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Już 1 kwietnia 2014 r. przeczytasz o prawie gospodarczym
Odsetki

Podstawowymi regulacjami doty-
czą cymi odsetek są art. 359–360 
i art. 481–482 k.c. Odsetki od sumy 
pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy 
wynika to z czynności prawnej albo 
z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decy-
zji innego właściwego organu (art. 359 
§ 1 k.c.). Jeżeli wysokość odsetek nie 
jest określona w inny sposób, należą 
się odsetki ustawowe. Odsetki to zatem 
wynagrodzenie za korzystanie z cu-
dzych pieniędzy lub rzeczy obliczone 
procentowo, tzn. w stosunku do wy-
sokości kapitału. Odsetki są płatne pe-
riodycznie i mają przy tym charakter 
świadczenia ubocznego wobec wie-
rzytelności głównej, co oznacza, że 
w zasadzie nie mogą istnieć bez istnie-
nia roszczenia głównego. Co oczywi-
ste, są na tyle ściśle związane z rosz-
czeniem głównym, że obowiązek 
płacenia odsetek nie może powstać 
bez obowiązku uiszczenia należności 
głównej i w zasadzie dzieli jej losy.

Przedawnienie 
kar umownych

Roszczenie o zapłatę kary umow-
nej przedawnia się w tych terminach, 
w których przedawniają się roszcze-
nia odszkodowawcze wynikające 
z danego stosunku prawnego. Jeśli 
zatem mamy do czynienia z 3-letnim 
przedawnieniem roszczenia związa-
nego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej (art. 118 k.c.), to rów-
nież kara umowna przedawni się 
w tym terminie. Można też wskazać 
na ciekawy wypadek, z którym mamy 

do czynienia na gruncie art. 646 k.c. 
Zgodnie z tym przepisem  roszcze-
nia wynikające z umowy o dzieło 
przedawniają się z upływem 2 lat od 
dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło 
nie zostało oddane – od dnia, w któ-
rym zgodnie z treścią umowy miało 
być oddane. Nie dotyczy to jednak 
kary umownej. Jak wskazał Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 20 października 
2006 r. (sygn. akt IV CSK 178/06, 
OSNC z 2007 r. nr 7–8, poz. 118): (...) 
roszczenie o zapłatę kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek wypowiedze-
nia umowy o dzieło zawartej na czas 
oznaczony nie jest roszczeniem wyni-
kającym z umowy o dzieło w rozumie-
niu art. 646 k.c. (...). Dojdzie zatem 
w tej sytuacji do przedawnienia na 
zasadach ogólnych. Jeśli roszczenie 
jest roszczeniem związanym z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
będzie to zatem termin 3-letni.

W jaki sposób 
należy prawidłowo 
naliczać odsetki

Ustawa o terminach zapłaty w trans-
akcjach handlowych określa zasady 
pobierania i wysokość odsetek od za-
ległości w płatnościach. Ustawa wpro-
wadziła maksymalny termin zapłaty 
w transakcjach między przedsiębiorca-
mi wynoszący 60 dni od dnia doręcze-
nia faktury dłużnikowi. Zasadniczo nie 
jest możliwe wydłużanie tego termi-
nu. Strony mogą jednak między sobą 
ustalić krótsze terminy płatności. Gdy 
termin płatności nie został ustalony 
przez strony w umowie i nie został wy-
znaczony na fakturze, wierzyciel może 

go wyznaczyć dłużnikowi w pisemnym 
wezwaniu do zapłaty, przy czym ter-
min ten nie może być wówczas wcze-
śniejszy niż dzień doręczenia dłużni-
kowi tego wezwania. W przypadkach 
wyjątkowych i szczególnie uzasadnio-
nych możliwe jest wydłużenie maksy-
malnego 60-dniowego terminu płat-
ności, jeżeli zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki:
■  zostanie to uzgodnione w umowie 

między przedsiębiorcami (nie moż-
na zatem skutecznie dokonać prze-
dłużenia terminu, jeżeli znalazło-
by to odzwierciedlenie wyłącznie 
w treści faktury VAT czy rachunku),

■  nie będzie to sprzeczne ze społecz-
no-gospodarczym celem umowy,

■  nie będzie to sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego,

■  będzie to obiektywnie uzasadnione.

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 13

Już wkrótce

Przedsiębiorca w kontaktach z ZUS
NR 14  8–14 kwietnia 2014 r.

Uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem 
NR 15  15–21 kwietnia 2014 r.

Główny księgowy w firmie
NR 16  22 kwietnia – 5 maja 2014 r.

W poprzednich numerach

Jak zgodnie z prawem zwolnić pracownika
NR 9  4–10 marca 2014 r.

Zasiłki i świadczenia dla pracowników 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 10  11–17 marca 2014 r.

Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym
NR 11  18–24 marca 2014 r.
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Problemy z VAT 
w praktyce

WYŚLIJ PYTANIE
pgp@infor.pl

Od początku roku znowelizowane przepisy ustawy o VAT przysporzyły 
sporych trudności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. 
Po prawie trzech miesiącach obowiązywania zmian wiemy już, które 
nowe regulacje powodują najwięcej kontrowersji. Ponadto, jak to zwykle 
w prawie podatkowym bywa, ustawodawca już szykuje kolejną noweliza-
cję, dotyczącą samochodów służących do prowadzenia działalności go-
spodarczej. Jest to kolejna zmiana przepisów na przestrzeni 3 miesięcy, 
a zatem nie może dziwić, że wielu podatników czuje się zdezorientowa-
nych ciągłymi zmianami i nie może odnaleźć się wśród rozbieżnych regu-
lacji i interpretacji. 

„Poradnik”, który mają Państwo przed sobą, ma za zadanie przybli-
żyć praktyczne aspekty stosowania przepisów o VAT ze szczególnym 
uwzględnieniem nowości, które wejdą w życie już 1 kwietnia 2014 r. 
Mamy nadzieję, że po lekturze „Poradnika” kontrowersje w przepisach 
nie będą już tak kłopotliwe, a Czytelnicy będą mogli skupić się na tym, 
co w działalności gospodarczej jest najważniejsze – na skutecznym pro-
wadzeniu zyskownego biznesu. 

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 25 marca 2014 r.
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Moment powstania 
obowiązku podatkowego w VAT
– stanowisko MF
Ministerstwo Finansów przygotowało 
wyjaśnienia w sprawie zasad ustalania 
momentu powstania obowiązku podat-
kowego w VAT od 1 stycznia 2014 r. Zo-
stały one wsparte licznymi przykładami, 
które ułatwiają stosowanie nowych prze-
pisów w praktyce. Przedstawiamy frag-
ment objaśniający zasady ustalania mo-
mentu powstania obowiązku podatko-
wego w VAT.

(…) Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek po-
datkowy będzie powstawał z chwilą dokona-
nia dostawy towarów lub wykonania usługi. 
Nowe podejście w zakresie obowiązku podat-
kowego oznacza rezygnację z dotychcza so-
wego generalnego powiązania momentu po-
wstania obowiązku podatkowego z datą 
wystawienia faktury.

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed 
dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi 
w dalszym ciągu będzie rodziło powstanie 
obowiązku podatkowego. Obowiązek ten bę-
dzie powstawał – tak jak dotychczas – z chwi-
lą otrzymania zapłaty (lub jej części) oraz 
w odniesieniu do jej wysokości. Zapłatą bę-
dzie w szczególności: przedpłata, zaliczka, 
zadatek, rata, wkład budowlany lub mieszka-
niowy przed ustanowieniem spółdzielczego 
prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o in-
nym przeznaczeniu.
Podstawa prawna: art. 19a ust. 1 i 8 ustawy 
o VAT

■ ZAPAMIĘTAJ
Dla celów powstania obowiązku podatko-
wego dokonanie czynności następuje 
z chwilą faktycznego jej dokonania, z wy-
jątkiem przypadków, w których przepisy 
ustawy o VAT określają wprost ten mo-
ment. W konsekwencji postanowienia 
umów cywilnoprawnych o uznaniu dosta-
wy towarów za dokonaną (np. zastrzeże-
nie prawa własności do czasu zaistnienia 
danego zdarzenia, w sytuacji gdy towar zo-
stał już wydany) lub usługi za wykonaną 
(np. przyjęcie jej wykonania dopiero 
z chwilą podpisania protokołów zdawczo-
-odbiorczych) pozostają bez znaczenia dla 

ww. celów, mogą pełnić jedynie funkcję po-
mocniczą w przypadku zaistnienia wątpli-
wości.

Dokonanie dostawy towarów
Dokonanie dostawy towarów następuje 

z chwilą przeniesienia prawa do rozporzą-
dzania nimi jak właściciel, przykładowo:
■ towar jest wydawany bezpośrednio nabyw-

cy lub osobie przez niego wskazanej – do-
konanie dostawy towaru następuje z chwi-
lą jego wydania;

■ towar jest dostarczany transportem wła-
snym dostawcy, lub najętym przez niego, 
do miejsca wskazanego zgodnie z umową 
przez nabywcę – dokonanie dostawy towa-
ru następuje, co do zasady, z chwilą dostar-
czenia towaru do miejsca wskazanego 
przez nabywcę;

■ towar jest pozostawiany w miejscu wskaza-
nym przez nabywcę (np. nabywca prosi 
o pozostawienie – odpłatnie lub nieodpłat-
nie – towaru na określony czas w magazy-
nie dostawcy) – dokonanie dostawy towa-
rów następuje z chwilą pozostawienia tego 
towaru w uzgodniony sposób do dyspozy-
cji nabywcy;

■ towar jest wysyłany przez dostawcę na-
bywcy za pośrednictwem przewoźnika, ku-
riera, poczty itp. (ryzyko utraty towaru po-
nosi nabywca) – dokonanie dostawy 
towaru następuje z chwilą wydania towaru 
podmiotowi, który jest zobowiązany do 
jego dostarczenia, z tym bowiem momen-
tem dostawca przenosi prawo do rozporzą-
dzania jak właściciel.
Generalnie moment „dokonania dostawy 

towarów” odpowiada dotychczasowemu mo-
mentowi „wydania towarów”.

Dostawy „łańcuchowe”

W przypadku gdy kilka podmiotów doko-
nuje dostawy tego samego towaru w ten spo-
sób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bez-
pośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, 

otrzymanie 
zapłaty

kilka 
podmiotów
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uznaje się, że dostawy towarów dokonał każ-
dy z podmiotów. Obowiązek podatkowy 
u każdego dostawcy powstanie z chwilą do-
konania dostawy na rzecz jego nabywcy, 
tj. z chwilą przeniesienia prawa do rozporzą-
dzania towarem jak właściciel. Co do zasady 
będzie to miało miejsce z chwilą fizycznego 
wydania towaru. 

Jeżeli jednak przed fizycznym wydaniem 
towaru dojdzie do przeniesienia na nabywcę 
prawa do rozporządzania towarem jak właś-
ciciel, to obowiązek podatkowy powstanie z tą 
chwilą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 8, art. 19a ust. 1
 i 8 ustawy o VAT

PRZYKŁADY

1)  Dostawca sprzedaje towar 3 stycznia, 
który bezpośrednio w sklepie odbie-
ra nabywca – obowiązek podatkowy 
powstaje 3 stycznia.

2)  Dostawca sprzedaje towar 4 stycznia, 
który w tym samym dniu odbiera fir-
ma transportowa wynajęta przez na-
bywcę – obowiązek podatkowy po-
wstaje 4 stycznia.

3)  Dostawca sprzedaje towar 5 stycznia. 
Nabywca nie może odebrać tego to-
waru ze względów logistycznych. 
Prosi o pozostawienie go do połowy 
stycznia (bez dodatkowych opłat lub 
za dodatkową opłatą) w magazynie 
dostawcy, kiedy będzie już mógł go 
odebrać – obowiązek podatkowy po-
wstaje 5 stycznia.

4)  Dostawca sprzedaje towar 6 stycznia. 
Nabywca prosi o wydanie w tym sa-
mym dniu tego towaru swojemu kon-
trahentowi (któremu w tym samym 
dniu sprzedaje ten towar) – obowią-
zek podatkowy powstaje 6 stycznia. 
Dla nabywcy również w tym samym 
dniu powstanie obowiązek podatko-
wy z tytułu sprzedaży towaru na 
rzecz swojego kontrahenta, ponie-
waż pomimo tego, że fizycznie nie 
dysponował towarem, przeniósł pra-
wo do rozporządzania nim jak wła-
ściciel na swojego kontrahenta.

5)  Dostawca sprzedaje towar 7 stycznia. 
Zgodnie jednak z umową ma on do-
starczyć ten towar nabywcy (swoim 
lub wynajętym transportem) do jego 
magazynu 9 stycznia i ryzyko utraty 
towaru do tego dnia spoczywa na do-
stawcy – obowiązek podatkowy po-

wstaje w dniu dostarczenia do maga-
zynu nabywcy (jeśli dostarczył go 
zgodnie z podaną w przykładzie 
umową, obowiązek powstaje 9 stycz-
nia).

6)  Podatnik wydaje 9 stycznia towar na-
bywcy, z zastrzeżeniem przeniesienia 
prawa jego własności dopiero z chwi-
lą zapłaty. Nabywca uiszcza płatność 
dopiero 3 lutego – obowiązek podat-
kowy powstanie 9 stycznia (data 
przeniesienia prawa do rozporządza-
nia tymi towarami jak właściciel), 
postanowienia cywilnoprawne pozo-
stają bowiem bez wpływu na ten ter-
min.

