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1.  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu 
dobrowolnych opłat wnoszonych w okresie 
bezumownego korzystania z nieruchomości w 2014 r.

Jeżeli dalsze korzystanie z lokalu, po skutecznym wygaśnięciu umowy naj-
mu, odbywa się za zgodą właściciela, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu 
nie jest odszkodowaniem, tylko odpłatnością za usługę najmu/dzierżawy. 
W takim wypadku obowiązek podatkowy na rzecz innego podatnika VAT po-
wstaje z chwilą wystawienia faktury, jednak faktura powinna być wystawio-
na najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Gdy podatnik nie wystawił 
w tym terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem – obowiązek podatko-
wy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. z chwilą upływu 
terminu płatności. Z kolei gdy podatnik świadczy usługi najmu/dzierżawy 
na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT, obowiązek podatkowy 
będzie powstawał na takich samych zasadach, z tą różnicą, że podatnik nie 
jest zobowiązany przepisami prawa do wystawienia na rzecz wspomnianych 
podmiotów faktur, nawet gdyby ci wystąpili z takim żądaniem. Niemniej 
jednak regulacje ustawy o VAT w opisywanej sytuacji nie zabraniają świad-
czącemu usługi najmu/dzierżawy wystawiania faktur, jednak taką decyzję 
pozostawiają w gestii podatnika. Takie stanowisko wynika z interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 stycznia 2014 r. (sygn. 
IPTPP4/443-746/13-5/ALN), której fragment prezentujemy poniżej.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości obejmuje spo-
dziewane korzyści z tytułu umowy najmu czy dzierżawy, która zostałaby zawarta, 
gdyby nieruchomość nie została zajęta. Przepisy prawa przyznają właścicielowi 
prawo do roszczenia o odszkodowanie, które obejmuje kompensatę utraconych 
korzyści, jakie właściciel by uzyskał, gdyby rzecz wynajął. Utratą korzyści jest 
w szczególności szkoda polegająca na nieuzyskaniu pożytków cywilnych (czynszu 
z najmu), które rzecz przynosi.

(…) W przypadku gdy dalsze korzystanie z lokalu, po wygaśnięciu skutecznym umo-
wy najmu, odbywa się za zgodą właściciela lub właściciel akceptuje taki stan rzeczy, 
wówczas wynagrodzenie z tego tytułu nie stanowi odszkodowania, tylko odpłatność za 
usługę najmu/dzierżawy zidentyfikowaną w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT i stosownie 
do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatko-
waniu tym podatkiem.

 (…) W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, jako właściciel 
wynajmuje/wydzierżawia nieruchomości. Po zakończeniu umowy wynajmujący/
wydzierżawiający dokonuje na rzecz Wnioskodawcy dobrowolne wpłaty za korzy-
stanie z terenu lub lokalu. Kwota, wpłacana przez wynajmującego/wydzierżawia-
jącego w przedmiotowej sytuacji, w ocenie organu, nie stanowi odszkodowania 
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za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy, lecz stanowi kwotę należną za korzy-
stanie z nieruchomości w okresie nieobjętym umową, za zgodą Wnioskodawcy. 
Wobec powyższego należy uznać, iż w opisanym zdarzeniu przyszłym, Wniosko-
dawca udostępnia lokale/tereny za wynagrodzeniem. Zatem, mamy do czynienia ze 
świadczeniem usług za wynagrodzeniem. Powyższa czynność, w świetle regulacji 
zawartych w powołanym wyżej art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z kontynuacją do-
tychczasowego stosunku zobowiązaniowego, to uregulowania zawarte w dotych-
czasowej umowie najmu/dzierżawy będą się odnosić do okresów występujących 
między wygaśnięciem dotychczasowej umowy a zawarciem nowej umowy najmu/
dzierżawy.

(…) Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wy-
konuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest 
opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. 
Powyższy przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, 
iż podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została 
dostawa towarów bądź świadczenie usług, i powinien być rozliczony za ten okres.

W myśl art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, 
usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla 
której to części określono zapłatę.

Stosownie natomiast do treści art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret 3 ustawy, obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług naj-
mu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze.

Natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie 
wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4,  
a w przypadku, gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płat-
ności (art. 19a ust. 7 ustawy).

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upły-
wem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zatem w niniejszej sprawie, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą 
wystawienia faktury z tytułu świadczenia tego rodzaju usług. Jednakże w sytuacji, 
gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podat-
kowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. z upływem terminu 
płatności.

(…) Jak już wspomniano powyżej, ustawodawca w przewidzianej zmianie ustawy 
o VAT, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powiązał 
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dwoma okolicznościami – momentem wystawienia faktury VAT oraz upływem ter-
minu płatności określonego pomiędzy stronami. Ustawodawca nie wskazuje na 
konkretne dokumenty, z których miałby wynikać termin płatności. Stąd też w za-
sadzie nie można odrzucić żadnej formy, w jakiej świadczący usługi określi termin 
płatności.

