEDŹ 
Zasady opodatkowania usług bu-

dowlanych, o których mowa, zależą 
od przepisów francuskich. Również 
od treści tych przepisów zależy, czy 
usługi te należy dokumentować pol-
skimi fakturami. Niezależnie od tre-
ści przepisów francuskich, usług 
tych nie należy wykazywać w pol-
skich deklaracjach VAT. Wywóz ma-
teriałów do Francji podlega w Polsce 
opodatkowaniu jako wewnątrz-
wspólnotowa dostawa towarów.

WYJAŚNIENIE 
Opodatkowaniu VAT w Polsce pod-

lega między innymi odpłatne świad-
czenie usług na terytorium Polski 
(art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). 
A contrario – nie podlega opodatko-
waniu VAT w Polsce odpłatne świad-
czenie usług poza terytorium Polski.

W przypadku świadczenia usług bu-
dowlanych miejscem świadczenia 
usług jest miejsce położenia nierucho-
mości, której dotyczą te usługi (zgod-
nie z art. 28e ustawy o VAT). A zatem 
miejsce świadczenia usług budowla-
nych we Francji znajduje się na tery-
torium Francji. Świadczenie takich 

usług nie podlega zatem opodatkowa-
niu VAT w Polsce, lecz we Francji; 
o zasadach, na jakich opodatkowane 
są takie usługi, decydują przepisy 
francuskie. W przypadku świadczenia 
usług budowlanych państwa człon-
kowskie nie mają obowiązku nakła-
dania obowiązku rozliczenia podatku 
na nabywców będących podatnikami 
oraz osoby prawne niebędące podat-
nikami (obowiązek taki istnieje tylko 
w przypadku świadczenia usług, dla 
których miejsce świadczenia ustala 
się na zasadach ogólnych – art. 196 
dyrektywy 2006/112/WE). W konse-
kwencji od treści przepisów francu-
skich zależy, czy podatnikiem z tytułu 
świadczenia przez Państwa usług bu-
dowlanych we Francji dla nabywców 
będących francuskimi podatnikami są 
ci podatnicy (jako nabywcy) czy Pań-
stwa firma.

Kwestia ta ma również decydujące 
znaczenie, jeżeli chodzi o treść wysta-
wianych przez Państwa faktur (przynaj-
mniej z punktu widzenia polskich prze-
pisów). Jeżeli bowiem podatnikami 
z tytułu usług budowlanych wykonywa-
nych we Francji są w myśl francuskich 
przepisów nabywcy, ciąży na Państwu 
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obowiązek dokumentowania tych usług 
polskimi fakturami (art. 106a pkt 2 
lit. a) ustawy o VAT) zawierającymi wy-
razy „odwrotne obciążenie” (art. 106e 
ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). W przeciw-
nym razie (tj. jeżeli obowiązek rozlicze-
nia podatku z tytułu świadczenia usług 
budowlanych, o których mowa, obciąża 
Państwa) wystawiane przez Państwa 
faktury nie powinny być polskimi faktu-
rami (lecz najprawdopodobniej faktu-
rami francuskimi; najprawdopodob-
niej, gdyż decydujące znaczenie w tej 
kwestii mają przepisy francuskie).

Niezależnie od regulacji francu-
skich, świadczonych we Francji usług 
budowlanych nie powinni Państwo 
wykazywać w poz. 11 (ani 12) składa-
nych w Polsce deklaracji VAT-7/VAT-
-7K/VAT-7D. Wynika to z tego, że są 
Państwo we Francji zarejestrowani 
jako podatnik VAT, zaś w pozycji 
tej nie wykazuje się wartości dostaw 
towarów i świadczenia usług do-
konywanych w ramach działalno-
ści gospodarczej zarejestrowanej poza 
terytorium kraju (wynika to z objaś-
nień do deklaracji VAT-7/VAT-7K/ 
/VAT-7D).

Odnośnie do pytania o wywóz ma-
teriałów zakupionych w Polsce do 
Francji, w celu zużycia ich przy świad-

czeniu tam usług budowlanych, nale-
ży wskazać, że wywóz taki stanowi:
1)  wewnątrzwspólnotową dostawę 

towarów w Polsce (na podstawie 
art. 13 ust. 3 ustawy o VAT),

2)  wewnątrzwspólnotowe nabycie to-
warów we Francji (na podstawie 
francuskiego odpowiednika art. 11 
ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli chodzi o wewnątrzwspólno-
towe dostawy towarów w Polsce, to:
1)  powinny być dokumentowane 

przez Państwa fakturami wysta-
wianymi na samych siebie (jako 
podatnika francuskiego),