7)  Podatnik 10 stycznia wyko nał usłu-
gę transportową, korzystając z usług 
podwykonawcy. Zgodnie z umową 
zawartą z kontrahentem usługę 
uznaje się za wykonaną z chwilą 
otrzymania przez kontrahenta doku-
mentów potwierdzających dostar-
czenie towarów. Dokumenty te kon-
trahent otrzymał 5 lutego – obo-
wiązek podatkowy powstanie 10 
stycznia (faktyczne wykonanie usłu-
gi), postano wienia cywilnoprawne 
pozostają bowiem bez wpływu na 
ten termin.

■ ZAPAMIĘTAJ
W niektórych przypadkach ustawa wpro-
wadza „umowne” zasady uznania dostawy 
towarów za dokonaną, co determinuje po-
wstanie obowiązku podatkowego. Zostaną 
one omówione poniżej, w bloku „Wykona-
nie usługi”.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 4 ustawy o VAT

Wykonanie usługi

Dla celów rozpoznania obowiązku podat-
kowego z chwilą wykonania usługi oraz 
otrzymania przed tą datą zapłaty (zastosowa-
nie zasad ogólnych) ustawa o VAT określa 
„umowne” zasady uznania danej usługi za 
wykonaną:
■ Usługę przyjmowaną częściowo (określoną 

część podzielnej w sensie gospodarczym 
usługi) uważa się za wykonaną w odniesie-
niu do tej części usługi, dla której to okre-
ślono zapłatę.

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

wydanie towaru

wykonanie 
usługi
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■ Usługę, dla której w związku z jej świad-
czeniem ustalane są następujące po sobie 
terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się 
za wykonaną z upływem każdego okresu, 
do którego odnoszą się te płatności lub roz-
liczenia, do momentu zakończenia świad-
czenia tej usługi.

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

■ Usługę świadczoną w sposób ciągły przez 
okres dłuższy niż rok, dla której w związku 
z jej świadczeniem w danym roku nie upły-
wają terminy płatności lub rozliczeń, uzna-
je się za wykonaną z upływem każdego 
roku podatkowego, do momentu zakoń-
czenia świadczenia tej usługi. Przez rok na-
leży rozumieć 12 kolejnych, następujących 
po sobie miesięcy.

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

■ ZAPAMIĘTAJ
Uznanie ww. usług o charakterze „ciąg-
łym” za wykonane z upływem wskazanych 
w przepisach terminów oznacza, że są one 
uznane za wykonane w ostatnim dniu tych 
terminów, tj.:
–   ostatniego dnia każdego okresu, do któ-

rego odnoszą się płatności lub rozlicze-
nia (w przypadku art. 19a ust. 3 zdanie 
pierwsze),

–  31 grudnia każdego roku podatkowego, 
do momentu zakończenia świadczenia 
usługi (w przypadku art. 19a ust. 3 zda-
nie drugie).

■ Zasady mające zastosowanie do usług 
świadczonych w sposób ciągły (art. 19a 
ust. 3 ustawy o VAT) znajdą również od-
powiednie zastosowanie do dostawy to-
warów, z wyjątkiem dostawy, o której 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, 
tj. dostawy towarów, w ramach której na-
stępuje wydanie towarów na podstawie 
umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub in-
nej umowy o podobnym charakterze za-
wartej na czas określony lub umowy 
sprzedaży na warunkach odroczonej płat-
ności, jeżeli umowa przewiduje, że w na-
stępstwie normalnych zdarzeń przewi-
dzianych tą umową lub z chwilą zapłaty 
ostatniej raty prawo własności zostanie 
przeniesione. Wyłączenie to dotyczy tylko 
tych umów, w wyniku których, zgodnie 
z przepisami o podatku dochodowym, od-
pisów amortyzacyjnych dokonuje korzy-
stający, oraz umów leasingu w rozumie-

niu tych przepisów, których przedmiotami 
są grunty.

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

PRZYKŁADY

1)  Podatnik zobowiązał się w styczniu 
2014 r. do przygotowania na zlecenie 
klienta raportu dotyczącego analizy 
wpływu wprowadzonych przez podat-
nika zmian w procesie produkcji i dys-
trybucji towarów na osiągniętą wiel-
kość sprzedaży za 2013 r. Uzgodniono, 
że raport będzie składał się z dwóch 
części: pierwsza część będzie obejmo-
wać okres styczeń–czerwiec 2013 r. 
i druga część – okres lipiec–grudzień 
2013 r. Uzgodniono, iż raport za pierw-
szą połowę 2013 r. zostanie przekaza-
ny klientowi do 30 kwietnia 2014 r., z ko-
lei raport za drugą połowę 2013 r. – do 
31 lipca 2014 r. Płatność za każdy z ra-
portów zostanie dokonana odrębnie 
w terminie 21 dni po przekazaniu ra-
portu. Obowiązek podatkowy powsta-
nie zarówno w stosunku do raportu za 
I połowę 2013 r., jak i raportu za II po-
łowę 2013 r., w momencie przekazania 
tych raportów klientowi (art. 19a ust. 2 
ustawy o VAT).

2)  Podatnik zawarł w styczniu 2014 r. 
półroczną umowę ze spółką, na pod-
stawie której spółka będzie zajmowa-
ła się pozyskiwaniem nowych klien-
tów dla podatnika. Strony będą 
rozliczały się miesięcznie. Płatność 
za każdy miesiąc będzie następować 
do 25. następnego miesiąca. Obowią-
zek podatkowy będzie powstawał 
ostatniego dnia każdego miesiąca do 
momentu zakończenia świadczenia 
usługi (art. 19a ust. 3 zdanie pierw-
sze ustawy o VAT).

3)  Podatnik zawarł na okres od stycznia 
2014 r. do czerwca 2015 r. umowę ze 
spółką Y na pośrednictwo w sprzeda-
ży produkowanych przez niego towa-
rów. Płatność za usługę nastąpi po 
zakończeniu umowy. Podatnik musi 
rozpoznać obowiązek podatkowy 
z upływem grudnia 2014 r., 
tj. 31 grudnia 2014 r., a następnie 
z chwilą zakończenia świadczenia tej 
usługi, tj. 30 czerwca 2015 r. (art. 19a 
ust. 3 zdanie drugie ustawy o VAT).

usługi 
ciągłe
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■ ZAPAMIĘTAJ
Od zasad ogólnych zostały przewidzia-
ne wyjątki, zdefiniowane w przepisach 
szczególnych.

■ W odniesieniu do niektórych dostaw 
towarów i świadczenia usług obowią-
zek podatkowy będzie powstawał 
z chwilą otrzymania całości lub części 
zapłaty czy też z chwilą wystawienia 
faktury. Odrębne zasady będą również 
dotyczyć importu towarów oraz dosta-
wy towarów i świadczenia usług, doko-
nywanych przez małego podatnika roz-
liczającego się metodą kasową, jak 
również wewnątrzwspólnotowych do-
staw i nabyć towarów.

■ Konieczność rozpoznania obowiąz-
ku podatkowego w przypadku otrzy-
mania całości lub części zapłaty 
przed dokonaniem dostawy lub wy-
konaniem usługi zostanie wyłączo-
na tylko w odniesieniu do niektó-
rych czynności o charakterze 
„ciągłym” i „masowym” (wskaza-
nych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy 
o VAT) oraz w odniesieniu do we-
wnątrzwspólnotowych dostaw i na-
być towarów.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 5–11, 
art. 20–21 ustawy o VAT

■ ZAPAMIĘTAJ
Podatnik, celem ustalenia, według ja-
kich zasad w jego konkretnej sytuacji 
następuje rozpoznanie obowiązku 
podatkowego, w pierwszej kolejności 
powinien sprawdzić, czy nie ma do 
niego zastosowania któryś z przepi-
sów szczególnych. Jeśli przepisy 
szczególne nie znajdą zastosowania, 
to stosuje się zasady ogólne. Przy sto-
sowaniu zasad ogólnych istotne jest 
również rozpoznanie, czy nie znajdą 
zastosowania „umowne” zasady okre-
ślające moment wykonania danej 
czynności.

„Refakturowanie”
W przypadku gdy podatnik, działając 

we własnym imieniu, ale na rzecz oso-
by trzeciej, bierze udział w świadcze-
niu usług (przyjęcie fikcji prawnej, 
że podatnik ten sam otrzymał i wy-
świadczył te usługi), jest zobowiązany 
do rozpoznawania z tego tytułu obo-

wiązku podatkowego na zasadach prze-
widzianych dla „refakturowanych” us-
ług lub na zasadach ogólnych, jeśli 
ustawa o VAT nie przewiduje szczegól-
nych zasad.
Podstawa prawna: art. 8 ust. 2a 
i art. 19a ustawy o VAT

PRZYKŁAD

Podatnik zakupił usługę transpor-
tową, która została wykonana 
15 stycznia bezpośrednio na rzecz 
wskazanego przez niego kontrahen-
ta. Umowa zawarta z kontrahentem 
przewidywała uznanie tej usługi 
za wykonaną z chwilą otrzymania 
przez kontrahenta dokumentów 
potwierdzających dostarczenie to-
warów do wskazanego miejsca. Do-
kumenty te zostały dostarczone do-
piero 10 lutego, a 3 marca podatnik 
wystawił fakturę dokumentującą 
wykonanie usługi. Obowiązek po-
datkowy dla podatnika powstanie 
15 stycznia, postanowienia umowy 
cywilnoprawnej oraz data wysta-
wienia faktury pozostają bez wpły-
wu na ten termin.

Czynności dotychczas 
rozliczane według zasad 
szczególnych

Zgodnie z zasadami ogólnymi obowią-
zek podatkowy będzie powstawał od-
nośnie m.in. następujących czynności 
(w stosunku do których obowiązek po-
datkowy powstawał dotychczas zgodnie 
z zasadami szczególnymi):
■ dostawa lokali i budynków;

Obowiązek podatkowy będzie powsta-
wał z chwilą dokonania dostawy budyn-
ków i lokali, tj. z chwilą przeniesienia 
rozporządzania nimi jak właściciel. Za-
zwyczaj będzie to miało miejsce w chwili 
podpisania aktu notarialnego. Jeżeli jed-
nak przed podpisaniem tego aktu będzie 
miało miejsce wydanie tych budynków 
lub lokali, obowiązek podatkowy po-
wstanie z tym dniem. Jeśli przed do-
konaniem dostawy zostanie uiszczona 
całość lub część należnej zapłaty, obo-
wiązek powstanie z tą chwilą i w części 
otrzymanej zapłaty.

wystawienie 
faktury
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PRZYKŁADY

1)  Podatnik sprzedaje (podpisanie 
aktu notarialnego) 5 stycznia lokal 
użytkowy. Zgodnie z zawartą umo-
wą notarialną wydanie tego lokalu 
nastąpi 20 lutego – obowiązek po-
datkowy powstaje w dniu 5 stycz-
nia.

2)  Podatnik podpisuje umowę przed-
wstępną sprzedaży lokalu 5 stycz-
nia. W tym samym dniu wydaje 
przyszłemu nabywcy lokal do 
użytkowania. Akt notarialny zo-
staje zawarty 3 lutego – obo wią-
zek podatkowy powstaje w dniu 
5 stycznia.

3)  Podatnik podpisuje umowę przed-
wstępną sprzedaży lokalu 5 stycz-
nia. Przyszły nabywca uiszcza 
w tym dniu 50% ceny. Akt notarial-
ny zostaje zawarty 3 lutego, a lokal 
zostaje wydany 4 kwietnia – obo-
wiązek podatkowy powstaje w czę-
ści uiszczonej zaliczki w dniu 
5 stycznia, natomiast w pozostałym 
zakresie w dniu 3 lutego.

■ usługi transportu osób i ładunków koleja-
mi, taborem samochodowym, statkami 
pełnomorskimi, środkami transportu że-
glugi śródlądowej i przybrzeżnej, proma-
mi, samolotami i śmigłowcami;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wyko-
naniem usługi zostanie uiszczona całość lub 
część należnej z tytułu wykonania usługi 
zapłaty, obowiązek powstanie z tą chwilą 
i w części otrzymanej zapłaty. Ponieważ 
ww. usługi mogą być:
–  przyjmowane częściowo, dla której to czę-

ści określono zapłatę, lub 
–  dla usług tych mogą być ustalane następu-

jące po sobie terminy płatności lub rozli-
czeń,

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

PRZYKŁAD

Podatnik zawarł ze spółką w styczniu 
półroczną umowę, na podstawie której 
spółka będzie dowoziła codziennie jego 

pracowników na miejsca pracy. Strony 
będą rozliczały się miesięcznie. Płat-
ność za każdy miesiąc będzie następo-
wać do 25. następnego miesiąca. Obo-
wiązek podatkowy będzie powstawał 
ostatniego dnia każdego miesiąca do 
momentu zakończenia świadczenia 
usługi.