(…) Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Wnioskodawca, w związ-
ku ze świadczeniem usług najmu/dzierżawy, które są kontynuacją dotychczaso-
wego stosunku zobowiązaniowego, jest zobowiązany wystawiać faktury wyłącz-
nie na rzecz kontrahentów będących podmiotami, o których mowa w art. 106b 
ust. 1 pkt 1 ustawy, nie później niż z upływem terminu płatności.

Natomiast w sytuacji gdy kontrahent (najemca/dzierżawca) nie występuje w cha-
rakterze podatnika, na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek dokumen-
towania fakturą wyświadczonych usług najmu/dzierżawy.

2.  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu 
sprzedaży praw i udzielania licencji w 2014 r.

Od stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży praw i udzie-
lania licencji w 2014 r.  powstaje na zasadach ogólnych, tj. z chwilą wyko-
nania usługi, a więc:
n  w dacie rozpoczęcia licencji na eksploatację audycji, udzielonej przez 

spółkę, tj. udzielenia prawa do korzystania z licencji przez kontrahenta;
n  w dacie odbioru technicznego przez kontrahenta nośnika z każdym od-

cinkiem audycji za udzielenie licencji do tytułu audycji;
n  w dacie upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności albo 

rozliczenia;
n  w dacie upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który otrzymano ra-

port o korzystaniu z programów X; 
n  w dacie upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który należna jest 

opłata ryczałtowa.
Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 27 września 2013 r. (sygn. IPPP1/443-635/13- 
-2/AP), której fragment prezentujemy poniżej.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje 
czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodat-
kować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyż-
szy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, 
co oznacza, iż podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym doko-
nana została dostawa towarów bądź świadczenie usług, i powinien być rozliczony 
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za ten okres. Natomiast w odniesieniu do usług przyjmowanych częściowo, o któ-
rych mowa w ust. 2 powołanego artykułu, należy wskazać, że obowiązek podatko-
wy – w przypadku wykonania usługi częściowej – powstaje właśnie w tej części. 
Ponadto zwrócić należy uwagę, że określone w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługi, 
dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie termi-
ny płatności lub rozliczeń, swym zakresem obejmują nie tylko usługi świadczone 
w sposób ciągły, lecz także wszystkie inne usługi z założenia powtarzające się, 
jeśli strony danej transakcji umówiły się na rozliczanie ich w ustalonych okresach 
rozliczeniowych. Również dla tych usług obowiązek podatkowy powstanie w mo-
mencie ich wykonania, a więc z upływem każdego okresu, do którego płatności lub 
rozliczenia się odnoszą. Poza tym zwrócić należy uwagę, iż dla powstania obowiąz-
ku podatkowego na zasadach ogólnych nie będzie miała zupełnie znaczenia chwila 
wystawienia faktury.

(…) Wnioskodawca wskazał, że dokonuje sprzedaży praw i licencji nie tylko w kraju, 
lecz także poza jego terytorium. (…) W myśl zaś art. 109 ust. 3a ww. ustawy podatnicy 
świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obo-
wiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku 
od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment 
powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych 
na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1–3 i 8.

Z analizy powyższych przepisów dotyczących sprzedaży zagranicznej wynika, 
że dla usług mających miejsce świadczenia za granicą obowiązek podatkowy nie 
powstaje. Usługi zagraniczne należy jednak ujmować w prowadzonej ewidencji 
w dacie, w której powstawałby obowiązek podatkowy, gdyby usługi te były świad-
czone w Polsce. Natomiast w informacji podsumowującej świadczone usługi nale-
ży ująć za okres, w którym zostały wykonane. Do wskazanego przez Spółkę świad-
czenia usług na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą poza 
terytorium kraju (dla stałego miejsca prowadzenia działalności) należy tym samym 
stosować odpowiednio reguły określone przepisem art. 19a ust. 1–3 i ust. 8 ustawy 
o VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego wymaga od wykonawcy danej usługi 
prawidłowego określenia momentu jej wykonania. Ustawa o VAT nie definiuje tego mo-
mentu ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla 
jego określenia. Wskazać jednak należy, iż o faktycznym wykonaniu usługi decyduje 
jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umo-
wy cywilnoprawnej, chyba że moment ten jest określany przez obowiązujący przepis 
prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług. Ponadto, stosownie do 
art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), 
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strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, by-
leby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony mogą dowol-
nie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy 
prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz określone przez Wnioskodawcę 
przypadki uznania świadczonych usług za wykonane, stwierdzić należy, iż w przed-
miotowej sprawie obowiązek podatkowy, zarówno dla sprzedaży krajowej, jak 
i zagranicznej, powstanie na zasadach ogólnych określonych w przepisie art. 19a 
ust. 1–3 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., a więc:

Q QQ w dacie rozpoczęcia licencji na eksploatacje audycji udzielonej przez Spółkę, tj. 
udzielenie prawa do korzystania z licencji przez kontrahenta,

Q QQ w dacie odbioru technicznego przez Kontrahenta nośnika z każdym odcinkiem 
audycji za udzielenie licencji do tytułu audycji,

Q QQ w dacie upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności albo rozli-
czenia,

Q QQ w dacie upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który otrzymano raport 
o korzystaniu z programów X; raport ten to informacja dotycząca liczby abo-
nentów korzystających z programów w sieci. X uznaje, że wykonanie usługi to 
ostatni dzień okresu rozliczeniowego, za który otrzymano raport,

Q QQ w dacie upływu każdego okresu rozliczeniowego, za który należna jest opłata ry-
czałtowa.