2)  obowiązek podatkowy z tytułu 
tych dostaw powstaje z chwilą wy-
stawienia tej faktury, nie później 
jednak niż 15. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpił wywóz (na podsta-
wie art. 20 ust. 1 ustawy o VAT),

3)  dostawy te mogą korzystać z opo-
datkowania stawką 0%, jeśli są speł-
nione warunki wynikające z przepi-
sów art. 42 ust. 1–4, 11 i 12 ustawy 
o VAT (przepisy te stosuje się odpo-
wiednio do wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towarów, o których mowa 
w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT 
– art. 42 ust. 14 ustawy o VAT); jed-
nym z tych warunków jest, aby Pań-

stwo byli we Francji zarejestrowani 
jako podatnik VAT UE (art. 41 
ust. 14 ustawy o VAT w zw. z art. 42 
ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT),

4)  są one wykazywane:
a)  w poz. 21 deklaracji VAT-7/ 

/VAT-7K/VAT-7D oraz w częś-
ci C. informacji podsumowują-
cej VAT-UE – jeżeli są spełnione 
warunki zastosowania stawki 
0%, albo

b)  tylko w deklaracji VAT-7/ 
/VAT-7K/VAT-7D jako sprze-
daż krajowa – jeżeli nie są 
spełnione warunki zastosowa-
nia stawki 0% (najczęściej 
w poz. 19 i 20).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii 
doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji 

z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 3, art. 20 

ust. 1, art. 28e, 42 i art. 100 ust. 1 
pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 312). 

Jak podwykonawca ma rozliczyć usługi 
na rzecz polskiego zleceniodawcy wykonywane za granicą

PYTANIE 
Świadczymy usługi spawalnicze, 
jesteśmy zarejestrowani jako 
czynny podatnik VAT oraz podat-
nik VAT UE. Podpisaliśmy kon-
trakt z firmą niemiecką na usługi 
spawalnicze, które będą wykony-
wać firmy podwykonawcze (firmy 
polskie, które nie są zarejestrowa-
ne jako podatnicy VAT) w Niem-
czech (w hali niemieckiej firmy 
i na ich maszynach). Będziemy 
wystawiać fakturę na rzecz nie-
mieckiego podatnika ze staw-
ką NP. Czy usługi świadczone na 
naszą rzecz będą opodatkowane 
w Polsce? Czy podwykonawcy 
muszą się rejestrować do polskie-
go lub unijnego VAT?

ODPOWIEDŹ 
Usługi te będą podlegały opo-

datkowaniu w Polsce, gdy będą 
wykonywane na rzeczach rucho-
mych. Jeśli będą dotyczyć nie-
ruchomości, będą opodatkowa-
ne w Niemczech. Podwykonawcy 
w obu przypadkach nie muszą się 
rejestrować jako podatnicy VAT 
ani jako podatnicy VAT UE. 

WYJAŚNIENIE 
Aby odpowiedzieć na pytanie, gdzie 

będą opodatkowane usługi podwyko-
nawców, należy ustalić miejsce ich 
świadczenia.

Opodatkowaniu VAT w Polsce pod-
lega m.in. odpłatne świadczenie 
usług na terytorium Polski (art. 5 

ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Nie pod-
lega opodatkowaniu VAT w Polsce 
odpłatne świadczenie usług poza te-
rytorium Polski. O tym, czy świad-
czenie usług ma miejsce na tery-
torium kraju, decydują przepisy 
o miejscu świadczenia usług, 
tj. art. 28a–28o ustawy o VAT oraz 
§ 3–4 rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z 16 grudnia 2013 r. w spra-
wie miejsca świadczenia usług oraz 
zwrotu kwoty podatku naliczonego 
jednostce dokonującej nabycia (im-
portu) towarów lub usług (Dz.U. 
poz. 1656).

Jeśli usługi spawalnicze zostaną 
uznane za usługi związane z nieru-
chomościami, będą opodatkowane 
w miejscu położenia nieruchomości 
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(art. 28e ustawy). Aby można je 
było uznać za związane z nieru-
chomościami, muszą być związa-
ne z konkretną nieruchomością lub 
z konkretną budową. Dotyczy to 
w szczególności usług świadczonych 
„na nieruchomości”, np. usługi spa-
wania budynków czy elementów 
tuneli.

Jak czytamy w piśmie z 7 grudnia 
2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach (sygn. IBPP4/443- 
-506/12/PK): (...) usługa Spółki nie 
miała związku bezpośredniego z nie-
ruchomością, albowiem nie była wy-
konana na nieruchomości jak też nie 
była wykonana na części składowej 
nieruchomości. Inaczej mówiąc Spół-
ka nie tworzyła więzi fizykalno-prze-
strzennej czy funkcjonalnej pomiędzy 
materiałami, które obrabiała, a daną 
nieruchomością.