■ usługi spedycyjne i przeładunkowe;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wy-
konaniem usługi zostanie uiszczona całość 
lub część należnej z tytułu wykonania usługi 
zapłaty, obowiązek powstanie z tą chwilą 
i w części otrzymanej zapłaty. Ponieważ 
ww. usługi mogą być:
–  przyjmowane częściowo, dla której to czę-

ści określono zapłatę, lub
–  dla usług tych mogą być ustalane następu-

jące po sobie terminy płatności lub rozli-
czeń

dla celów ustalenia momentu ich wykonania 
stosowane będą „umowne” zasady przewi-
dziane ustawą o VAT.
■ usługi w portach morskich i handlo-

wych;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wyko-
naniem usługi zostanie uiszczona całość lub 
część należnej z tytułu wykonania usługi za-
płaty, obowiązek powstanie z tą chwilą 
i w części otrzymanej zapłaty. Ponieważ 
ww. usługi mogą być:
–  przyjmowane częściowo, dla której to czę-

ści określono zapłatę, lub
–  dla usług tych mogą być ustalane następu-

jące po sobie terminy płatności lub rozli-
czeń,

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

■ dostawa wysyłkowa dokonywana za zali-
czeniem pocztowym;
W przypadku gdy towar jest wysyłany prze-

syłką pocztową przez dostawcę za zalicze-
niem pocztowym (tj. w sytuacjach gdy 
zapłata następuje przy odbiorze towaru), 
obowiązek podatkowy będzie powstawał 
z chwilą dokonania jego dostawy towarów,
tj. z chwilą przeniesienia rozporządzania nim 
jak właściciel. W przypadku gdy ryzyko utra-
ty towarów w ich wysyłkowej dostawie pono-
si dostawca, będzie to miało miejsce z chwilą 
wydania towaru jego nabywcy.

transport 
osób

usługi 
spedycyjne
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PRZYKŁAD

Firma dokonuje dostaw towarów wy-
łącznie wysyłkowo. W tym celu korzysta 
z usług pocztowych oraz firm kurier-
skich. Nabywca wybiera sposób dostar-
czenia (pocztą lub kurierem) i dokonuje 
zapłaty w chwili odbioru towaru (ryzy-
ko utraty towarów ponosi dostawca). 
W takich przypadkach obowiązek po-
datkowy będzie powstawał z chwilą wy-
dania towaru jego nabywcy.

■ usługi komunikacji miejskiej;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wyko-
naniem usługi zostanie uiszczona całość lub 
część należnej z tytułu wykonania usługi za-
płaty, obowiązek powstanie z tą chwilą w od-
niesieniu do otrzymanej kwoty (z taką sytu-
acją mamy do czynienia, np. gdy klient płaci 
za bilet na przejazd komunikacją miejską).

Ponieważ dla ww. usług mogą być również 
ustalane następujące po sobie terminy płat-
ności lub rozliczeń (np. miasto w ten sposób 
rozlicza się z przewoźnikiem autobusowym 
za wszystkie usługi realizowane w danym 
miesiącu), zastosowanie mogą znaleźć zasa-
dy określające „umowne” wykonanie tych 
usług.

■ sprzedaż praw lub udzielania licencji i sub-
licencji, przeniesienia lub cesji praw autor-
skich, patentów, praw do znaków fabrycz-
nych, handlowych, oddania do używania 
wspólnego znaku towarowego albo wspól-
nego znaku towarowego gwarancyjnego, 
albo innych pokrewnych praw;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wyko-
naniem usługi zostanie uiszczona całość lub 
część należnej z tytułu wykonania usługi za-
płaty, obowiązek powstanie z tą chwilą 
i w części otrzymanej zapłaty. Ponieważ dla 
ww. usług mogą być ustalane następujące po 
sobie terminy płatności lub rozliczeń, lub też 
usługi te mogą być świadczone w sposób cią-
gły przez okres dłuższy niż rok i w związku 
z ich dokonywaniem w danym roku mogą nie 
upływać terminy płatności, dla celów ustale-
nia momentu ich wykonania stosowane będą 
„umowne” zasady przewidziane ustawą o VAT.

■ transakcje, których przedmiotem są spół-
dzielcze prawa do lokalu mieszkalnego czy 
ustanowienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego lub lokalu o innym przezna-
czeniu;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą ustanowienia lub zbycia ww. praw. 
Zazwyczaj będzie to miało miejsce w chwili 
podpisania aktu notarialnego. Jeżeli jednak 
przed podpisaniem tego aktu będzie miało 
miejsce wydanie lokalu, do którego prawa są 
ustanawiane lub zbywane, obowiązek podat-
kowy powstanie z tym dniem. Jeśli przed do-
konaniem dostawy zostanie uiszczona całość 
lub część należnej zapłaty, obowiązek po-
wstanie z tą chwilą i w części otrzymanej za-
płaty.

■ dostawa towarów za pośrednictwem auto-
matów;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. wy-
dania towarów z automatu. Ponieważ okre-
ślenie dnia, w którym powstał obowiązek po-
datkowy, jest istotne dla ustalenia okresu 
rozliczeniowego, w którym dana czynność 
ma być rozliczona, nadal, w przypadku auto-
matów, które nie ewidencjonują dnia sprze-
daży, będzie wystarczające, jeśli pieniądze 
lub żetony będą wyjmowane z automatu 
w ostatnim dniu miesiąca i do tego dnia zo-
stanie przyporządkowana cała sprzedaż z au-
tomatu, jaka miała miejsce w trakcie całego 
miesiąca.

■ oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą dokonania dostawy towarów. Jeśli 
przed dokonaniem dostawy zostanie uiszczo-
na całość lub część należnej zapłaty, obowią-
zek powstanie z tą chwilą i w części otrzyma-
nej zapłaty. Ponieważ specyfika ustanowienia 
wieczystego użytkowania gruntu polega na re-
gulowaniu przez 99 lat w określonym terminie 
opłat rocznych, zastosowanie znajdą „umow-
ne” zasady przewidziane ustawą o VAT, z tym 
że jeżeli przed „umownym” dokonaniem do-
stawy towarów zostanie otrzymana zapłata, 
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
otrzymania tej zapłaty w odniesieniu do otrzy-
manej kwoty.

PRZYKŁAD

Za oddanie nieruchomości gruntowej 
w użytkowanie wieczyste pobiera się 
pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierw-
sza opłata za oddanie nieruchomości 
gruntowej w użytkowanie wieczyste

komunikacja 
miejska

ustanowienie 
prawa

oddanie 
gruntu
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w drodze przetargu podlega zapłacie 
jednorazowo, nie później niż do dnia za-
warcia umowy o oddanie tej nierucho-
mości w użytkowanie 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 któ-
rym zostało ustanowione prawo użytkowania 
wieczystego. Gmina na wniosek użytkownika 
wieczystego złożony nie później niż 14 dni 
przed upływem terminu płatności, może usta-
lić inny termin zapłaty, nieprzekraczający da-
nego roku kalendarzowego.

W przedstawionej sytuacji obowiązek podat-
kowy w stosunku do pierwszej opłaty powsta-
nie z chwilą jej otrzymania, gdyż pierwszą 
opłatę należy uregulować do dnia podpisania 
umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wie-
czyste (przed dokonaniem dostawy towaru). 
Natomiast obowiązek podatkowy w odniesie-
niu do opłat rocznych powstanie z upływem 
każdego roku, do którego odnoszą się poszcze-
gólne opłaty (tj. 31 grudnia każdego roku 
trwania użytkowania wieczystego). Jeżeli jed-
nak przed 31 grudnia danego roku gmina 
otrzyma całość lub część opłaty rocznej (po-
datnicy wpłacą je zgodnie z terminem płatno-
ści do 31 marca), obowiązek podatkowy po-
wstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu 
do otrzymanej kwoty.

■ usługi turystyki opodatkowane według 
szczególnej procedury;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą wykonania usługi. Jeśli przed wyko-
naniem usługi zostanie uiszczona całość lub 
część należnej z tytułu wykonania usługi 
zapłaty, obowiązek powstanie z tą chwilą 
i w części otrzymanej zapłaty.

PRZYKŁADY

1)  Podatnik świadczy usługi turystyki 
opodatkowane według szczególnej 
procedury. Oferuje wycieczki wraz 
z transportem z Polski do Hiszpanii 
w terminie od 25 czerwca do 1 lipca. 
Powrót do Polski następuje 1 lipca 
– obowiązek podatkowy powstanie 
z chwilą wykonania usługi, tj. 1 lipca.

2)  Podatnik sprzedaje ww. usługę tu-
rys tyki (wycieczkę) i 4 kwietnia

otrzyma całość lub część zapłaty. 
Obowiązek podatkowy powstanie 
4 kwietnia w odniesieniu do otrzy-
manej zapłaty (lub jej części). Jeśli 
wniesiono tylko część zapłaty, 1 lip-
ca powstanie obowiązek podatkowy 
w odniesieniu do pozostałej do za-
płaty kwoty.

■ eksport towarów;
Obowiązek podatkowy będzie powstawał 

z chwilą dokonania dostawy towarów, tj. prze-
niesienia prawa do rozporządzania jak właści-
ciel. O tym, kiedy będzie miało to miejsce, de-
cydować często będą warunki dokonania 
dostawy. Jeśli przed dostawą towarów zosta-
nie uiszczona całość lub część należnej zapła-
ty, obowiązek powstanie z tą chwilą i w części 
otrzymanej zapłaty. Ponieważ przy dostawach 
ciągłych mogą być ustalane następujące po so-
bie terminy płatności lub rozliczeń, lub też do-
stawy te mogą być świadczone w sposób ciągły 
przez okres dłuższy niż rok i w związku z ich 
dokonywaniem w danym roku mogą nie upły-
wać terminy płatności, dla celów ustalenia mo-
mentu ich wykonania stosowane będą „umow-
ne” zasady przewidziane ustawą o VAT.

Wydanie towarów 
przez komitenta komisantowi 
na podstawie umowy komisu

W przypadku wydania (w ramach umowy 
komisu) towarów przez komitenta na rzecz 
komisanta (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT) 
obowiązek podatkowy będzie powstawał 
z chwilą otrzymania przez komitenta z tego 
tytułu całości lub części zapłaty – w odnie-
sieniu do otrzymanej kwoty – niezależnie od 
tego, kiedy ta zapłata nastąpi: przed wyda-
niem towaru, czy też po jego wydaniu. 
W przypadku natomiast:
■ wydania towaru (w ramach umowy komi-

su) komitentowi przez komisanta, jeżeli 
komisant zobowiązany był do nabycia rze-
czy na rachunek komitenta (art. 7 ust. 1 
pkt 4 ustawy o VAT), oraz

■ wydania towarów przez komisanta osobie 
trzeciej (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT)

obowiązek podatkowy będzie powstawał na 
ogólnych zasadach, tj. z chwilą dokonania 
dostawy (wydania) tych towarów lub – jeśli 
przed tym momentem otrzymano całość lub 
część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty 
w odniesieniu do otrzymanej części.

opłata 
roczna

obowiązek 
podatkowy
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PRZYKŁAD

1. Podatnik prowadzi komis samocho-
dowy. 1 lutego w ramach prowadzo-
nej działalności dokonał sprzedaży 
samochodu spółki. 6 lutego spółka 
otrzymała zapłatę za sprzedany w ra-
mach umowy komisu samochód. Obo-
wiązek podatkowy u spółki powstanie 
6 lutego.
2. Podatnik prowadzący komis samo-
chodowy zobowiązał się do nabycia sa-
mochodu na rachunek spółki. Do na-
bycia doszło 1 lutego. Do wydania 
samochodu spółce doszło 6 lutego. 
8 lutego podatnik otrzymał od spółki 
zapłatę. Obowiązek podatkowy u po-
datnika powstanie 6 lutego.
3. Podatnik, prowadzący komis samo-
chodowy, dokonał sprzedaży samocho-
du spółki 1 lutego. W dniu 8 lutego 
wydano samochód nabywcy, który do-
konał zapłaty 10 lutego. Obowiązek 
podatkowy u podatnika powstanie 
8 lutego.

Przeniesienie z nakazu 
organu władzy publicznej

W przypadku przeniesienia prawa własno-
ści towarów w zamian za odszkodowanie 
z nakazu organu władzy publicznej lub pod-
miotu działającego w imieniu takiego orga-
nu lub przeniesienia z mocy prawa obowią-
zek podatkowy będzie powstawał z chwilą 
otrzymania przez podatnika całości lub częś-
ci zapłaty z tego tytułu – w odniesieniu do 
otrzymanej kwoty – niezależnie od tego, kie-
dy ta zapłata nastąpi: przed przeniesieniem 
własności towaru, czy też po tym przeniesie-
niu. 

PRZYKŁAD

1. 7 stycznia spółka otrzymała odszko-
dowanie w formie pieniężnej (kwota 
wpłynęła na konto bankowe spółki) za 
jedną z nieruchomości gruntowych 
(nieruchomość A), na której prowadzi-
ła działalność gospodarczą, przejętą na 
rzecz gminy w związku z realizacją in-
westycji na cel publiczny. Obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą otrzyma-

nia odszkodowania, czyli 7 stycznia.
2. Spółka otrzymała odszkodowanie 
w części w formie nieruchomości za-
miennej (nieruchomość B), gdzie pra-
wo własności nieruchomości B prze-
szło 28 stycznia na spółkę, oraz 
w części w formie pieniężnej, gdzie 
kwotę odszkodowania spółka otrzyma-
ła 3 lutego, za jedną z nieruchomości 
gruntowych (nieruchomość A), na któ-
rej ta spółka prowadziła działalność 
gospodarczą, przejętą przez gminę 
w związku z realizacją inwestycji na 
cel publiczny. Obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą otrzymania po-
szczególnych części odszkodowania, 
tj. w odniesieniu do wartości otrzyma-
nej nieruchomości B (wynagrodzenie) 
28 stycznia, a w odniesieniu do otrzy-
manej kwoty odszkodowania 3 lutego. 
Po stronie gminy obowiązek podatko-
wy powstanie na zasadach ogólnych.