3.  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu 
sprzedaży biletów wstępu

Przy sprzedaży biletu wstępu mają zastosowanie ogólne zasady po-
wstawania obowiązku podatkowego, tj. obowiązek podatkowy powsta-
je z chwilą wykonania usługi. Natomiast jeżeli przed wykonaniem usługi 
sprzedawca otrzymuje całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Takie 
stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Łodzi z 3 lutego 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-778/13-4/ALN), której 
fragment prezentujemy poniżej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, jako podmiot produkujący opro-
gramowanie, firmie X wydzierżawia złożony system obsługi konferencji. Oprócz 
dzierżawy systemu firmie X Wnioskodawca jest również zobowiązany obsłużyć 
dany system. Obsługa systemu polegałaby m.in. na sprzedaży biletów przez 
Internet. Bilety byłyby kupowane przez Wnioskodawcę u organizatora imprezy 
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– firmy X – w celu dalszej odsprzedaży po cenie sprzedaży równej cenie zakupu 
i wystawianiu faktur dla uczestników konferencji. Najczęściej bilety sprzedawane 
byłyby na fakturę dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
kraju. Na fakturach za sprzedaż biletu jako sprzedawca biletu widniałaby firma 
Wnioskodawcy. Wpłaty za sprzedane bilety wpływałyby na rachunek Wniosko-
dawcy. Obsługa konferencji kończyłaby się wystawieniem dla firmy X przez firmę 
Wnioskodawcy faktury na umówioną wcześniej kwotę na dzierżawę systemu ob-
sługi. Wysokość faktury nie byłaby uzależniona od liczby sprzedanych na konfe-
rencje biletów.

 (…) W tym miejscu wskazać należy, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie 
przepisy dotyczące m.in. powstania obowiązku podatkowego wprowadzone usta-
wą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35).

(…) Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, 
art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje 
czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodat-
kować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy 
przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, iż podatek 
staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa 
towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

W myśl art. 19a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, 
usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla 
której to części określono zapłatę.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wy-
konaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, 
zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, 
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzyma-
nej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

(…) Podsumowując należy wskazać, że dla sprzedaży biletów nie określono 
szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. W stosunku do 
sprzedaży usługi wstępu, jaką jest bilet, mają zastosowanie ogólne zasady po-
wstawania obowiązku podatkowego, tj. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
wykonania usługi. Natomiast jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub 
część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesie-
niu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy).
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(…) Wnioskodawca winien wykazać w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc) 
w deklaracji VAT podatek należny wynikający z wystawionych za sprzedane bilety 
faktur, pod warunkiem, że faktura zostanie wystawiona w miesiącu powstania obo-
wiązku podatkowego w stosunku do czynności objętych fakturą.

4.  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu 
świadczenia usług udostępniania nieruchomości 
i zarządzania nią

Obowiązek podatkowy z tytułu usługi udostępniania nieruchomości miesz-
kalnej i zarządzania nią będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, 
a jeżeli faktura nie zostanie wystawiona bądź zostanie wystawiona z opóź-
nieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej 
wystawienie, z upływem terminu płatności. Takie stanowisko wynika z inter-
pretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 stycznia 2014 r. 
(sygn. IPTPP1/443-776/13-6/IG), której fragment prezentujemy poniżej.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, który 
jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, zawarł umowę o part-
nerstwo publiczno-prywatne z Gminą i zgodnie z zapisami tejże umowy zobowią-
zał się do: sporządzenia dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego o za-
danych parametrach, wybudowania budynku i zgłoszenia gotowości do wynajmu 
na rzecz osób typowanych i wskazywanych przez Gminę, administrowania loka-
lami mieszkalnymi oraz budynkiem. Płatności natomiast nie będą następowały po 
realizacji określonego etapu, tylko Gmina zobowiązała się w umowie do płacenia 
miesięcznego czynszu za dostawę przedmiotu umowy w wysokości 42 500 zło-
tych miesięcznie plus należny podatek VAT, przez okres 120 miesięcy po zgło-
szeniu przez Wnioskodawcę budynku do zasiedlenia. Płatności te dokonywane 
będą na podstawie wystawionej przez Zainteresowanego faktury VAT. Grunt zo-
stał przekazany Wnioskodawcy na okres trwania umowy, na podstawie umowy 
użyczenia będącej integralną częścią umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. 
Po dokonaniu spłaty ostatniej raty Zainteresowany zobowiązany jest do prze-
niesienia własności budynku na rzecz Gminy, a umowa użyczenia ulega auto-
matycznemu rozwiązaniu. Budowany budynek będzie to budynek mieszkalny 
– 35 mieszkań socjalnych, sklasyfikowany w PKOB w grupie 11. Mieszkania będą 
spełniały założenia budownictwa społecznego. Budowa budynku została rozpo-
częta, a planowany termin oddania do użytkowania to 30 listopada 2014 roku. 
W trakcie trwania umowy budynek będzie stanowił własność Wnioskodawcy, któ-
ry zgodnie z przepisami podatkowymi dokonywał jego amortyzacji. Umowa z Gmi-
ną zawarta jest na 12 lat, tj. od 22.11.2012 r. do dnia 21.11.2024 r., i obejmuje trzy 
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etapy: zaprojektowanie – 8 miesięcy, wybudowanie obiektu do dnia 30.11.2014 r. 
oraz eksploatacja i zarządzanie obiektem od 01.12.2014 r. do 21.11.2024 r. Suma 
opłat wniesionych przez Gminę pomniejszona o podatek VAT jest wyższa od war-
tości początkowej środka trwałego. Wnioskodawca będzie dostawcą budynku 
i administratorem obiektu przez czas trwania umowy. Czynsz dzierżawny będzie 
pobierany przez Gminę.