Tym samym miejsce świadczenia 
przedmiotowej usługi należy określić 
na zasadach ogólnych. Skoro dla 
usług wykonywanych na powierzo-
nym majątku ruchomym prawodaw-
ca nie przewidział szczególnego miej-
sca świadczenia, to przy określaniu 
tego miejsca znajdzie zastosowanie 
powyższa zasada ogólna, zgodnie 
z którą miejsce świadczenia, a tym sa-
mym opodatkowania usługi powiąza-
ne jest z miejscem odbioru (konsump-
cji) tej usługi (...).

Zakładamy, że taka sytuacja nie 
ma miejsca w Państwa przypadku, 
a usługi są wykonywane na rzeczach 
ruchomych. Z treści pytania nie wy-
nika, aby usługi spawalnicze, o któ-
rych mowa, miały być wykonywane 
„na nieruchomości”.

Wówczas miejsce świadczenia 
usług spawalniczych ustala się na 
zasadach ogólnych, a więc w przy-
padku świadczenia tych usług 
dla podatników (w uprosz czeniu 
– firm) – na zasadach określonych 
przepisami art. 28b ustawy o VAT. 
Taka właśnie sytuacja ma miejsce 
w przed stawionym stanie faktycz-
nym. Zasadą wynikającą z przepi-
sów art. 28b ustawy o VAT jest, że 
miejscem świadczenia usług w przy-
padku świadczenia usług na rzecz 
podatnika jest miejsce, w którym 
podatnik będący usługobiorcą po-
siada siedzibę działalności gospo-

darczej (art. 28b ust. 1 ustawy 
o VAT).

Powoduje to, że (zakładając, iż nie 
ma zastosowania żaden z przypad-
ków określonych przepisami art. 28b 
ust. 2–4 ustawy o VAT; z treści pyta-
nia to nie wynika):
1)  miejsce świadczenia usług spawal-

niczych przez Państwa dla firmy 
niemieckiej znajduje się poza tery-
torium Polski (na terytorium Nie-
miec), a więc ich świadczenie 
nie podlega opodatkowaniu VAT 
w Polsce (analogicznie Dyrektor 
Izby Skarbowej w Łodzi w interpre-
tacji indywidualnej z 12 paździer-
nika 2012 r., sygn. IPTPP2/443- 
-599/12-4/IR); dlatego właśnie 
wystawiane przez Państwa firmie 
niemieckiej faktury nie powinny 
zawierać danych dotyczących staw-
ki oraz kwoty podatku (art. 106e 
ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT), w za-
mian powinny zawierać adnotację 
„odwrotne obciążenie” (art. 106e 
ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT);

2)  miejsce świadczenia usług spa-
walniczych przez podwykonaw-
ców dla Państwa znajduje się na 
terytorium Polski.

To, że usługi podwykonawców pod-
legają opodatkowaniu VAT w Polsce, 
nie oznacza jednak, że świadczenie 
tych usług jest w Polsce opodatkowa-
ne. Czynności opodatkowane stano-
wią bowiem jeden z dwóch rodzajów 
czynności podlegających opodatko-
waniu. Drugim rodzajem są czynności 
zwolnione od podatku.

Państwa podwykonawcy – jak wy-
nika z treści pytania – nie są zare-
jestrowani jako podatnicy VAT. 
Oznacza to, że korzystają oni ze 
zwolnienia od podatku, o którym 
mowa w art. 113 ust. 1 ustawy 
o VAT. Jest to zwolnienie od podat-
ku obejmujące sprzedaż dokonywa-
ną przez podatników, u których 
wartość sprzedaży nie przekroczyła 
łącznie w poprzednim roku podat-
kowym kwoty 150 000 zł. Podatnicy 
korzystający z tego zwolnienia nie 
muszą się rejestrować jako podatni-
cy VAT (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT).

Świadczenie dla Państwa przez 
podwykonawców usług spawalni-
czych faktycznie wykonywanych na 
terytorium Niemiec nie wyłącza 

możliwości korzystania z tego zwol-
nienia. A zatem, świadcząc takie 
usługi, nadal mogą oni korzystać ze 
zwolnienia od podatku, a w konse-
kwencji ze zwolnienia z obowiązku 
rejestracji VAT.