Dostawa towarów 
dokonywana w trybie 
egzekucji

W przypadku dostawy towarów będących 
własnością dłużnika lub posiadanych przez 
niego z naruszeniem obowiązujących przepi-
sów dokonywanej w trybie egzekucji przez:
■ organy egzekucyjne określone w ustawie 

o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji lub

■ komorników sądowych wykonujących czyn-
ności egzekucyjne w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego

obowiązek podatkowy będzie powstawał 
z chwilą otrzymania całości lub części za-
płaty z tego tytułu – w odniesieniu do 
otrzymanej kwoty – niezależnie od tego, 
kiedy ta zapłata nastąpi, czy przed przenie-
sieniem własności towaru, czy też po tym 
przeniesieniu.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Przez pojęcie „otrzymanie zapłaty” należy 
rozumieć moment otrzymania środków 
pieniężnych przez komornika (wpływ na 
jego konto) w przypadku dostawy to-
warów dokonywanej w trybie egzekucji 
przez komornika sądowego lub moment 
otrzymania zapłaty przez inny organ 
egzekucyjny dokonujący dostawy towa-
rów w trybie egzekucji.

prawo
własności

 czynności 
egzekucyjne
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PRZYKŁAD

Sprzedaż licytacyjna nieruchomości 
(opodatkowana VAT) przez komornika 
miała miejsce 18 marca. Kwota uzyska-
na z licytacji została wpłacona na rachu-
nek sądu 25 marca, plan podziału kwo-
ty uzyskanej z egzekucji uprawomocnił 
się 18 lipca. Komornik otrzymał z są-
du kwotę konieczną do zapłaty VAT 
12 sierpnia – obowiązek podatkowy po-
wstaje 12 sierpnia.

Świadczenie usług 
w postępowaniu sądowym 
i przygotowawczym 

W przypadku świadczenia, na podstawie 
odrębnych przepisów, na zlecenie sądów po-
wszechnych, administracyjnych, wojskowych 
lub prokuratury usług związanych z postępo-
waniem sądowym lub przygotowawczym 
obowiązek podatkowy będzie powstawał 
z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty 
z tego tytułu – w odniesieniu do otrzymanej 
kwoty – niezależnie od tego, kiedy ta zapłata 
nastąpi, czy przed wykonaniem usługi, czy 
też po jej wykonaniu.

Zasada ta będzie dotyczyła przykładowo:
■ świadczenia z nakazu sądu przez radców 

prawnych, adwokatów, doradców prawnych 
usług pomocy prawnej, tzw. urzędówek,

■ usług świadczonych przez biegłych (wyda-
wanie opinii) w ramach postępowań sądo-
wych lub przygotowawczych, np. usługi 
specjalistów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, genetyki, grafologów, kryminalistyków, 
lotnictwa, kolejnictwa, tłumaczy przysięg-
łych, lekarzy itp.,

■ usług świadczonych przez mediatorów 
i kuratorów sądowych.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Szczególny moment powstania obowiązku 
podatkowego przewidziany dla ww. usług 
nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, 
w których wystąpi import tych usług, 
tj. usługi te będą świadczone:
■  przez podatników nieposiadających 

w Polsce siedziby działalności gospodar-
czej lub stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej,

■  na rzecz „polskich” podatników posiada-
jących w Polsce siedzibę działalności 
gospodarczej lub stałe miejsce prowa-

dzenia działalności gospodarczej, dla 
których te usługi są świadczone,

oraz do rozliczenia podatku będzie zobo-
wiązany „polski” podatnik, będący usługo-
biorcą.

W takim przypadku obowiązek podatkowy 
będzie powstawał na zasadach ogólnych, 
tj. z chwilą wykonania tych usług, lub – jeśli 
przed tym momentem otrzymano całość lub 
część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty 
w odniesieniu do otrzymanej części.

Ponieważ ww. usługi mogą być przyjmowa-
ne częściowo, dla której to części określono 
zapłatę, do celów ustalenia momentu ich wy-
konania stosowane będą „umowne” zasady 
przewidziane ustawą o VAT.

PRZYKŁAD

Sąd wystąpił do tłumacza przysięgłego 
o przetłumaczenie na język polski doku-
mentacji będącej przedmiotem postępo-
wania sądowego. Tłumacz przedstawił 
tłumaczenie 1 marca, za które otrzymał 
zapłatę 30 marca – obowiązek podatko-
wy powstanie 30 marca.
Świadczenie usług zwolnionych od 
po datku, zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 37–41, tj.:
■  usług ubezpieczeniowych, usług re-

asekuracyjnych i usług pośrednictwa 
w świadczeniu usług ubezpieczenio-
wych i reasekuracyjnych, a także 
usług świadczonych przez ubezpie-
czającego w zakresie zawieranych 
przez niego umów ubezpieczenia na 
cudzy rachunek, z wyłączeniem zby-
wania praw nabytych w związku 
z wykonywaniem umów ubezpiecze-
nia i umów reasekuracji;

■  usług udzielania kredytów lub poży-
czek pieniężnych oraz usług pośrednic-
twa w świadczeniu usług udzielania 
kredytów lub pożyczek pieniężnych, 
a także zarządzanie kredytami lub po-
życzkami pieniężnymi przez kredyto-
dawcę lub pożyczkodawcę;

■  usług w zakresie udzielania poręczeń, 
gwarancji i wszelkich innych zabezpie-
czeń transakcji finansowych i ubez-
pieczeniowych oraz usług i pośred-
nictwa w świadczeniu tych usług, 
a także zarządzanie gwarancjami kre-
dytowymi przez kredytodawcę lub 
pożyczkodawcę;

świadczenia 
z nakazu

otrzymanie 
zapłaty
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■  usług w zakresie depozytów środków 
pieniężnych, prowadzenia rachun-
ków pieniężnych, wszelkiego rodzaju 
transakcji płatniczych, przekazów 
i transferów pieniężnych, długów, 
czeków i weksli oraz usług pośrednic-
twa w świadczeniu tych usług;

■  usług, w tym także usług pośred-
nictwa, których przedmiotem są 
udziały w:
a)  spółkach,
b)  innych niż spółki podmiotach, je-

żeli mają one osobowość prawną
– z wyłączeniem usług przechowywa-
nia tych udziałów i zarządzania nimi;

■  usług, których przedmiotem są 
in strumenty finansowe, o których 
mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowy-
mi, z wyłączeniem przechowywania 
tych instrumentów i zarządzania 
nimi, oraz usług pośrednictwa w tym 
zakresie.

W przypadku ww. usług obowiązek 
podatkowy będzie powstawał z chwilą 
otrzymania całości lub części zapłaty 
z tego tytułu – w odniesieniu do otrzy-
manej kwoty – niezależnie od tego, 
kiedy ta zapłata nastąpi: przed wyko-
naniem usługi, czy też po jej wyko-
naniu.
Rozpoznanie obowiązku podatkowego 
w opisanych przypadkach nie oznacza 
konieczności rozliczenia podatku VAT 
z uwagi na zwolnienie tych usług od tego 
podatku, jednak moment rozpoznania 
obowiązku podatkowego ma decydujące 
znaczenie do celów ustalenia wysokości 
proporcji uprawniającej do proporcjo-
nalnego odliczenia podatku VAT w sy-
tuacji wystąpienia u danego podatni-
ka również sprzedaży opodatkowanej 
(art. 90 i 91 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

1. 28 stycznia zakład ubezpieczeniowy 
zawarł z klientem umowę ubezpiecze-
nia nieruchomości, w której ustalono 
m.in. wysokość oraz termin płatności 
jednorazowej składki (w ciągu 7 dni od 
dnia zawarcia umowy). Klient dokonał 
zapłaty składki przelewem bankowym 
2 lutego. Rachunek bankowy zakładu

 ubezpieczeń został uznany 5 lutego 
– obowiązek podatkowy powstaje 
5 lutego.
2. Bank zawarł ze spółką 5-letnią umo-
wę kredytową, na podstawie której 
ustalono m.in. wysokość oraz termin 
płatności miesięcznych rat odsetko-
wych i kapitałowych (do 5. dnia na-
stępnego miesiąca) – obowiązek po-
datkowy powstaje w dacie otrzymania 
przez bank należności odsetkowej. 
Termin płatności rat nie ma wpływu 
na moment powstania obowiązku po-
datkowego.
3. Spółka A (podatnik) poręczyła wy-
konanie zobowiązań wynikających 
z zaciągniętej przez Spółkę B pożycz-
ki. Umowa poręczenia została zawarta 
15 stycznia. Termin zapłaty wynagro-
dzenia z tytułu umowy poręczenia to 
30 dni od dnia zawarcia umowy. Spół-
ka A otrzymała wynagrodzenie z tytu-
łu umowy poręczenia 25 lutego – obo-
wiązek podatkowy z tego tytułu 
powstaje 25 lutego.
4. 5 stycznia bank pobrał z rachunku 
klienta opłatę z tytułu prowadzenia 
rachunku – obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą pobrania opłaty 
(5 stycznia).

Dotacje, subwencje 
i inne dopłaty 
o podobnym charakterze

W przypadku uzyskania przez podatnika do-
tacji, subwencji i innych dopłat o podobnym 
charakterze mających bezpośredni wpływ na 
cenę towarów dostarczanych lub usług świad-
czonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 usta-
wy o VAT) obowiązek podatkowy będzie po-
wstawał z chwilą otrzymania całości lub części 
tej dotacji, subwencji lub dopłaty – w odniesie-
niu do otrzymanej kwoty – niezależnie od 
tego, kiedy wpływ tych środków nastąpi, czy 
przed dokonaniem dostawy towaru lub wyko-
naniem usługi, czy też po tych zdarzeniach.

PRZYKŁAD

1. Spółka otrzymała dotację do realizo-
wanej usługi, mającą bezpośredni 
wpływ na jej cenę, w dwóch transzach,

dostawa 
towaru
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tj. środki na ten cel wpłynęły na konto 
spółki w wysokoś ci 15% całkowitej 
kwoty dotacji 7 stycznia oraz w wysoko-
ści 85% 8 stycznia. Obowiązek podatko-
wy powstaje z chwilą otrzymania przez 
spółkę tego dofinansowania, tj. odpo-
wiednio 7 i 8 stycznia.
2. 3 stycznia apteka dokonała sprzedaży 
leku, który jest objęty tzw. refundacją 
ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Cena leku zapłacona przez re-
alizującego receptę w aptece wyniosła 
20 zł. 20 lutego apteka otrzymała refun-
dację do tego leku z NFZ w wysokości 
10 zł. Obowiązek podatkowy powstaje 
zatem 3 stycznia w części płatności do-
konanej przez realizującego receptę 
(20 zł) i 20 lutego w części otrzymanej 
przez aptekę w ramach refundacji 
(10 zł).
3. Przewoźnik kolejowy otrzymuje dota-
cję przedmiotową z budżetu państwa do 
krajowych przewozów pasażerskich, 
wyrównującą utracone przychody z ty-
tułu honorowania ustawowych upraw-
nień do ulgowych przejazdów. Przedsię-
biorca otrzymał dotację 7 marca 
– obowiązek podatkowy powstaje 
w dniu otrzymania dotacji, tj. 7 marca.

Usługi budowlane 
lub budowlano-montażowe

W przypadku świadczenia usług budowla-
nych lub budowlano-montażowych:
■ na rzecz innego podatnika podatku VAT, 

podatku od wartości dodanej czy też po-
datku o podobnym charakterze lub osoby 
prawnej niebędącej podatnikiem obowią-
zek podatkowy będzie powstawał z chwilą 
wystawienia faktury.
Faktura taka powinna być wystawiona naj-

później 30. dnia od dnia wykonania ww. 
usług.

Jeżeli podatnik nie wystawił w tym termi-
nie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, 
obowiązek podatkowy powstanie z chwilą 
upływu terminu na jej wystawienie, tj. 
30. dnia od dnia wykonania usług.

■ ZAPAMIĘTAJ
Prawidłowe określenie momentu wykona-
nia usług budowlanych i budowlano-mon-
tażowych ma istotne znaczenie dla prawi-
dłowego wystawienia faktury z tytułu 

świadczenia tych usług. O wykonaniu 
usług budowlanych lub budowlano-monta-
żowych będzie decydować faktyczne wyko-
nanie tych usług, nie zaś przyjęcie tych 
usług na podstawie protokołów zdawczo-
-odbiorczych. Protokół zdawczo-odbiorczy 
potwierdza fakt wykonania tych usług, jed-
nak nie przesądza o terminie i zakresie ich 
wykonania.

Otrzymanie przed wykonaniem usługi cało-
ści lub części zapłaty powoduje powstanie 
obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzy-
mania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, 
natomiast otrzymanie zapłaty już po wykona-
niu usługi pozostaje bez wpływu na moment 
powstania obowiązku podatkowego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Moment wystawienia faktury dokumentu-
jącej otrzymanie zaliczki (stanowiącej ca-
łość lub część należności) przed wykona-
niem usługi budowlanej nie wpływa na 
moment powstania obowiązku podatko-
wego. W przypadku otrzymania zaliczki 
obowiązek podatkowy powstanie bowiem 
z chwilą otrzymania tej zaliczki (niezależ-
nie od tego, kiedy zostanie wystawiona 
faktura dokumentująca tę zaliczkę).