(…) Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności sprawy wskazać 
należy, że w niniejszym przypadku opisane warunki umowy nie pozwalają na zakwali-
fikowanie przedmiotowej czynności jako dostawy towarów w rozumieniu ustawy o po-
datku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, umowa między Gminą a Wnioskodaw-
cą została zawarta na czas oznaczony. Suma opłat wniesionych przez Gminę po-
mniejszona o podatek VAT jest wyższa od wartości początkowej środka trwałego. 
Po dokonaniu spłaty ostatniej raty Wnioskodawca zobowiązany jest do przeniesie-
nia własności budynku na rzecz Gminy, a umowa użyczenia ulega automatycznemu 
rozwiązaniu. Odpisów amortyzacyjnych dokonywał Zainteresowany.

W konsekwencji, w sytuacji gdy umowa została zawarta na czas określony, 
która w zależności od jej treści zawiera opcję przeniesienia własności w wyniku 
normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty, 
w wyniku której zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyza-
cyjnych dokonuje finansujący, należy uznać za umowę niespełniającą warunków 
wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy. Tym samym w rozpatry-
wanej sprawie nie można uznać, że w wyniku zawartej umowy dojdzie do odpłatnej 
dostawy towarów.

W związku z tym, zawarta umowa, jako niespełniająca warunków do uznania jej 
za dostawę towarów, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy będzie podlegała opodatkowa-
niu VAT jako odpłatne świadczenie usług.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, 
z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W myśl art. 19a 
ust. 2 ustawy, w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje 
się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to czę-
ści określono zapłatę. Stosownie natomiast do treści art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ti-
ret 3 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu 
świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze.

Natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie 
wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4,  
a w przypadku, gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu 
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płatności (art. 19a ust. 7 ustawy). Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, w brzmieniu 
obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., fakturę wystawia się nie później niż z upływem 
terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zatem w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą 
wystawienia faktury z tytułu świadczenia tego rodzaju usług. Jednakże w sytuacji, 
gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podat-
kowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. z upływem terminu 
płatności.

Reasumując, z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usługi udostępniania i za-
rządzania nieruchomością mieszkalną dla Gminy w ramach umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, obowiązek podatkowy będzie powstawał zgodnie z art. 19a 
ust. 5 pkt 4 lit. b tiret 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą wystawienia 
faktury, a w sytuacji, gdy faktura nie zostanie wystawiona bądź zostanie wystawiona 
z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wy-
stawienie, z upływem terminu płatności.

5.  Powstanie obowiązku podatkowego przy dostawie 
towarów za pośrednictwem firm spedycyjnych

Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów powstanie z chwilą prze-
kazania towarów spedytorowi, gdy w momencie ich  wydania z magazy-
nu przewoźnikowi sprzedawca przestaje ponosić odpowiedzialność za 
przypadkową utratę czy zniszczenie towarów w transporcie.  Decydujące 
 znaczenie ma to, czy odpowiedzialność przechodzi na nabywcę, z zastrze-
żeniem odpowiedzialności przewoźnika, wynikającej z umowy przewo-
zu. Jest to zdarzenie powodujące utratę ekonomicznego władztwa nad 
rzeczą przez sprzedawcę i przekazanie go nabywcy. Powoduje powstanie 
obowiązku podatkowego. Takie stanowisko wynika z interpretacji indy-
widualnej  Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 stycznia 2014 r. (sygn. 
IPTPP2/443-855/13-6/IR), której fragment przedstawiamy poniżej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący 
czynnym podatnikiem VAT w ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzeda-
ży towarów na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej, które dostarczane są do odbiorców za pośred-
nictwem firm spedycyjnych. Towar odbierany jest w siedzibie sprzedawcy przez 
firmy spedycyjne, na których od chwili odebrania ciąży ryzyko utraty towarów. 
W regulaminie sprzedaży sprzedawcy, obowiązującym strony, nie figurują zapisy 
dotyczące postanowień umownych związanych z momentem dokonania dostawy 
ani ryzyka utraty towarów. Jeżeli chodzi o odbiór towarów nabywca może odebrać 
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je osobiście z magazynu firmy lub zamówić dostarczenie za pośrednictwem fir-
my przewozowej. Jednak w razie utraty towarów przez spedytora to sprzedający 
jest stroną w postępowaniu odszkodowawczym (to on zawiera umowy z przewoź-
nikami). Towary, na udokumentowanie sprzedaży których faktury wystawiane są 
w ostatnich dniach danego miesiąca i wtedy przekazywane firmom kurierskim, do 
odbiorcy trafiają w pierwszych dniach następnego miesiąca. Nadto Wnioskodawca 
wskazał, że w przypadku transakcji objętych pytaniem nie są ustalane i określane 
na dokumentach sprzedaży warunki Incoterms. Przeniesienie prawa do dyspono-
wania towarem jak właściciel na nabywcę będzie następowało wraz z wydaniem 
towaru spedytorowi, który będzie zobowiązany do jego dostarczenia nabywcy, na 
podstawie postanowień regulaminu sprzedaży udostępnianego nabywcom. Klient 
zamawiając towar wybiera sposób jego odbioru. Jedną z jego form jest dostawa 
za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zlecenie do firmy spedycyjnej składane jest 
przez sprzedawcę we własnym imieniu. Nabywca obciążany jest kosztem usługi 
kurierskiej, którą pokrywa sprzedawca.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że z konstrukcji podatku od to-
warów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodat-
kowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momen-
cie powstania obowiązku podatkowego. Powołany przepis art. 19a ust. 1 ustawy 
formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje 
się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towa-
rów bądź świadczenie usług, i powinien być rozliczony za ten okres.