Państwa podwykonawcy nie mu-
szą również się rejestrować jako po-
datnicy VAT UE. Obowiązek ten 
w przypadku świadczenia usług cią-
ży tylko na podatnikach świadczą-
cych usługi, do których stosuje się 
art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, 
dla podatników podatku od wartości 
dodanej lub osób prawnych niebę-
dących takimi podatnikami, ziden-
tyfikowanych na potrzeby podatku 
od wartości dodanej (art. 97 ust. 3 
pkt 2 ustawy o VAT).

Usługi spawalnicze świadczone 
przez podwykonawców dla Państwa 
nie są zaś ani usługami, do których 
stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 usta-
wy o VAT, ani usługami świadczony-
mi dla podatnika od wartości doda-
nej (czy osoby prawnej niebędącej 
takim podatnikiem) zarejestrowane-
go jako podatnik w innym państwie 
członkowskim.

Na marginesie należy dodać, że 
byłoby analogicznie, gdyby usługi 
spawalnicze, o których mowa, były 
jednak usługami związanymi z nie-
ruchomościami. Również w takim 
przypadku świadczący te usługi 
podwykonawcy nie byliby obowią-
zani do zarejestrowania się w Polsce 
jako podatnicy VAT (obowiązek 
taki mógłby jednak ciążyć na nich 
w Niemczech), w tym podatnicy 
VAT UE.

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii 
doradztwa podatkowego, 
autor licznych publikacji 

z dziedziny podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 28b, art. 96 

ust. 3, art. 97 ust. 3 pkt 2, art. 106e 
ust. 1 pkt 18, art. 106e ust. 5 pkt 2 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 312). 
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Zwrot kosztów 
odwołania z urlopu
ALEKSANDER P. KUŹNIAR – prawnik, wykładowca, autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa pracy 
oraz komentarza do Kodeksu pracy, od 10 lat zajmuje się zawodowo prawem pracy

MARIUSZ PIGULSKI – ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń 
społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor 
licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Stan prawny na 24 czerwca 2014 r. 
Nasza pracownica wyjechała na 2-tygodniowy urlop, 

w czasie którego podjęła pracę w nadmorskiej miejsco-
wości. Po pierwszym tygodniu urlopu wezwaliśmy ją 
do pracy. Pracownica żąda od nas zwrotu kosztów 
przejazdu i pobytu. Czy jesteśmy zobowiązani do ich 
zwrotu? Jeżeli tak, to czy taki zwrot będzie opodatko-
wany i oskładkowany?

Mają Państwo obowiązek zwrócić pracownicy wydatki, 
które poniosła w związku z wyjazdem – w części, w jakiej 
nie mogła skorzystać z pobytu wskutek odwołania jej 
z urlopu (pod warunkiem że pracownicy nie przysługuje 
zwrot tych wydatków od organizatora wypoczynku). Pra-
cownicy przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży po-
wrotnej z miejsca pobytu w okresie urlopu do miejsca pra-
cy. Taki zwrot kosztów nie stanowi podstawy zarówno do 
opodatkowania, jak i oskładkowania.

Pracodawca, który odwołuje pracowników z urlopu wy-
poczynkowego, musi im zwrócić poniesione koszty niewy-
korzystanego wypoczynku. Mimo że przepisy prawa pracy 
nie wskazują dokładnie, jakiego rodzaju mają to być kosz-
ty, to nie ulega wątpliwości, że muszą być one bezpośred-
nio związane z odwołaniem pracownika z urlopu. Praco-
dawca powinien zwrócić pracownikowi w szczególności 
wydatki poniesione na:
■ niepodlegającą zwrotowi, dokonaną zapłatę za niewyko-

rzystany w związku z odwołaniem z urlopu pobyt 
w ośrodku wczasowym, w kwaterze prywatnej, w hotelu,

■ wykupione wycieczki fakultatywne, z których pracow-
nik nie skorzystał,

■ podróż powrotną z miejsca pobytu w okresie urlopu do 
miejsca pracy (bez względu na rodzaj środka lokomocji) 
w wysokości udokumentowanej przez pracownika np. bi-
letami kolejowymi, lotniczymi, fakturami za paliwo.
Gdy pracownik zostaje wezwany do pracy na krótki czas, 

a potem może kontynuować urlop, pracodawca musi zwró-
cić mu koszty podróży z miejsca urlopu do miejsca pracy 
i z powrotem.

Zdaniem części ekspertów, w przypadku gdy pracownik 
zaplanował wyjazd z rodziną, zwrot kosztów wycieczki po-
winien obejmować także wydatki poniesione za małoletnie 

dzieci, które nie mogą pozostać bez opieki podczas takiego 
wyjazdu, ale nie powinien dotyczyć kosztów poniesionych 
za małżonka pracownika. Zgodnie z innym poglądem, 
zwrot nie obejmuje kosztów poniesionych za członków ro-
dziny (nawet za małoletnie dzieci). W związku z takimi 
rozbieżnościami pracodawca powinien każdą sytuację roz-
patrywać indywidualnie i samodzielnie zadecydować, czy 
pokryje zwrot kosztów wynikających z przerwania urlopu 
również za członków rodziny pracownika.