Faktura dokumentująca zaliczkę powinna 
być wystawiona nie później niż 15. dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym ją 
otrzymano. Natomiast wykonanie usługi bu-
dowlanej powinno być udokumentowane fak-
turą wystawioną nie później niż 30. dnia od 
dnia wykonania usługi. W przypadku gdy 
otrzymana przed wykonaniem usługi zalicz-
ka nie pokryła całej należności, zapłata części 
należności po wykonaniu usługi (ta część na-
leżności nie będzie już stanowiła zaliczki) nie 
powoduje obowiązku podatkowego. Obowią-
zek podatkowy w odniesieniu do usługi bu-
dowlanej nieobjętej otrzymaną zaliczką po-
wstanie z chwilą upływu 30. dnia od dnia 
wykonania usługi, chyba że przed tym dniem 
zostanie wystawiona na wykonaną usługę 
faktura – wówczas obowiązek podatkowy po-
wstanie z chwilą wystawienia faktury.
■ na rzecz pozostałych podmiotów niebędą-

cych podatnikami podatku VAT, podatku 
od wartości dodanej lub podatku o podob-
nym charakterze obowiązek podatkowy 
będzie powstawał na zasadach ogólnych, 
tj. z chwilą wykonania usługi lub – jeśli 
przed tym momentem otrzymano całość 
lub część zapłaty – z chwilą otrzymania za-
płaty w odniesieniu do otrzymanej części. 

wykonanie 
usługi
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Wystawienie zatem w takiej sytuacji 
faktury na żądanie ww. podmiotów lub 
otrzymanie zapłaty po wykonaniu 
usługi pozostanie bez wpływu na mo-
ment powstania obowiązku podatko-
wego.
W przypadku konieczności zastosowa-

nia zasad ogólnych powstawania obowiąz-
ku podatkowego z uwagi na charakter 
usług budowlanych i budowlano-monta-
żowych:
■ usługi mogą być przyjmowane częścio-

wo i dla wykonanej części usługi może 
zostać określona zapłata lub

■ dla usług tych mogą być ustalane na-
stępujące po sobie terminy płatności 
lub rozliczeń, lub

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

dla celów ustalenia momentu ich wyko-
nania stosowane będą „umowne” zasady 
przewidziane ustawą o VAT. 

PRZYKŁAD

1. Podatnik podjął się wykonania na 
rzecz innego podatnika usługi bu-
dowlanej, której termin wykonania 
został określony na 10 kwietnia. 
25 lutego podatnik otrzymał zaliczkę 
obejmującą całość należności, wysta-
wił fakturę na tę zaliczkę 5 marca 
– obowiązek podatkowy dla zaliczki 
powstanie 25 lutego.
2. Podatnik podjął się wykonania na 
rzecz innego podatnika usługi bu-
dowlanej, której termin wykonania 
został określony na 10 kwietnia. 
2 kwietnia otrzymał zaliczkę obej-
mującą część należności, wystawił 
fakturę na tę zaliczkę 3 kwietnia, a  
pozostałą część należności za usłu-
gę wykonaną w terminie uregulo-
wał 30 kwietnia – obowiązek podat-
kowy dla zaliczki powstanie 
2 kwietnia, zaś dla wykonanej usłu-
gi nieobjętej zaliczką 10 maja (chy-
ba że wcześniej podatnik wystawił 
fakturę dokumentującą wykonanie 
usługi).
3. Podatnik podjął się wykonania na 
rzecz innego podatnika usługi bu-
dowlanej, której termin wykonania

został określony na 10 kwietnia. Po-
datnik wykonał usługę w terminie 
i wystawił fakturę 20 kwietnia 
– obowiązek podatkowy powstanie 
20 kwietnia.
4. Podatnik podjął się wykonania na 
rzecz innego podatnika usługi bu-
dowlanej, której termin wykonania 
został określony na 10 kwietnia. Po-
datnik wykonał usługę w terminie 
i wystawił fakturę 3 czerwca – obo-
wiązek podatkowy powstanie 10 ma-
ja, gdyż faktura została wystawiona 
z opóźnieniem.
5. Podatnik podjął się wykonania na 
rzecz konsumenta usługi budowla-
nej, której termin wykonania został 
określony na 10 kwietnia. Podatnik 
wykonał usługę w terminie, nie 
udokumentował jej fakturą, ponie-
waż konsument nie zgłosił takiego 
żądania – obowiązek podatkowy po-
wstanie 10 kwietnia.
6. Podatnik podjął się wykonania na 
rzecz konsumenta usługi budowlanej, 
której termin wykonania został okre-
ślony na 10 kwietnia. 25 lutego otrzy-
mał zaliczkę obejmującą część należ-
ności, a 11 kwietnia, po wykonaniu 
usługi, otrzymał pozostałą część na-
leżności – obowiązek podatkowy dla 
otrzymanej zaliczki powstał 25 lute-
go, natomiast dla usługi nieobjętej za-
liczką 10 kwietnia.

Dostawa drukowanych 
książek (z wyłączeniem 
map i ulotek), gazet, 
czasopism i magazynów

W przypadku dostawy:
■ książek drukowanych (PKWiU ex 

58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek,
■ gazet, czasopism i magazynów, druko-

wanych (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 
58.14.1)

na rzecz innego podatnika podatku VAT, 
podatku od wartości dodanej czy też po-
datku o podobnym charakterze lub osoby 
prawnej niebędącej podatnikiem obowią-
zek podatkowy będzie powstawał z chwi-
lą wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona 
najpóźniej 60. dnia od dnia wydania tych 
towarów lub 120. dnia od pierwszego 

usługi
 budowlane
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dnia wydania tych towarów – jeśli umowa 
o ich dostawę przewiduje rozliczenie zwro-
tów wydawnictw.

Jeżeli podatnik nie wystawił w ww. termi-
nach faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, 
obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upły-
wu terminu na jej wystawienie, odpowiednio 
60. lub 120. dnia od dnia wydania towarów.

Otrzymanie przed dokonaniem dostawy 
ww. towarów całości lub części zapłaty powo-
duje powstanie obowiązku podatkowego 
z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do 
otrzymanej kwoty, natomiast otrzymanie za-
płaty już po dokonaniu dostawy pozostaje 
bez wpływu na moment powstania obowiąz-
ku podatkowego.

W przypadku dostawy ww. towarów na 
rzecz podatnika podatku od wartości doda-
nej, która ma charakter dostawy wewnątrz-
wspólnotowej, odpowiednie zastosowanie 
znajdą przepisy dotyczące momentu powsta-
nia obowiązku podatkowego przy dostawie 
wewnątrzwspólnotowej.

W przypadku natomiast dostawy:
■ map i ulotek,
■ książek, gazet, czasopism i magazynów 

– niedrukowanych,
■ książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1), 

gazet, czasopism i magazynów – drukowa-
nych (PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) 
dokonywanej na rzecz pozostałych pod-
miotów niebędących podatnikami podatku 
VAT, podatku od wartości dodanej lub po-
datku o podobnym charakterze

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

PRZYKŁAD

1. Księgarnia – podatnik VAT – dokonu-
je zamówienia od wydawnictwa książek 
3 stycznia. Wydanie towaru nastąpiło 
7 stycznia. Wydawnictwo wystawiło 
fakturę 5 lutego. Obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą wystawienia faktury, 
tj. 5 lutego.
2. Księgarnia – podatnik VAT – dokonu-
je zamówienia od wydawnictwa książek 

3 stycznia. Wydanie towaru księgarni 
nastąpiło 7 stycznia. Wydawnictwo 
wystawiło fakturę 15 marca. Jeżeli 
umowa na dostawę książek nie przewi-
dywała rozliczenia zwrotów wydaw-
nictw, obowiązek podatkowy powstaje 
w dniu upływu terminu 60 dni od daty 
wydania towaru, tj. 8 marca. Jeżeli 
umowa przewidywała rozliczenie zwro-
tów wydawnictw i pierwotna dostawa 
opiewała np. na 100 sztuk książek, 
a zwrot objął 30 sztuk, obowiązek po-
datkowy powstaje odnośnie do nie-
zwróconych 70 sztuk książek z chwilą 
wystawienia faktury, tj. 15 marca, bo-
wiem faktura została wystawiona przed 
upływem 120. dnia od daty pierwszego 
dnia wydania tych towarów.
3. Klient, będący osobą fizyczną niepro-
wadzącą działalności gospodarczej, doko-
nuje zakupu książki w księgarni 5 lutego. 
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
dokonania dostawy towaru, tj. 5 lutego.
4. Klient, będący osobą fizyczną niepro-
wadzącą działalności gospodarczej, za-
mawia 5 lutego on-line książkę w księ-
garni z opcją osobistego odbioru 
w placówce. Dokonuje płatności przele-
wem w tym samym dniu. Księgarnia 
otrzymała zapłatę 6 lutego (data uzna-
nia konta). Klient odebrał osobiście 
książkę 7 lutego. Obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą otrzymania przez 
księgarnię zapłaty, tj. 6 lutego.

Czynności polegające 
na drukowaniu książek 
(z wyłączeniem map i ulotek) 
oraz gazet, czasopism 
i magazynów

W przypadku usług drukowania:
■ książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłącze-

niem map i ulotek,
■ gazet, czasopism i magazynów (PKWiU 

58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1)
na rzecz innego podatnika podatku VAT, podat-
ku od wartości dodanej czy też podatku o po-
dobnym charakterze lub osoby prawnej niebę-
dącej podatnikiem obowiązek podatkowy 
będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona naj-
później 90. dnia od dnia wykonania usługi 
drukowania.

dostawy 
wewnątrz-

wspólnotowe

osoby
prawne
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Jeżeli podatnik nie wystawił w wyżej wy-
mienionym terminie faktury lub wystawił ją 
z opóźnieniem, obowiązek podatkowy po-
wstanie z chwilą upływu terminu na jej wysta-
wienie, tj. 90. dnia od dnia wykonania usługi.

Otrzymanie przed wykonaniem usługi cało-
ści lub części zapłaty powoduje powstanie 
obowiązku podatkowego z chwilą jej otrzy-
mania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, 
natomiast otrzymanie zapłaty już po wykona-
niu usługi pozostaje bez wpływu na moment 
powstania obowiązku podatkowego.

Szczególny moment powstania obowiązku 
podatkowego przewidziany dla ww. usług nie 
znajdzie zastosowania w sytuacjach, w któ-
rych wystąpi import tych usług, tj. usługi te 
będą świadczone:
■ przez podatników nieposiadających w Pol-

sce siedziby działalności gospodarczej lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz

■ na rzecz „polskich” podatników posiadają-
cych w Polsce siedzibę działalności gospo-
darczej lub stałe miejsce prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, dla których te usługi 
są świadczone,

oraz do rozliczenia podatku będzie zobowią-
zany „polski” podatnik, będący usługobiorcą.

W takim przypadku obowiązek podatkowy 
będzie powstawał na zasadach ogólnych, 
tj. z chwilą wykonania tych usług lub – jeśli 
przed tym momentem otrzymano całość lub 
część zapłaty – z chwilą otrzymania zapłaty 
w odniesieniu do otrzymanej części.

Ponieważ ww. usługi:
■ mogą być przyjmowane częściowo, dla któ-

rej to części określono zapłatę, lub
■ dla usług tych mogą być ustalane następu-

jące po sobie terminy płatności lub rozli-
czeń,

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

W przypadku natomiast wykonywania po-
zostałych usług druku, w tym usług drukowa-
nia:
■ map i ulotek oraz książek (PKWiU ex 

58.11.1), gazet, czasopism i magazynów 
(PKWiU 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) doko-
nywanych na rzecz pozostałych podmio-
tów niebędących podatnikami podatku 
VAT, podatku od wartości dodanej lub po-
datku o podobnym charakterze

– obowiązek podatkowy będzie powstawał na 
zasadach ogólnych, tj. z chwilą wykonania 
usługi lub – jeśli przed tym momentem otrzy-
mano całość lub część zapłaty – z chwilą 
otrzymania zapłaty w odniesieniu do otrzy-

manej części. Wystawienie zatem w takiej sy-
tuacji faktury na żądanie ww. podmiotów lub 
otrzymanie zapłaty po wykonaniu usługi po-
zostanie bez wpływu na moment powstania 
obowiązku podatkowego.

W przypadku konieczności zastosowania 
zasad ogólnych powstawania obowiązku po-
datkowego z uwagi na fakt, że usługa druko-
wania książek, gazet, czasopism i magazy-
nów:
■ może być przyjmowana częściowo, dla któ-

rej to części określono zapłatę, lub
■ dla usług tych mogą być ustalane następu-

jące po sobie terminy płatności lub rozli-
czeń,

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

Dostawa energii elektrycznej, 
cieplnej lub chłodniczej, 
gazu przewodowego 
oraz świadczenia usług

W przypadku dostawy energii elektrycznej, 
cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego 
oraz świadczenia usług:
■ telekomunikacyjnych i radiokomunikacyj-

nych,
■ związanych z uzdatnianiem i dostarcza-

niem wody za pośrednictwem sieci wodo-
ciągowych (PKWiU 36.00.20.0),

■ związanych z handlem wodą dostarczaną 
za pośrednictwem sieci wodociągowych 
(PKWiU 36.00.30.0),

■ związanych z odprowadzaniem i oczysz-
czaniem ścieków (PKWiU ex 37),

■ związanych ze zbieraniem odpadów in-
nych niż niebezpieczne nadających się do 
recyklingu (PKWiU 38.11.1),

■ związanych ze zbieraniem odpadów in-
nych niż niebezpieczne nienadających się 
do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

■ związanych z infrastrukturą przeznaczoną 
do przemieszczania odpadów innych niż 
niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

■ związanych ze zbieraniem odpadów nie-
bezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

■ związanych z infrastrukturą przeznaczoną 
do przemieszczania odpadów niebezpiecz-
nych nadających się do recyklingu (PKWiU 
38.12.30.0),

■ związanych z obróbką odpadów innych niż 
niebezpieczne w celu ich ostatecznego usu-
nięcia (PKWiU 38.21.10.0),

■ związanych z usuwaniem odpadów innych 
niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

 import
usług

oczyszczanie 
ścieków
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■ związanych z przetwarzaniem pozosta-
łych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 
38.22.19.0),

■ związanych z unieszkodliwianiem odpa-
dów promieniotwórczych i pozostałych 
odpa dów niebezpiecznych (PKWiU 
ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zago-
spodarowania odpadów promieniotwór-
czych (ponownego przetwarzania paliw 
i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

■ związanych z odkażaniem i czyszczeniem 
(PKWiU 39.00.1),

■ pozostałych związanych z rekultywacją 
oraz specjalistycznych w zakresie kontroli 
zanieczyszczeń (PKWiU 39.00.2),

■ zamiatania śmieci i usuwania śniegu 
(PKWiU 81.29.12.0),

■ pozostałych sanitarnych (PKWiU 
81.29.13.0),

■ najmu, dzierżawy, leasingu lub usług 
o podobnym charakterze,

■ ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru 
i przechowywania mienia,

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

lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
na rzecz innego podatnika podatku VAT, po-
datku od wartości dodanej czy też podatku 
o podobnym charakterze lub osoby prawnej 
niebędącej podatnikiem obowiązek podat-
kowy będzie powstawał z chwilą wystawie-
nia faktury.