W tym miejscu zauważyć należy, iż z wydaniem towaru przez dostawcę łączy 
się istotny skutek dokonania sprzedaży towarów, polegający m.in. na przejściu na 
odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej ut-
raty lub uszkodzenia towaru. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści 
i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
towaru jest – co do zasady – wydanie towaru. Dokonanie dostawy, o którym mowa 
w art. 19a ust. 1 ustawy, oznacza zatem faktyczne zrealizowanie dostawy. Jeżeli 
strony oznaczyły inną chwilę niż wydanie towaru dla przejścia korzyści i ciężarów, 
to w razie wątpliwości przyjmuje się, że ta sama chwila dotyczy przejścia ryzy-
ka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Ponadto, stosownie do art. 3531¹ 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uz-
nania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosun-
ku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że 
strony mogą dowolnie kształtować treść umowy w granicach wyznaczonych przez 
obowiązujące przepisy prawa, w tym także przepisy prawa podatkowego.
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W związku z powyższym, odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawio-
nego opisu sprawy, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Zainteresowany wysta-
wi fakturę w ostatnim dniu danego miesiąca i jednocześnie dany towar przekaże 
przewoźnikowi (spedytorowi), który towar ten dostarczy odbiorcy w pierwszych 
dniach następnego miesiąca, zaś – jak wskazał Wnioskodawca – przeniesienie na 
nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel będzie następowało wraz 
z wydaniem towaru spedytorowi – to w momencie wydania towaru z magazynu 
spedytorowi dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. 
Zatem w tym momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowej 
transakcji, w myśl obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 19a ust. 1 ustawy.

6.  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu 
przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej

Obowiązek podatkowy z tytułu podłączenia nowego odbiorcy powstaje 
z chwilą wystawienia faktury. Jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wy-
stawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu 
terminu wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego 
terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Takie stanowisko wynika 
z interpretacji indywidualnej  Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 stycz-
nia 2014 r. (sygn. IPTPP1/443-803/13-2/MW), której fragment prezentu-
jemy poniżej.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na podstawie udzielonych 
koncesji w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem zakupionym z ob-
cego źródła ciepła i przesyłanym do odbiorców za pośrednictwem własnej sieci 
ciepłowniczej. W celu dostarczenia ciepła odbiorcom za pośrednictwem sieci cie-
płowniczej niezbędne jest przyłączenie danego odbiorcy do sieci ciepłowniczej. 
(…) W przypadku zainteresowania odbiorem ciepła, kontrahent (przyszły odbiorca) 
zwraca się do Zainteresowanego z wnioskiem o przyłączenie go do sieci ciepłowni-
czej. Samo przyłącze, zgodnie z powyższą definicją, jest własnością przedsiębior-
stwa ciepłowniczego, ale z tytułu jego wykonania pobierana jest od kontrahenta 
opłata za przyłączenie do sieci. W związku z tym kiedy powstaje obowiązek podat-
kowy w VAT z tytułu pobieranej opłaty za przyłączenie nowego odbiorcy energii 
cieplnej do sieci ciepłowniczej?

(…) Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, 
art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Stosownie natomiast do treści art. 19a ust. 5 pkt 4  
lit. a ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu 
dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.



13OBOWIĄZEK PODATKOWY

15 marca 2014 r.  Biuletyn VAT nr 6(204) 

Natomiast w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie 
wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4,  
a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatno-
ści (art. 19a ust. 7 ustawy).