Wydatki, które zakład pracy musi pokryć w związku 
z odwołaniem pracownika z urlopu, powinny być odpo-
wiednio udokumentowane, np. rachunkami, fakturami, bi-
letami, pokwitowaniami itp.

Pracownik nie może domagać się zwrotu kosztów po-
średnio związanych z urlopem. Pracodawca nie ma zatem 
obowiązku zwracania pracownikowi kosztów zakupu 
np. sprzętu sportowego, turystycznego, żywności i odzieży 
zakupionej na urlop. Zatrudniający nie rekompensuje rów-
nież tzw. utraconych korzyści, które pracownik mógłby 
osiągnąć w czasie urlopu (np. zarobków z tytułu pracy 
podjętej w trakcie wyjazdu urlopowego).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Pracodawca powinien samodzielnie zadecydować, czy 
pokryje zwrot kosztów wynikających z przerwania 
urlopu również za członków rodziny pracownika.

Zwrot kosztów a przychód pracownika
Zwrot bezpośrednich kosztów odwołania z urlopu lub 

przesunięcia zaplanowanego wypoczynku nie jest przyspo-
rzeniem majątkowym pracownika, lecz rekompensatą za 
utraconą możliwość wypoczynku, zagwarantowaną przez 
przepisy prawa pracy. Z tego powodu:
■ nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-

nia społeczne i zdrowotne,
■ nie podlega opodatkowaniu.

Wszelkie zwroty kosztów pośrednio związanych 
z urlopem, a także kwoty otrzymane przez pracownika 
w związku z odwołaniem go z urlopu ponad koszty fak-
tycznie przez niego poniesione stanowią przychód ze 
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stosunku pracy, od którego należy naliczyć składki ZUS 
i podatek.

Jeden z naszych pracowników miał zaplanowany 
urlop wypoczynkowy w maju. Jednak z powodu zwięk-
szonej liczby zamówień, których realizacja w większo-
ści przypada w maju, odmówiliśmy pracownikowi 
udzielenia urlopu. Pracownik żąda od nas zwrotu kosz-
tów zarezerwowanej i opłaconej wcześniej wycieczki, 
z której nie będzie mógł skorzystać zarówno on, jak 
i jego dzieci (pracownik jest samotnym ojcem). Czy ta-
kie żądanie jest uzasadnione? Czy ewentualny zwrot 
kosztów będzie opodatkowany i oskładkowany?

Jeżeli termin urlopu wskazany przez pracownika został 
ujęty w planie urlopów lub był uzgodniony z pracodawcą,  
mają Państwo obowiązek zwrotu wydatków poniesionych 
przez pracownika na zakup wycieczki. Otrzymany przez 
pracownika zwrot wydatków bezpośrednio dotyczących 
zaplanowanego wypoczynku, np. zwrot kosztów przejaz-
du, zakwaterowania czy pobytu w ośrodku wczasowym 
niezwracanych przez organizatora wycieczki, nie jest opo-
datkowany i nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. 
Dotyczy to również wydatków poniesionych przez pracow-
nika na opłacenie wycieczki dla swojej rodziny, jeżeli na 
skutek przesunięcia pracownikowi urlopu nie mogła ona 
skorzystać z odpoczynku w ustalonym terminie.

Pracownikowi, który opłacił wycieczkę przypadającą 
w terminie urlopu przewidzianym w planie urlopowym 
i zaakceptowanym przez pracodawcę (w przypadku braku 
planu – we wniosku urlopowym), należy zwrócić poniesio-
ne wydatki na planowany wyjazd. W tej sytuacji znajduje 
zastosowanie przez analogię art. 167 § 2 k.p., który zobo-
wiązuje pracodawcę do zwrotu poniesionych przez pra-
cownika kosztów, które pozostają w bezpośrednim związ-
ku z odwołaniem go z urlopu.

Aby pracownik otrzymał zwrot poniesionych wydatków, 
powinny być one w odpowiedni sposób udokumentowane, 
np. w postaci rachunków, faktur, biletów, pokwitowań, do-
wodów wpłaty itp. W literaturze prawa pracy często jest pre-
zentowany pogląd, że gdy pracownik nie jest w stanie przed-
łożyć stosownych dokumentów potwierdzających fakt 
poniesienia określonych kosztów, możliwe jest ich skalkulo-
wanie na podstawie przepisów o podróżach służbowych.