Faktura taka powinna być wystawiona 
najpóźniej z upływem terminu płatności.

Jeżeli podatnik nie wystawił w ww. termi-
nie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, 
obowiązek podatkowy powstanie z chwilą 
upływu terminu na jej wystawienie, tj. 
z upływem terminu płatności.

Szczególny moment powstania obowiąz-
ku podatkowego przewidziany dla ww. 
usług nie znajdzie zastosowania w sytu-
acjach, w których wystąpi import tych 
usług, tj. usługi te będą świadczone:
■ przez podatników nieposiadających 

w Polsce siedziby działalności gospodar-
czej lub stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz

■ na rzecz „polskich” podatników posiada-
jących w Polsce siedzibę działalności go-
spodarczej lub stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej, dla których te 
usługi są świadczone, oraz do rozliczenia 
podatku będzie zobowiązany „polski” po-
datnik, będący usługobiorcą.
W takim przypadku obowiązek podatko-

wy będzie powstawał na zasadach ogólnych, 
tj. z chwilą wykonania tych usług lub – jeśli 

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

Ponieważ:
■ ww. usługi mogą być przyjmowane częś-

ciowo, dla której to części określono za-
płatę, lub

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

■ usługi te mogą być świadczone w sposób 
ciągły przez okres dłuższy niż rok 
i w związku z ich dokonywaniem w da-
nym roku mogą nie upływać terminy płat-
ności,

dla celów ustalenia momentu ich wykona-
nia stosowane będą „umowne” zasady prze-
widziane ustawą o VAT.

W przypadku dostawy ww. towarów oraz 
świadczenia ww. usług na rzecz pozostałych 
podmiotów niebędących podatnikami po-
datku VAT, podatku od wartości dodanej lub 
podatku o podobnym charakterze obowią-
zek podatkowy będzie powstawał z chwilą:
■ upływu terminu płatności lub
■ wystawienia faktury – jeśli podatnik zde-

cyduje się na wystawienie faktury takie-
mu podmiotowi (mimo braku takiego 
obowiązku na gruncie przepisów o podat-
ku VAT) i faktura ta zostanie wystawiona 
przed upływem terminu płatności. Wysta-
wienie faktury po terminie płatności nie 
powoduje „ponownego” powstania obo-
wiązku podatkowego.
Jak już wyżej wskazano, podatnik nie ma 

obowiązku wystawiania na podstawie prze-
pisów o podatku VAT faktur dokumentują-
cych dokonywanie ww. czynności na rzecz 
podmiotów niebędących podatnikami po-
datku VAT, podatku od wartości dodanej lub 
podatku o podobnym charakterze, nawet 
w sytuacji gdy podmioty te zgłoszą takie żą-
danie. Brak obowiązku ich wystawiania nie 
oznacza jednak zakazu. W konsekwencji 
faktury takie mogą być wystawiane, jeśli 
taka jest tylko wola podatnika.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na wystawie-
nie faktury, powinna ona być wystawiona:
■ jeśli żądanie wystawienia faktury zostało 

zgłoszone do końca miesiąca, w którym 
dostarczono towar lub wykonano usługę 
– nie później niż 15. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym dokona-
no dostawy towaru lub wykonano usługę,

■ jeśli żądanie wystawienia faktury zostało 
zgłoszone po upływie tego miesiąca – nie 
później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia 
żądania.

termin
 płatności

upływ 
terminu
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W pozostałym zakresie odpowiednie za-
stosowanie będą miały ogólne zasady doty-
czące faktur.

Otrzymanie przed dokonaniem dostawy 
ww. towarów lub wykonaniem ww. usług 
(niezależnie od tego, na czyją rzecz – podat-
ników lub „niepodatników”) całości lub części 
zapłaty nie powoduje powstania obowiązku 
podatkowego. Zasada opodatkowania płatno-
ści przed dokonaniem dostawy towarów lub 
wykonaniem usługi została bowiem w tych 
przypadkach wyłączona.

Opisane powyżej zasady znajdą zastoso-
wanie również do usług telekomunikacyj-
nych świadczonych w systemie przedpłaco-
nym (tzw. pre-paid). Sprzedaż bowiem 
jednostek uprawniających do skorzystania 
z usług telekomunikacyjnych (niezależnie 
od miejsca podmiotu sprzedającego w łań-
cuchu dystrybucji usług telekomunikacyj-
nych) należy uznać za świadczenie usługi 
telekomunikacyjnej (wyrok TSUE z 3 maja 
2012 r. w sprawie C-520/10 Lebara, pkt 42).

PRZYKŁAD

1. Podatnik wystawił 20 sierpnia fak-
turę za dostawę na rzecz spółki energii 
elektrycznej za okres od 10 lipca do 
9 sierpnia z terminem płatności do 
20 września – obowiązek podatkowy 
powstanie 20 sierpnia.
2. Podatnik sprzedaje na rzecz konsu-
mentów gaz przewodowy. Na począt-
ku roku wystawia 6 dokumentów roz-
liczeniowych (niebędących fakturami 
VAT) na zużycie prognozowane (na 
podstawie zużycia z okresów poprzed-
nich) z terminami płatności do 20. 
każdego miesiąca. Ponieważ zużycie 
rzeczywiste w półroczu jest większe od 
prognozowanego, podatnik 6 lipca wy-
stawia fakturę rozliczeniową na kwotę 
dopłaty – obowiązek podatkowy po-
wstaje zgodnie z terminami płatności 
wyznaczonymi na dokumentach rozli-
czeniowych, tj. 20. każdego miesiąca 
oraz w części przekraczającej zużycie 
prognozowane w dniu wystawienia 
faktury, tj. 6 lipca.
3. Podatnik wynajmuje lokal użytkowy 
spółce na czas nieoznaczony. Podatnik 
wystawił fakturę za najem lokalu za 
okres od 1 lipca do 31 lipca. Fakturę 
wystawiono 5 sierpnia (wpłynęła ona 
do spółki 22 sierpnia). Obowiązek 

podatkowy u podatnika powstanie 
5 sierpnia.

Import towarów

W przypadku importu towarów obowiązek 
podatkowy – tak jak dotychczas – będzie po-
wstawał z chwilą powstania długu celnego.

W przypadku natomiast objęcia towarów 
procedurą celną:
■ przetwarzania pod kontrolą celną – obo-

wiązek podatkowy powstanie z chwilą ob-
jęcia towarów tą procedurą,

■ składu celnego, odprawy czasowej z całko-
witym zwolnieniem od należności celnych 
przywozowych, uszlachetniania czynnego 
w systemie zawieszeń, tranzytu lub prze-
znaczeniem celnym – wprowadzenie towa-
rów do wolnego obszaru celnego lub skła-
du wolnocłowego, jeżeli od towarów tych 
pobierane są opłaty wyrównawcze lub 
opłaty o podobnym charakterze – obowią-
zek podatkowy powstanie z chwilą wyma-
galności tych opłat.
Od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana mo-

mentu powstania obowiązku podatkowego 
w przypadku importu towarów objętych pro-
cedurą uszlachetniania czynnego w systemie 
ceł zwrotnych i odprawy czasowej z częścio-
wym zwolnieniem od należności celnych 
przywozowych. Obowiązek podatkowy po-
wstanie z chwilą powstania długu celnego, 
a nie, jak dotychczas, z chwilą objęcia towa-
rów tymi procedurami. Zmiana ta nie ma jed-
nak charakteru merytorycznego. W przypad-
ku bowiem tych procedur dług celny powstaje 
z chwilą objęcia towarów tymi procedurami.

Natomiast nową regulacją jest określenie 
momentu powstania obowiązku podatkowe-
go w przypadku importu towarów objętych 
przeznaczeniem celnym – wprowadzenie to-
warów do wolnego obszaru celnego lub skła-
du wolnocłowego, jeżeli od tych towarów po-
bierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty 
o podobnym charakterze. W tych przy-
padkach obowiązek podatkowy powstanie 
z chwilą wymagalności tych opłat.

PRZYKŁAD

1. 7 stycznia 2014 r. podatnik dokonuje 
z Rosji importu maszyny do produkcji 
ciastek. Dług celny w związku z przywo-

usługi
 telekomunikacyjne

dług
celny
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zem maszyny powstaje 7 stycznia na 
skutek złożenia w urzędzie celnym zgło-
szenia celnego i objęcia tego towaru 
procedurą dopuszczenia do obrotu. 
Obowiązek podatkowy z tytułu importu 
tego towaru powstaje z chwilą powsta-
nia długu celnego – czyli również 
7 stycznia.
2. 8 stycznia 2014 r. podatnik dokonuje 
z Norwegii importu rurek żelaznych, 
z których planuje wytworzyć siedzenia 
z metalową ramą. Towary te zostają 
objęte procedurą przetwarzania pod 
kontrolą celną. Dług celny powstaje 
dopiero 17 czerwca (w momencie do-

puszczenia produktów przetworzonych 
do obrotu). W takim przypadku obo-
wiązek podatkowy z tytułu importuru-
rek powstaje z chwilą objęcia tych to-
warów przedmiotową procedurą – czyli 
8 stycznia.

Źródło: Fragment wyjaśnień MF 
z 31 grudnia 2013 r. „Zmiany w za-
kresie określania momentu powsta-
nia obowiązku podatkowego w VAT 
od 1 stycznia 2014 r. – opubl. 
www.finanse.mf.gov.pl.  

Świadczenia okresowe 
i ciągłe – moment powstania 
obowiązku podatkowego
Wśród wielu zmian, które weszły w życie 
od 1 stycznia 2014 r., do najbardziej istot-
nych należą te dotyczące określania ter-
minów powstania obowiązku podatko-
wego. Dotychczas obowiązujący art. 19 
ustawy o podatku od towarów i usług 
został uchylony w całości i zastąpiono go 
dodanym art. 19a. Nowe zasady przewi-
dziano m.in. dla świadczeń o charakterze 
okresowym i ciągłym.

Żaden przepis prawa podatkowego nie de-
finiuje pojęcia usług ciągłych czy okresowych, 
mimo że ustawa o VAT nadal posługuje się 
tymi pojęciami (art. 19a ust. 3 ustawy).

Pod względem kryterium czasu przepisy 
Kodeksu cywilnego dzielą świadczenia na:
■ jednorazowe – w przypadku których na 

dłużniku ciąży obowiązek określonego za-
chowania jednokrotnie,

■ okresowe – obejmują określone zachowa-
nia, które w ustalonym z góry czasie mają 
następować wielokrotnie (w równych lub 
nierównych odstępach czasu). Cechą cha-
rakterystyczną świadczeń okresowych jest 
zatem możliwość wyodrębnienia powta-
rzających się świadczeń,

■ ciągłe – polegają na stałym zachowaniu 
się dłużnika w czasie trwania umowy. Sta-
łość zachowania oznacza niemożność wy-

odrębnienia powtarzających się czynności 
dłużnika. Cechą charakterystyczną usług 
ciągłych jest to, że możliwe jest określenie 
momentu rozpoczęcia ich świadczenia, 
natomiast moment zakończenia ich świad-
czenia nie jest z góry określony. W usłu-
dze tej powinny dać się wyodrębnić okre-
sy, po których zakończeniu następuje 
rozliczenie częściowego wykonania usługi 
(okresy rozliczeniowe). Usługa ta nie koń-
czy się jednak wraz z zakończeniem tego 
okresu, lecz trwa nadal do momentu roz-
wiązania umowy.
Ustalenie, z jakim rodzajem usług mamy do 

czynienia, miało szczególne znaczenie, gdy 
zbiorczą fakturą można było dokumentować 
tylko świadczenia ciągłe. Obecnie ogranicze-
nia te już nie obowiązują. Jednak problem się 
nie skończył. Pojęcie usług ciągłych pojawia 
się w przepisach, które regulują zasady po-
wstania obowiązku podatkowego.