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycz-
nia 2014 r., fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności  
– w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw, w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycz-
nia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19–21 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., w przypadku czynno-
ści, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, które zostaną wykonane po dniu 31 grudnia 2013 r., dla 
których przed dniem 1 stycznia 2014 r. wystawiono fakturę, obowiązek podatkowy 
powstaje zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 
przez tym dniem [tj. zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2013 r. 
– przyp. red.].

7.  Powstanie obowiązku podatkowego od dostaw energii 
elektrycznej w 2014 r.

W przypadku faktur prognozujących zużycie energii elektrycznej w następ-
nym okresie rozliczeniowym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą 
upływu terminu płatności wynikającego z faktury pro forma lub z dokumen-
tu, który ze względu na brak wymaganych przez ustawę o VAT informacji 
nie może być uznany za fakturę. Natomiast w odniesieniu do kwoty rozli-
czanej za przeszły okres rozliczeniowy (nadpłaty lub niedopłaty) obowiązek 
podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury rozliczeniowej za ener-
gię elektryczną. Jeżeli nabywca nie poinformuje, że w związku z realizowaną 
dostawą energii występuje w charakterze podatnika – na dostawcy ener-
gii elektrycznej nie będzie spoczywał obowiązek dokumentowania fakturą 
transakcji z taką osobą. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidu-
alnej  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 grudnia 2013 r. (sygn. 
IBPP2/443-855/13/Cz), której fragment prezentujemy poniżej.

Z treści zapytania Spółki wynika, że prowadzi podstawową działalność w za-
kresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej. W ramach rozliczeń prognozowych 
Spółka przewiduje, że w 2014 r. w trakcie trwania okresu rozliczeniowego Klient 
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będzie wnosił opłaty za energię elektryczną na podstawie dokumentów prognozo-
wanych zużycie energii elektrycznej oraz szacowaną za nią należność, nazwanych 
fakturami pro forma. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego wystawiana będzie 
faktura rozliczeniowa, na podstawie której dokonywane będzie rozliczenie dokona-
nych na podstawie faktur pro forma wpłat za prognozowane zużycie z faktycznym 
zużyciem energii w tym okresie (faktura rozliczeniowa).  W związku z tym spółka 
zadała następujące pytania:
1.  Czy od 1 stycznia 2014 r. wystawienie dokumentów typu faktura pro forma lub 

dokumentu, który nie może być uznawany za fakturę w rozumieniu przepisów 
ustawy o VAT, będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego w VAT?

2. Czy i kiedy będzie powstawał obowiązek podatkowy od prognozowanych faktur?
3.  Czy w przypadku dostawy energii elektrycznej dla osoby fizycznej, która nie po-

informuje Spółki, że jest podatnikiem VAT, można nie wystawiać faktury?
Organ podatkowy odpowiedział w następujący sposób: Reasumując, w odpo-

wiedzi na pytania nr 1 i 2 należy stwierdzić, że zawarcie w wystawionych doku-
mentach [faktura pro forma to dokument, który nie może być uznawany za fakturę 
w rozumieniu przepisów ustawy o VAT – przyp. red.] przedstawionych informacji 
nie rodzi skutków w zakresie podatku od towarów i usług w postaci powstania obo-
wiązku podatkowego. Jednocześnie w odniesieniu do kwoty rozliczanej obowiązek 
podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury rozliczeniowej za energię elek-
tryczną. Z kolei w stosunku do wymagalnej od klienta należności za prognozowane 
zużycie energii elektrycznej w następnym okresie rozliczeniowym obowiązek po-
datkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności wynikającego z faktury pro 
forma lub z dokumentu, który z uwagi na brak wymaganych przez tą ustawę o VAT 
informacji nie może być uznawany za fakturę.

Przechodząc do odpowiedzi na pytanie nr 3, należy poddać analizie przyszłe re-
gulacje, które dotyczą sposobu dokumentowania sprzedaży. I tak, w myśl art. 106b 
ust. 1 pkt 1 ustawy podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą 
sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz konkretnie wymienionych przez usta-
wodawcę podmiotów – takich jak: innych podatników tego podatku, podatku od 
wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, bądź na rzecz osób praw-
nych, które nie są podatnikami. W świetle omawianego przepisu, obowiązek wysta-
wiania faktur nie spoczywa na podatniku dokonującym sprzedaży, w sytuacji gdy 
nabywca nie mieści się w ww. kategorii podmiotów.

Jednakże należy zwrócić uwagę na treść art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy, który 
zakłada, że wszyscy nabywcy niebędący podmiotami, o których mowa w art. 106b 
ust. 1 ustawy, mogą otrzymać od sprzedawcy fakturę, po wcześniejszym zgłosze-
niu takiego żądania. Jednakże ustawodawca wyłączył taką możliwość dla dostaw 
energii elektrycznej, z jakimi mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.
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Stąd też, odpowiadając na pytanie nr 3, należy zgodzić się ze stanowiskiem 
Wnioskodawcy, że do czasu, gdy nabywca nie poinformuje, że w związku z reali-
zowaną dostawą energii występuje w charakterze podatnika – na dostawcy energii 
elektrycznej nie będzie spoczywał obowiązek dokumentowania fakturą transakcji 
z taką osobą.