Zwrot wydatków poniesionych w związku z urlopem nie 
stanowi przysporzenia korzyści majątkowej dla pracowni-
ka. Jest jedynie pewną rekompensatą za utraconą możli-
wość wypoczynku, zagwarantowaną przez przepisy prawa 
pracy. Z uwagi na to zwrot wydatków nie jest ani opodat-
kowany, ani oskładkowany.

PRZYKŁAD

Henryk P. w czasie udzielonego mu urlopu wyjechał na 
2-tygodniową wycieczkę do Hiszpanii wraz z dwoma 
małoletnimi synami. Po 4 dniach otrzymał telefon od 
pracodawcy, że na skutek poważnej awarii jednej z ma-

szyn, która jest niezbędna do nieprzerwanego procesu 
produkcyjnego, musi wrócić do pracy, aby usunąć uster-
kę urządzenia. Ponieważ Henryk P. nie mógł zostawić 
dzieci bez opieki za granicą, wrócił do kraju razem z sy-
nami. Po powrocie pracodawca zwrócił mu udokumen-
towane fakturą wystawioną przez biuro podróży wy-
datki bezpośrednio związane z urlopem, poniesione na 
trzy osoby w części proporcjonalnej do okresu niewyko-
rzystanego pobytu z powodu odwołania z urlopu, czyli 
za okres od dnia odwołania do dnia przewidywanego 
zakończenia wykupionej wycieczki. Henryk P. nie otrzy-
mał jednak finansowej rekompensaty z tytułu wyrobie-
nia przed wyjazdem synom paszportów. Takie postępo-
wanie pracodawcy jest prawidłowe.

Tak otrzymana przez pracownika rekompensata pieniężna 
nie jest opodatkowana i nie stanowi podstawy wymiaru skła-
dek ZUS. Potwierdził to m.in. WSA w Gorzowie Wielkopol-
skim w wyroku z 28 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Go 
56/10), w którym stwierdził, że pracodawca jest zobowiązany 
pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim 
związku z odwołaniem go z urlopu (§ 2 ww. art. 167 k.p.). Po-
wyższe dotyczy zwrotu wydatków w wysokości faktycznie po-
niesionej przez pracownika i udokumentowanej. Mając na 
uwadze wyżej przedstawione rozważania, wskazać należy, że 
zwrot wydatków dotyczący zaplanowanego wypoczynku 
wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę ma cha-
rakter odszkodowawczy. Przesunięcie terminu urlopu powo-
duje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracow-
nicy podjęli już konkretne wydatki dotyczące organizacji 
urlopu, tj. dokonali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpo-
średnio związane z zaplanowanym wypoczynkiem, natomiast 
przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb 
pracodawcy, to pracodawca jest zobowiązany do zwrotu pra-
cownikowi poczynionych wydatków. Jeżeli odszkodowanie 
jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to tym bar-
dziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związ-
ku z tym konkretnych wydatków. Należy zatem stwierdzić, że 
otrzymany, udokumentowany zwrot wydatków dotyczący za-
planowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlo-
pu przez pracodawcę nie będzie stanowił przychodu pracow-
nika podlegającego opodatkowaniu w świetle art. 12 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 164 i 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208), 

■ § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustala-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. 
z 2010 r. nr 127, poz. 860), 

■ art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598). 
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WESZŁY W ŻYCIE
12 czerwca 2014 r. 
ODPADY
Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. 
o zmianie ustawy o odpadach

Nowelizacja dotyczy zgody na zamk-
nięcie składowiska odpadów lub jego 
wydzielonej części. Według nowego 
art. 244a ustawy zgoda na zamknięcie 
składowiska odpadów lub jego wydzie-
lonej części, wydana na podstawie po-
przednio obowiązującej ustawy o odpa-
dach z  27 kwietnia 2001 r., oraz decyzja 
o zamknięciu składowiska odpadów 
mogą być zmieniane w zakresie:
■ technicznego sposobu zamknięcia 

składowiska odpadów lub jego wy-
dzielonej części, 

■ harmonogramu działań związanych 
z rekultywacją składowiska odpadów, 

■ sposobu sprawowania nadzoru nad 
zrekultywowanym składowiskiem od-
padów, w tym monitoringu, oraz wa-
runków wykonania tego obowiązku.
Prawa i obowiązki wynikające z decy-

zji mogą być przeniesione na inny pod-
miot, jeżeli podmiot ten daje rękojmię 
prawidłowego wykonania obowiązków 
i wyrazi na to zgodę. Organem właści-
wym w sprawach decyzji jest marszałek 
województwa, a w przypadku przedsię-
wzięć i zdarzeń na terenach zamknię-
tych – regionalny dyrektor ochrony śro-
dowiska.
Dz.U. z 2014 r. poz. 695 