Powstanie 
obowiązku podatkowego 
na zasadach ogólnych

Obecnie obowiązuje zasada, że obowiązek 
podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wyko-
nania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy). Przepisy 

kryterium
 czasu świadczenia 

ciągłe
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przewidują też szczególne zasady ustalania mo-
mentu wykonania usług. Jak wynika z art. 19a 
ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, 
usługę, dla której w związku z jej świadczeniem 
ustalane są następujące po sobie terminy płat-
ności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną 
z upływem każdego okresu, do którego odno-
szą się te płatności lub rozliczenia, do momentu 
zakończenia świadczenia tej usługi. Natomiast 
usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres 
dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świad-
czeniem w danym roku nie upływają terminy 
płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną 
z upływem każdego roku podatkowego, do mo-
mentu zakończenia świadczenia tej usługi (rok 
podatkowy jest każdorazowo zgodny z rokiem 
kalendarzowym).

Należy podkreślić, że art. 19a ust. 3 dotyczy 
przypadków, gdy obowiązek podatkowy 
w podatku od towarów i usług powstaje 
z chwilą wykonania usługi. Przepis ten jest 
niejako uzupełnieniem zasady ogólnej wyra-
żonej w art. 19a ust. 1 ustawy. Przy świadcze-
niach rozliczanych okresowo chwila wykona-
nia usługi jest przesuwana na określony 
umownie moment uznania jej za zrealizowa-
ną. Obowiązek podatkowy jest wówczas po-
wiązany z ustalonym przez kontrahentów 
okresem rozliczeniowym, w którym usługi są 
wykonywane. Nie odnosi się zatem odrębnie 
do każdej czynności. Taka konstrukcja przepi-
su oznacza, że w praktyce rozpoznanie obo-
wiązku podatkowego będzie warunkowane 
decyzją podatników w zakresie ustalenia po-
szczególnych okresów rozliczeniowych.

Powstaje pytanie, czy art. 19a ust. 3 ustawy 
ma zastosowanie tylko do usług ciągłych? Nie 
jest to teoretyczne pytanie, gdyż nie każda 
usługa okresowa musi być jednocześnie usłu-
gą ciągłą. W poprzednim stanie prawnym za 
usługi ciągłe organy podatkowe nie uznawały 
np. usług transportowych.

Tym pojęciem ustawodawca posługuje się 
tylko w przypadku ustalania momentu wy-
konania usług trwających ponad rok. Nale-
ży stwierdzić, że nie tylko w przypadku 
usług ciągłych możemy uznać, iż usługa zo-
stała wykonana z końcem okresu rozlicze-
niowego. Dotyczy to wszystkich usług, dla 
których ustalane są następujące po sobie 
terminy płatności, nie tylko usług ciąg-
 łych. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 27 września 2013 r. 
(sygn IPPP1/443-635/13-2/AP) czytamy: 
(...) Ponad to zwrócić należy uwagę, że okre-
ślone w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługi, 
dla których w związku z ich świadczeniem 
ustalane są następujące po sobie terminy 

płatności lub rozliczeń, swym zakresem obej-
mują nie tylko usługi świadczone w sposób 
ciągły, lecz także wszystkie inne usługi z zało-
żenia powtarzające się, jeśli strony danej 
transakcji umówiły się na rozliczanie ich 
w ustalonych okresach rozliczeniowych. Rów-
nież dla tych usług obowiązek podatkowy po-
wstanie w momencie ich wykonania, a więc 
z upływem każdego okresu, do którego płat-
ności lub rozliczenia się odnoszą (...).

Usługi wykonane 
z upływem każdego 
okresu rozliczeniowego

Pierwszy przypadek wskazany w art. 19a 
ust. 3 ustawy obejmuje usługi świadczone:
■ przez okres krótszy niż 12 kolejnych, nastę-

pujących po sobie miesięcy,
■ przez okres dłuższy niż 12 kolejnych, na-

stępujących po sobie miesięcy, dla których 
w związku z ich świadczeniem w danym 
roku upływają terminy płatności lub rozli-
czeń.
Usługi takie uznaje się za wykonane 

z upływem każdego okresu, do którego od-
noszą się ustalone umownie terminy płatno-
ści bądź rozliczeń. W konsekwencji obowią-
zek podatkowy w podatku od towarów 
i usług powinien być rozpoznawany ostat-
niego dnia każdego kolejnego okresu rozli-
czeniowego, aż do momentu zakończenia 
świadczenia usługi.

PRZYKŁAD 1

Od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 
2014 r., zgodnie z zawartą w styczniu 
2014 r. umową, podatnik będzie świad-
czył usługi pośrednictwa sprzedaży. 
Według umowy usługi będą rozliczane 
kwartal nie, a termin płatności przypada 
15. dnia miesiąca następującego po każ-
dym kolejnym kwartale.
W takim przypadku usługę uznaje się za 
wykonaną z upływem poszczególnych 
kwartałów. Obowiązek podatkowy w po-
datku od towarów i usług powinien być 
tym samym rozpoznawany 31 marca 
2014 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 30 wrze-
śnia 2014 r., pod warunkiem że wcze-
śniej nie nastąpi płatność.

Warto zauważyć, że ustalenie daty wykona-
nia usługi na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy, 

terminy 
umowne
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a w konsekwencji rozpoznanie terminu powsta-
nia obowiązku podatkowego jest powiązane 
wyłącznie z upływem okresu rozliczeniowego, 
którego płatność dotyczy. W sytuacji przedsta-
wionej w przykładzie termin płatności należno-
ści przypadał 15. dnia miesiąca następującego 
po każdym kolejnym kwartale, tj. 15 kwietnia, 
15 lipca i 15 października. Jednak terminy te 
w żaden sposób nie wpływały na umowne okre-
ślenie daty wykonania usługi. Podobnie więk-
szego znaczenia nie ma faktyczna realizacja 
płatności. Oczywiście, pod warunkiem że zapła-
ty nie otrzymano jeszcze przed wykonaniem 
usługi (czyli końcem okresu rozliczeniowego). 
W sytuacji gdy płatność jest dokonywana przed 
wykonaniem usługi, odpowiednie zastosowa-
nie znajdują regulacje art. 19a ust. 8 ustawy, 
a obowiązek podatkowy jest powiązany z otrzy-
maniem całości lub części zapłaty. Jeżeli przed 
dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem 
usługi otrzymano całość lub część zapłaty, 
w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek 
bądź ratę, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą jej otrzymania, w odniesieniu do otrzy-
manej kwoty (art. 19a ust. 8 ustawy).

PRZYKŁAD 2

Zgodnie z zawartą w styczniu 2014 r. 
umową podatnik świadczy usługi pośred-
nictwa w sprzedaży w okresie od 1 stycz-
nia 2014 r. do 30 września 2014 r. Według 
umowy usługi będą rozliczane kwartal-
nie, a termin płatności przypada 15. dnia 
miesiąca następującego po każdym kolej-
nym kwartale. Za I kwartał podatnik 
otrzymał płatność już 20 lutego, dlatego 
VAT za usługę wykonaną w I kwartale 
roz liczy już w deklaracji za luty.
Ustalenie poszczególnych okresów rozli-
czeniowych zależy wyłącznie od decyzji 
stron transakcji. Mogą być to okresy mie-
sięczne, kwartalne czy dłuższe lub krót-
sze, niepokrywające się w ogóle z mie-
siącami lub kwartałami. Terminy te 
mogą być swobodnie kształtowane przez 
strony umowy. Całość transakcji może 
być również rozliczona jednorazowo.

PRZYKŁAD 3

Przyjmijmy, że w sytuacji analogicznej 
jak w przykładzie pierwszym, zgodnie 
z zawartą w styczniu 2014 r. umową, 

podatnik będzie świadczył usługi po-
średnictwa w sprzedaży w okresie od 
1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. 
Według umowy usługi będą jednak rozli 
czone jednorazowo po ich zakończeniu, 
a termin płatności przypadnie na 15 paź-
dziernika 2014 r.
W takim przypadku okresem rozlicze-
niowym będzie pełny okres, w którym 
usługa jest realizowana, tj. okres od 
1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. 
Usługę uznaje się za wykonaną z upły-
wem ostatniego dnia jej świadczenia. 
Tym samym obowiązek podatkowy 
w podatku od towarów i usług powinien 
być rozpoznany 30 września 2014 r. 
w odniesieniu do całej wartości usługi.
Przy usługach świadczonych w sposób 
ciągły przez okres krótszy niż 12 kolej-
nych miesięcy mogą wystąpić również 
sytuacje, kiedy świadczenia będą reali-
zowane na przełomie roku podatkowe-
go rozumianego jako rok kalendarzowy. 
Ten fakt nie wpływa jednak na rozpo-
znanie obowiązku podatkowego w po-
datku od towarów i usług, nawet gdy 
w danym roku podatkowym nie upły-
wają terminy płatności lub rozliczeń. 
Reguła dotycząca ustalania momentu 
wykonania usługi z upływem roku po-
datkowego obejmuje bowiem wyłącznie 
usługi świadczone w sposób ciągły 
przez okres dłuższy niż 12 następują-
cych po sobie miesięcy.

PRZYKŁAD 4

Zgodnie z zawartą w lipcu 2014 r. umo-
wą podatnik będzie świadczył usługi 
serwisowe sprzętu komputerowego 
w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 
31 marca 2015 r. Według umowy usługi 
będą rozliczane za okresy 2-miesięczne, 
a termin płatności przypadnie 7. dnia 
miesiąca następującego po każdym ko-
lejnym okresie.
W takim przypadku usługę uznaje się za 
wykonaną z upływem poszczególnych 
okresów 2-miesięcznych. Tym samym 
obowiązek podatkowy w podatku od to-
warów i usług powinien być rozpozna-
wany: 30 września 2014 r., 30 listopada 
2014 r., 31 stycznia 2015 r. oraz 31 mar-
ca 2015 r. Nie ma tutaj znaczenia, że 

przedpłata
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jeden z okresów rozliczeniowych 
nie zakończy się z upływem roku 
podatkowego. Umowne wykonanie 
tej części usługi, którą realizowano 
na przełomie roku, nastąpi 31 stycz-
nia 2015 r. Podatnik nie będzie za-
tem rozpoznawał obowiązku podat-
kowego 31 grudnia 2014 r., 
tj. z upływem roku podatkowego.

W takiej sytuacji, jak przedstawiona 
w przykładzie czwartym, strony mogły-
by również ustalić rozliczenie całej usłu-
gi jednorazowo. Podobnie jak miało to 
miejsce w przykładzie trzecim, okresem 
rozliczeniowym byłby wtedy cały okres 
świadczenia usługi, a usługę należałoby 
uznać za wykonaną z upływem ostatnie-
go dnia jej świadczenia. Obowiązek po-
datkowy w podatku od towarów i usług 
powinien być wówczas rozpoznany 
31 marca 2015 r. w odniesieniu do całej 
wartości usługi.

Analogiczne zasady będą dotyczyły 
usług świadczonych w sposób ciągły przez 
okres dłuższy niż 12 następujących po so-
bie miesięcy, pod warunkiem jednak że 
w związku z ich świadczeniem terminy 
płatności lub rozliczeń upływają w danym 
roku podatkowym. Usługi takie uznaje się 
za wykonane z upływem każdego okresu, 
do którego odnoszą się ustalone umownie 
terminy płatności bądź rozliczeń.

PRZYKŁAD 5

Zgodnie z zawartą w styczniu 
2014 r. umową podatnik będzie 
świadczył usługi licencyjne przez 
okres dwóch lat: od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2015 r. We-
dług umowy usługi będą rozliczane 
kwartalnie, a termin płatności przy-
pada 10. dnia miesiąca następujące-
go po każdym kolejnym kwartale.
W takim przypadku usługę uznaje 
się za wykonaną z upływem poszcze-
gólnych kwartałów. Tym samym 
obowiązek podatkowy w podatku od 
towarów i usług powinien być rozpo-
znawany z końcem każdego kolejne-
go kwartału, począwszy od 31 marca 
2014 r. aż do ostatniego okresu upły-
wającego 31 grudnia 2015 r.

Usługi wykonane z upływem 
roku podatkowego

Drugi przypadek wskazany w przepi-
sach art. 19a ust. 3 ustawy obejmuje usłu-
gi świadczone w sposób ciągły przez 
okres dłuższy niż 12 następujących po so-
bie miesięcy, dla których w związku z ich 
świadczeniem w danym roku nie upływa-
ją terminy płatności lub rozliczeń. Usługi 
takie uznaje się za wykonane z upływem 
każdego roku podatkowego (kalendarzo-
wego), do momentu zakończenia świad-
czenia usługi.

PRZYKŁAD

Zgodnie z zawartą w lutym 2014 r. 
umową podatnik będzie świad-
czył usługi promocyjno-reklamowe 
przez okres od 1 lutego 2014 r. 
do 30 kwietnia 2015 r. Według umo-
wy usługi będą rozliczone jednora-
zowo, po zakończeniu ich świadcze-
nia. Płatność całej należności za 
usługę nastąpi w terminie do 
31 maja 2015 r.

W takim przypadku usługę uznaje się 
za wykonaną 31 grudnia 2014 r. (zakoń-
czenie roku podatkowego) oraz 30 kwiet-
nia 2015 r. (zakończenie świadczenia 
usługi). Tym samym obowiązek podatko-
wy w podatku od towarów i usług powi-
nien być rozpoznany odpowiednio 31 
grudnia 2014 r. do tej części usługi, którą 
wykonano w 2014 r., oraz 30 kwietnia 
2015 r. co do pozostałej wartości usługi.