8.  Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku 
oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste 
w 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w stosunku do pierwszej opła-
ty powstanie z chwilą jej otrzymania, gdyż pierwszą opłatę należy uregulo-
wać do dnia podpisania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 
(przed dokonaniem dostawy towaru). Natomiast obowiązek podatkowy 
w odniesieniu do opłat rocznych powstanie z upływem każdego roku, do 
którego odnoszą się poszczególne opłaty (tj. 31 grudnia każdego roku 
trwania użytkowania wieczystego). Jeżeli jednak przed 31 grudnia gmina 
otrzyma całość lub część opłaty rocznej, obowiązek podatkowy powstanie 
z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Takie stanowi-
sko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidual-
nej z 8 sierpnia 2013 r. (sygn. ILPP1/443-390/13-2/AW), której fragment 
prezentujemy poniżej.

Kwestię obowiązku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie regulował 
art. 19a ust. 1 ustawy, wprowadzony art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 35), zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą do-
konania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, 
art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

(...) wykonanie dostawy nastąpi z chwilą wydania użytkownikowi wieczystemu, 
który od tej chwili dysponuje gruntem jak właściciel. W momencie oddania gruntu 
w użytkowanie wieczyste spełniona zatem zostaje przesłanka do uznania tej czyn-
ności za dostawę towaru określoną w art. 7 ust. 1 ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż Gmina, będąca czynnym, zarejestrowanym podat-
nikiem podatku VAT, oddaje grunty w użytkowanie wieczyste, poprzez zawarcie 
umowy w formie aktu notarialnego.

Ustanowienie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowa-
nej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budyn-
ków i innych urządzeń. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wie-
czyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie 
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nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, 
nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowa-
nie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, 
w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie 
pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. 
Gmina na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed 
upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający 
danego roku kalendarzowego.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia mo-
mentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu oddania w użytkowanie wieczy-
ste nieruchomości, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu zdarze-
nia przyszłego należy stwierdzić, iż w przypadku pierwszej jednorazowej opłaty 
wniesionej nie później niż do dnia zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, 
o oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, obowiązek 
podatkowy po dniu 1 stycznia 2014 r. będzie powstawał na zasadach określonych 
w art. 19a ust. 8 ustawy.

Natomiast odnośnie opłat rocznych, wnoszonych przez cały okres użytkowania 
wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry na dany rok, obo-
wiązek podatkowy będzie powstawał, w oparciu o art. 19a ust. 3 w zw. z ust. 4 usta-
wy, tj. z końcem okresu, do którego odnoszą się płatności. Jeżeli jednak przed 
dniem 31 grudnia Gmina otrzyma całość lub część opłaty rocznej, obowiązek po-
datkowy będzie powstawał z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej 
kwoty, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy.

9.  Rozliczanie zaliczek na eksport towarów  
po 1 stycznia 2014 r.

W przypadku otrzymania zaliczki na poczet eksportu towarów zastoso-
wanie 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi 
w terminie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik 
otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik 
otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE 
przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozli-
czeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. 
Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki 
właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwier-
dzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie 
późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego 
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. 
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Chyba że późniejszy wywóz będzie uzasadniony specyfiką realizacji tego 
rodzaju dostaw i potwierdzony warunkami dostawy, w których zawarto 
termin wywozu towarów. Takie stanowisko wynika z interpretacji indy-
widualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 2013 r. 
(sygn. ITPP3/443-391/13/AT), której fragment prezentujemy poniżej.

(…) o możliwości zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy decydować będą 
każdorazowo obiektywne przesłanki. O faktycznym przedmiocie czynności przesą-
dzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków do-
stawy) zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