15 czerwca 2014 r. 
PRAWO MEDYCZNE 
Ustawa z  21 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw 

Nowelizacja zmieniła definicję podsta-
wowej opieki zdrowotnej, obejmując nią 
także świadczenia z zakresu chorób we-
wnętrznych. Wprowadzono ponadto 
zmiany w funkcjonowaniu podstawowej 
opieki zdrowotnej w ramach systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowot-
nego. W poprzednim stanie prawnym 
udzielanie świadczeń zdrowotnych było 

możliwe tylko przez lekarzy posiadają-
cych specjalizację w dziedzinie medycy-
ny rodzinnej, odbywających szkolenie 
specjalizacyjne w tej dziedzinie lub po-
siadających specjalizację II stopnia z me-
dycyny ogólnej. Obecnie rozszerzono 
wskazaną możliwość na pediatrów i in-
ternistów. 

Ponadto zmieniono zasadę dotyczą-
cą prawa wyboru nie tylko lekarza 
(pielęgniarki i położnej ubezpieczenia 
zdrowotnego, jak dotychczas), lecz 
również świadczeniodawcy, udzielają-
cego świadczeń, spośród podmiotów, 
którzy zawarli umowy z NFZ o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Zmiana ta jest uzasadniana sytuacją, 
która ma miejsce, gdy wybrany przez 
pacjenta lekarz (pielęgniarka lub po-
łożna) zmienią miejsce udzielania 
świadczeń lub zaprzestaną ich udzie-
lania. 

Przyjęto ponadto, że w przypad-
ku zaprzestania udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej przez wybranego le-
karza, pielęgniarkę lub położną pod-
stawowej opieki zdrowotnej u wybra-
nego świadczeniodawcy deklaracje 
wyboru zachowują ważność w zakre-
sie wyboru świadczeniodawcy do cza-
su wyboru innego lekarza, pielęgniar-
ki, położnej lub wyboru nowego 
świadczeniodawcy. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 619

16 czerwca 2014 r. 
PRAWO RODZINNE
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych

Rozporządzenie dotyczy tzw. Karty 
Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielo-
dzietną rozumie się rodzinę, w której ro-
dzic (rodzice) lub małżonek rodzica 
mają na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci:
■ w wieku do ukończenia 18. roku 

życia,
■ w wieku do ukończenia 25. roku życia 

– w przypadku gdy dziecko uczy się 
w szkole lub szkole wyższej, 

■ bez ograniczeń wiekowych – w przy-
padku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu 

przysługuje niezależnie od dochodu. Do-
kumentem identyfikującym członka ro-
dziny wielodzietnej jest Karta Dużej Ro-
dziny, o wymiarach 54 × 85,6 mm, 
wykonana z tworzywa sztucznego, za-
wierająca imię oraz nazwisko członka 
rodziny wielodzietnej, numer PESEL 
członka rodziny wielodzietnej, termin 
ważności Karty, numer Karty, logo pro-
gramu, skrót „KDR” pisany alfabetem 
Braille’a oraz elementy zabezpieczające 
dokument przed podrobieniem i sfałszo-
waniem. Karta potwierdza uprawnienia 
członka rodziny wielodzietnej i jest wy-
dawana: 
1)  rodzicowi oraz małżonkowi rodzica 

– na czas nieokreślony,
2)  dziecku w wieku do ukończenia 18. 

roku życia – do ukończenia 18. roku 
życia,

3)  dziecku powyżej 18. roku życia – od-
powiednio do końca roku szkolnego 
lub akademickiego, w którym jest 
planowane ukończenie nauki w da-
nej placówce, zgodnie z terminem 
wskazanym w zaświadczeniu, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 
25. roku życia,

4)  dziecku legitymującemu się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 
w wieku powyżej 18. roku życia – na 
okres ważności orzeczenia, 

5)  dziecku umieszczonemu w rodzinnej 
pieczy zastępczej – na czas umiesz-
czenia w danej rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka. 

Każda gmina może przyznawać od-
dzielne uprawnienia rodzinie. Wójt, wy-
dając Kartę, informuje członka rodziny 
wielodzietnej o przysługujących mu 
uprawnieniach przez wskazanie strony 
internetowej urzędu obsługującego mi-
nistra właściwego do spraw zabez-
pieczenia społecznego, na której jest 
zamieszczony wykaz uprawnień przy-
sługujących na podstawie programu. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 755

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 24 CZERWCA 2014 R.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH Z NAJMU
Osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierża-
wy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać podatek 
w formie ryczałtu.
Stawka ryczałtu wynosi 8,5%.
Stawka ryczałtu jest niezależna od wysokości przychodu.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z   20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 223).

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH W 2014 R.
Podatnicy mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych, jeżeli w poprzednim roku podatkowym uzy-
skali:

przychody z działalności gospodarczej prowadzonej 
wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekracza-
jącej

150 000 euro

przychody uzyskiwane wyłącznie z działalności pro-
wadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspól-
ników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty

150 000 euro

przychody z działalności prowadzonej samodzielnie 
lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w for-
mie karty podatkowej lub za część roku w formie karty 
podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, 
a łączne przychody nie przekroczyły kwoty

150 000 euro

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają po-
datnicy, których przychody z działalności prowadzo-
nej samodzielnie albo przychody spółki – w roku po-
przedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły 
kwoty

25 000 euro

Kwoty euro na walutę polską przelicza się według średniego kursu 
euro ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 1 października 
roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro obowiązujący w tym 
dniu wynosił 4,2230 zł, czyli kwoty wynoszą odpowiednio 633 450 zł 
oraz 105 575 zł.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
nr 144, poz. 930; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 223).

PODATEK OD ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI
Od dochodu z odpłatnego zbycia:
–  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
–  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
mieszkaniowej,

–  prawa wieczystego użytkowania gruntów
jeżeli zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zo-
stało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowe-
go, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, podatek dochodowy 
wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
Za koszty uzyskania przychodu uważa się udokumentowane koszty 
nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udo-
kumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątko-
wych, poczynione w czasie ich posiadania.
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości 
lub praw, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny 
sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość 
rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz 
kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w ja-

kiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania po-
datkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw 
majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i da-
rowizn.
Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nie-
ruchomości i praw majątkowych, w wysokości, która odpowiada iloczy-
nowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele 
mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 
majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż 
w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło 
odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego 
prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. 
Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wyso-
kości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
UWAGA!
Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw ma-
jątkowych, o których mowa powyżej, nabytych lub wybudowanych (odda-
nych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do   31 grud-
nia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 
31 grudnia 2008 r.
Nowe przepisy dotyczące zwolnienia od podatku od odpłatnego zbycia 
nieruchomości i praw majątkowych mają zastosowanie jedynie w przy-
padku zbycia nieruchomości i praw nabytych od początku roku 2009 r.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  poz. 598).

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA W PODATKU DOCHODOWYM 
OD OSÓB FIZYCZNYCH

Do jednorazowych odpisów amortyzacyj-
nych od wartości początkowej środków 
trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasy-
fikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem 
samochodów osobowych, w roku podat-
kowym, w którym środki te zostały wpro-
wadzone do ewidencji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
mają prawo podatnicy w roku podatko-
wym, w którym rozpoczęli prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz mali podat-
nicy.
Mały podatnik to podatnik, u którego war-
tość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą 
należnego podatku od towarów i usług) nie 
przekroczyła w poprzednim roku podatko-
wym wyrażonej w złotych kwoty odpowia-
dającej równowartości 1 200 000 euro*.

W 2014 r.

Małym podatnikiem jest 
podatnik, którego przy-
chód w 2013 r. nie prze-
kroczył 5 068 000 zł

Wysokość jednorazowych odpisów amorty-
zacyjnych nie może przekraczać w roku 
podatkowym równowartości kwoty 50 000 
euro* łącznej wartości tych odpisów amor-
tyzacyjnych.

211 000 zł

*  przeliczenia na złote kwot wyrażonych w euro dokonuje się według 
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 
pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowe-
go, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r.  poz. 598).

Opracował Adam Malinowski
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W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Odliczanie VAT od rat leasingowych
• Sprzedaż samochodu w okresie korekty
• Obowiązek podatkowy

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



MULTIPAKIET zawiera:

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

ULTIPAKIET i

Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 

 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl



Sprawdź, 
co Ci się bardziej opłaca!

W przygotowanej przez nas 
publikacji znajdziesz: 

  Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

  Opinie najlepszych ekspertów w Polsce

  Praktyczne przykłady wyjaśniające różnice 
między wyborem ZUS a OFE

  Instrukcje krok po kroku, jak złożyć 
wniosek w przypadku wyboru OFE

Wersja papierowa – 14,90 zł
Wersja PDF – 9,90 zł

ZUSCZYOFE?

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Zamów
www.sklep.infor.pl