W złożonym wniosku poinformowano, że Spółka znaczną część produkcji eks-
portuje do Norwegii. Spółka współpracuje w tym zakresie ze stałymi klientami, 
z którymi ma podpisane długoterminowe umowy. W momencie zamawiania okre-
ślonych partii towaru odbiorca określa termin realizacji dostawy, który ze względu 
na specyfikę produkcji przekracza znacznie okres dwóch miesięcy. Specyfika pro-
dukcji wynika w tym wypadku z długiego cyklu zamawiania, certyfikowania i we-
ryfikowania materiałów do produkcji. Ze względu na wymagania technologiczne 
wszelkie materiały do produkcji zamawiane są, co do zasady, wyłącznie od dostaw-
ców wytypowanych i zatwierdzonych przez klienta. Po przeprowadzonym montażu 
wykonywane są testy sprawności mechanicznej urządzenia. Przed przekazaniem 
gotowego wyrobu klientowi dokonywana jest inspekcja finalna, polegająca na 
sprawdzeniu kompletności urządzenia, sposobu jego zapakowania i oznakowania, 
przeglądana i zatwierdzana jest dokumentacja finalna urządzenia. Wszystkie wy-
magania zasadniczo wydłużają cykl produkcyjny, który zwykle trwa od kilku do 
kilkunastu miesięcy. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Spółka otrzy-
muje zaliczkę na realizację określonego zlecenia lub zaliczkę na realizację kilku 
kolejnych zleceń. Spółka otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza 
terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podat-
kowej za okres rozliczeniowy, w jakim nastąpi wywóz towarów lub w przypadku, 
gdy nie będzie posiadać dokumentu potwierdzającego, skorzysta z procedury opi-
sanej w przepisie art. 41 ust. 7–9 ustawy o VAT. Spółka będzie w posiadaniu jednego 
z trzech dokumentów przewidzianych w przepisie art. 41 ust. 6a ustawy o VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawio-
nym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że w stanie praw-
nym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. możliwe będzie zastosowanie 
stawki 0% w eksporcie towarów w przypadku otrzymania przez Wnioskodaw-
cę zaliczki, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesię-
cy, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzyma taką zapłatę. 
Warunek wywozu będzie spełniony, jeżeli Wnioskodawca otrzyma dokument 
potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie 
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określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. co do 
zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres 
rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towa-
rów. Natomiast w sytuacji, gdy wywóz nastąpi w terminie późniejszym, ale – na 
co wskazują okoliczności sprawy – uzasadnione to będzie specyfiką realiza-
cji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których zawarty 
będzie termin wywozu towarów, zastosowanie znajdzie norma art. 41 ust. 9b 
ustawy. W tej sytuacji Wnioskodawca winien posiadać wskazywany we wnios-
ku dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz 
towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji 
podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wywóz towarów (zgod-
nie z warunkami dostawy) – art. 41 ust. 9b w powiązaniu z art. 41 ust. 9a oraz 
art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy. Należy uwzględnić także odpowied-
nio postanowienia art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy, adekwatnie do okoliczności, 
jakie wystąpią w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zgodnie ze wskaza-
niami Wnioskodawcy. W konsekwencji w niniejszej sprawie w przypadku eks-
portu towarów zastosowanie stawki 0% w odpowiedniej części będzie możliwe 
w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki przy spełnieniu wska-
zanych wyżej warunków.

10.  Ustalanie kursu walut przy dostawach ciągłych
Kursem walut właściwym do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej 
na fakturze będzie średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Naro-
dowy Bank Polski lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europej-
ski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający ostatni dzień okresu 
rozliczeniowego (tj. na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obo-
wiązku podatkowego), zastosowany do wszystkich dostaw towarów otrzy-
manych w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że do wszystkich 
dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym w da-
nej walucie zastosowanie będzie miał ten sam kurs waluty, niezależnie od 
dat dokonania poszczególnych dostaw objętych okresowym rozliczeniem, 
tj. kurs z dnia poprzedzającego ostatni dzień danego okresu rozliczenio-
wego. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej  Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2013 r. (sygn. IPPP3/443- 
-663/13-2/IG), której fragment prezentujemy poniżej.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, Spółka dokonuje dostaw towarów (m.in. paliw, olejów sma-
rowych) podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce. Spółka zawrze (lub już 
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zawarła) umowy z odbiorcami, w ramach których zobowiązana będzie do za-
pewnienia ciągłości dostaw towarów nabywcom zgodnie ze zgłaszanym przez 
nich zapotrzebowaniem. Dla uproszczenia rozliczeń z tytułu wykonywanych 
dostaw towarów Spółka ustali z kontrahentami, że rozliczenia te będą nastę-
powały okresowo, tzn. wynagrodzenie z tytułu dostaw wykonanych w danym 
okresie rozliczeniowym (miesięcznym, tygodniowym lub innym) będzie płatne 
w określonym terminie po zakończeniu tego okresu. Zatem w związku z doko-
nywanymi dostawami towarów przez Spółkę ustalone zostaną następujące po 
sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Spółka zamierza wystawiać w tym zakresie jedną fakturę VAT dokumentującą 
dostawy towarów w danym okresie rozliczeniowym, zrealizowane na rzecz danego 
kontrahenta, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
upłynął dany okres rozliczeniowy. Według jakiego kursu przeliczać walutę obcą 
przy tych dostawach?

(…) Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwoty stosowane do 
określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na 
złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy 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 podatkowe-
go; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu 
wymiany każdej z nich względem euro.

Jak to wyjaśniono wcześniej w opisanej sytuacji, obowiązek podatkowy dla do-
staw dokonanych w danym okresie rozliczeniowym będzie powstawał na zasadach 
określonych w art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 3 i 4 znowelizowanej ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostaw towarów, za które wynagrodzenie określone 
będzie w walucie obcej, Wnioskodawca do przeliczenia kwot na złote powinien 
stosować od 1 stycznia 2014 r. średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez 
Narodowy Bank Polski lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez Europej-
ski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający ostatni dzień okresu roz-
liczeniowego (tj. na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku 
podatkowego) do wszystkich dostaw towarów realizowanych w danym okresie 
rozliczeniowym.

W konsekwencji, dla wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym 
okresie rozliczeniowym w danej walucie zastosowanie będzie miał ten sam kurs 
waluty niezależnie od dat dokonania poszczególnych dostaw objętych okreso-
wym rozliczeniem, tj. kurs z dnia poprzedzającego ostatni dzień danego okresu 
rozliczeniowego.