Przy świadczeniach długookresowych 
pewne wątpliwości może budzić sposób 
wyliczenia podstawy opodatkowania 
usługi na koniec roku podatkowego. Je-
żeli wartość całej usługi jest z góry ustalo-
na, nie powinno być większych proble-
mów. Podstawę opodatkowania należy 
wówczas ustalić w proporcji do pełnego, 
określonego w umowie okresu świadcze-
nia. Może się jednak zdarzyć, że usługa 
jest rozliczana na zasadzie prowizji od 
zrealizowanych transakcji czy liczby pod-
jętych działań, a jej dokładna wartość bę-
dzie znana dopiero po zakończeniu 
świadczenia. W takim przypadku w zasa-
dzie jedynym możliwym rozwiązaniem 
jest określenie podstawy opodatkowania 
według faktycznie wykonanych usług do 

okres 
rozliczeniowy
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końca roku podatkowego, przy wykorzysta-
niu zawartych w umowie warunków ustala-
nia wynagrodzenia. Oczywiście, również i ta 
metoda może nie być w pełni wiarygodna, 
chociażby w sytuacji, gdy wysokość należnej 
prowizji jest powiązana z wielkością obrotu 
osiągniętego w całym okresie rozliczenio-
wym. Nie znając pełnej wartości obrotu, trud-
no będzie ustalić podstawę opodatkowania. 
Dlatego, zawierając umowy długookresowe, 
należałoby kształtować ich treść w sposób 
umożliwiający jednoznaczne określenie pra-
widłowej podstawy opodatkowania na koniec 
roku podatkowego lub określać terminy płat-
ności w trakcie trwania umowy, wskazując do 
zapłaty nawet niewielką część należności, 
którą można oszacować.

Jak wskazano na wstępie, regulacje art. 19a 
ust. 3 ustawy nie będą obejmowały tych 
usług, dla których przewidziano szczególny 
moment powstania obowiązku podatkowego, 
powiązany przykładowo z chwilą otrzymania 
całości lub części zapłaty czy z datą wystawie-
nia faktury. Prawidłowe rozpoznanie terminu 
powstania obowiązku podatkowego w podat-
ku od towarów i usług będzie tym samym wy-
magało przede wszystkim ustalenia, czy do 
danej usługi nie mają zastosowania przepisy 
szczególne. Zasady te nie będą miały zastoso-
wania m.in. do:
■ dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub 

chłodniczej oraz gazu przewodowego;
■ świadczenia 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 przewodo-
wego.

Dla tych świadczeń decydujący jest termin 
wystawienia faktury albo termin płatności, 
gdy faktura jest wystawiona po tym terminie.

Dopiero po wykluczeniu takiej opcji można 
opierać się na zasadach zdefiniowanych 
w art. 19a ust. 3 ustawy.

Dostawy towarów 
rozliczane okresowo

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o po-
datku od towarów i usług rozwiązania prze-

widziane w omawianym art. 19a ust. 3 znaj-
dują odpowiednie zastosowanie także do 
dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy, 
o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. Nie obej-
mują zatem dostawy, w ramach której wyda-
nie towaru następuje na podstawie umowy 
dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy 
o podobnym charakterze zawartej na czas 
określony lub umowy sprzedaży na warun-
kach odroczonej płatności, jeżeli umowa 
przewiduje, że w następstwie normalnych 
zdarzeń przewidzianych tą umową lub 
z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własno-
ści zostanie przeniesione. Wyłączenie doty-
czy jedynie umów, w wyniku których zgodnie 
z przepisami o podatku dochodowym odpi-
sów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, 
oraz umów leasingu w rozumieniu tych prze-
pisów, których przedmiotem są grunty (art. 7 
ust. 9 ustawy). W tych przypadkach obowią-
zek podatkowy w podatku od towarów i usług 
będzie bowiem powstawał na zasadach ogól-
nych, z chwilą wydania towaru.

Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik do-
konuje dostaw towarów (innych niż wymie-
nione w art. 7 ust. 1 pkt 2) na rzecz jednego 
odbiorcy, a dostawy te i płatności za towar nie 
są rozliczane odrębnie dla każdej transakcji, 
lecz w ustalonych umownie okresach, regula-
cje art. 19a ust. 3 również mogą znaleźć od-
powiednie zastosowanie. Ponadto nie ma 
przeszkód, aby przepisy art. 19a ust. 3 były 
stosowane przy świadczeniach komplekso-
wych obejmujących zarówno realizację usług, 
jak i powiązane z nimi powtarzające się do-
stawy towarów.

Co ważne, dostawy te nie muszą mieć cha-
rakteru świadczenia ciągłego. Zastosowanie 
tego przepisu nie jest uwarunkowane uzna-
niem, że mamy do czynienia ze sprzedażą 
o charakterze ciągłym. Ustawodawca w ża-
den sposób nie sformułował takiego wymo-
gu. Co więcej, zarówno w orzecznictwie 
sądów administracyjnych, jak i w interpreta-
cjach indywidualnych Ministra Finansów do-
minuje pogląd, że dostawa towarów nie 
może, co do zasady, stanowić sprzedaży 
o charakterze ciągłym (z wyjątkiem dostaw 
energii, gazu przewodowego itp.). Z natury 
tej czynności wynika bowiem łatwość w okre-
śleniu momentu jej zakończenia. Brak możli-
wości jednoznacznego wskazania momentu 
wykonania czynności jest zaś podstawową 
przesłanką uznania jej za ciągłą.

Przyjęcie, że warunkiem zastosowania 
art. 19a ust. 3 znowelizowanej ustawy o VAT 
w stosunku do dostawy towarów jest uznanie 
tej czynności za sprzedaż o charakterze ciąg-

odpisy 
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łym, prowadziłoby więc do uznania, że 
art. 19a ust. 4 ustawy o VAT jest przepisem 
zbędnym (martwym) ze względu na brak 
w rzeczywistości gospodarczej czynności, do 
których miałby zastosowanie. Obowiązek po-
datkowy dla dostaw energii czy gazu przewo-
dowego jest uregulowany przepisem szcze-
gólnym – art. 19a ust. 5 pkt 4 znowelizowanej 
ustawy o VAT.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby 
Skarbowej w Warszawie w piśmie z 22 paź-
dziernika 2013 r. (sygn. IPPP3/443-663/ 
/13-2/IG):

Ponadto należy zwrócić uwagę, że określone 
w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT usługi, dla któ-
rych w związku z ich świadczeniem ustalane są 
następujące po sobie terminy płatności lub roz-
liczeń, swoim 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 rozlicze-
niowych. 

Z przepisu art. 19a ust. 4 ustawy wynika, że 
identyczne zasady jak dla usług od 1 stycznia 
2014 r. będą stosowane dla powtarzających 
się dostaw towarów w przypadku, gdy dla 
tych dostaw ustalane są następujące po sobie 
terminy płatności lub rozliczeń. W takich 
przypadkach dostawę uważa się za wykona-
ną z upływem każdego okresu, do którego 
odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do 
zakończenia dostaw.

Zasady wystawiania faktur 
przy świadczeniach ciągłych 
i okresowych

Przy realizacji świadczeń rozliczanych 
okresowo faktury powinny być wystawiane 
na zasadach określonych w art. 106i ust. 1 
ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie 
później niż 15. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dokonano dostawy to-
waru lub wykonano usługę. Przez termin wy-
konania usługi lub dostawy towaru należy tu-
taj rozumieć termin umowny, ustalony na 
podstawie art. 19a ust. 3 ustawy. Ponadto 
faktur tych nie obejmują ograniczenia wyni-
kające z art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy. Faktura 
może być zatem wystawiona wcześniej niż 
30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru 
lub wykonaniem usługi, pod warunkiem że 
będzie zawierała informację, jakiego okresu 
rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8). 
Data sporządzenia faktury nie będzie miała 
jednak wpływu na termin rozpoznania obo-

wiązku podatkowego w podatku od towarów 
i usług. Obowiązek podatkowy będzie bo-
wiem powiązany z ustalonym umownie okre-
sem rozliczeniowym, w którym usługi są wy-
konywane.

PRZYKŁAD

Zgodnie z zawartą w styczniu 2014 r. 
umową podatnik będzie świadczył usłu-
gi marketingowe od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2014 r. Według umowy 
usługi będą rozliczane kwartalnie, a ter-
min płatności przypada 7. dnia miesią ca 
następującego po każdym kolejnym 
kwartale.
W takim przypadku usługę uznaje się za 
wykonaną z upływem poszczególnych 
kwartałów. Tym samym obowiązek po-
datkowy w podatku od towarów i usług 
powinien być rozpoznawany: 31 marca, 
30 czerwca, 30 września oraz 31 grud-
nia 2014 r.
Faktury dokumentujące świadczone 
usługi należy wystawić nie później niż 
15. dnia miesiąca następującego po każ-
dym kolejnym kwartale, tj. 15 kwietnia, 
15 lipca, 15 października 2014 r. oraz 
15 stycznia 2015 r.

TOMASZ OLEJARZ
praktyk, autor licznych publikacji 

z zakresu podatku od towarów i usług

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 19a ust. 1–3 ustawy o VAT
1. 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.
2. W odniesieniu do przyjmowanych 
częściowo usług, usługę uznaje się rów-
nież za wykonaną, w przypadku wyko-
nania części usługi, dla której to części 
określono zapłatę.
3. Usługę, dla której w związku z jej 
świadczeniem ustalane są następujące 
po sobie terminy płatności lub rozli-
czeń, uznaje się za wykonaną z upły-
wem każdego okresu, do którego odno-
szą się te płatności lub rozliczenia, do 
momentu zakończenia świadczenia tej 

dostawa
 energii
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usługi. Usługę świadczoną w sposób 
ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla 
której w związku z jej świadczeniem 
w danym roku nie upływają terminy 

płatności lub rozliczeń, uznaje się za 
wykonaną z upływem każdego roku po-
datkowego, do momentu zakończenia 
świadczenia tej usługi.

Okresowe przeglądy techniczne 
kas rejestrujących
Podatnicy dokonujący sprzedaży na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych są zobowiązani do 
jej ewidencjonowania w kasie fiskal-
nej. W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania kas muszą być one 
poddane okresowym przeglądom tech-
nicznym wykonywanym przez upoważ-
nionych serwisantów. Podatnik korzy-
stający z kas fiskalnych ma obowiązek 
terminowego zgłaszania ich do prze-
glądu technicznego. Przedstawiamy, 
w jaki sposób ustalić, kiedy upływa ter-
min zgłoszenia kasy do przeglądu oraz 
jaką odpowiedzialność ponosi podat-
nik za brak terminowego zgłoszenia 
kasy do przeglądu.

Do kogo zgłosić kasę 
do przeglądu

W celu dokonania przeglądu technicznego 
podatnicy muszą zgłosić kasę do podmiotu 
prowadzącego serwis główny lub podmiotu 
prowadzącego serwis kas. Za podmiot prowa-
dzący serwis główny uważa się:
■ producenta krajowego danego typu kasy 

prowadzącego jej serwis,
■ podmiot dokonujący wewnątrzwspólnoto-

wego nabycia lub importu danego typu 
kasy prowadzący jej serwis,

■ podmiot, któremu przekazano prowadze-
nie serwisu kas na podstawie umowy.
Z kolei podmiotem prowadzącym serwis 

kas jest przedsiębiorca prowadzący działal-
ność serwisu kas i posiadający autoryzację 
podmiotu prowadzącego serwis główny.

Podmiot dokonujący sprzedaży kasy jej 
użytkownikowi ma obowiązek przekazać ak-
tualny wykaz uprawnionych podmiotów, któ-
re prowadzą serwis, wraz z adresami punk-

tów, w których są wykonywane usługi 
serwisowe (w tym przeglądy techniczne kas) 
w zakresie danego typu kasy (art. 111 ust. 6h 
ustawy o VAT). W praktyce wystarczy zgłosić 
kasę do przeglądu w najbliższym punkcie ser-
wisowym wykonującym usługi serwisowe dla 
danego typu kas.

Forma zgłoszenia
Przepisy prawa podatkowego nie określają 

formy, w jakiej powinno zostać dokonane 
zgłoszenie w celu wykonania przeglądu. 
W związku z tym można zrobić to w każdej 
formie, czyli ustnie, telefonicznie, pisemnie, 
np. e-mailem. Mając na uwadze fakt, że skut-
kiem braku zgłoszenia w wymaganym termi-
nie jest utrata ulgi z tytułu zakupu kasy 
fis kalnej, w interesie podatnika leży, aby pra-
widłowo dowieść jego dochowania. Dlatego 
też zgłoszenia najlepiej jest dokonać w formie 
pisemnej, np. w formie e-maila. Z tego też po-
wodu warto pamiętać, że zgłoszenia należy 
dokonać właściwemu podmiotowi, czyli pro-
wadzącemu serwis główny lub serwis kas 
(w jakimkolwiek uprawnionym punkcie ser-
wisowym). Dokonanie zgłoszenia serwisan-
towi kas jest nieskuteczne, gdyż co prawda 
działa on z upoważnienia wcześniej wymie-
nionych podmiotów, ale jego upoważnienie 
nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń od po-
datników.

Termin 
zgłoszenia kasy

Obowiązkowe zgłoszenie kasy do przeglą-
du powinno nastąpić w terminach określo-
nych w § 33 tego rozporządzenia (§ 14 ust. 1 
pkt 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestru-
jących). Oznacza to, że zgłoszenie kasy do 
obowiązkowego przeglądu technicznego po-

producent 
krajowy

forma 
pisemna
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winno być dokonywane nie rzadziej niż 
co 2 lata. Natomiast w przypadku kas fi-
skalnych używanych w taksówkach – nie 
rzadziej niż w terminach wymaganych do 
kolejnej legalizacji określonych w odręb-
nych przepisach o prawnej kontroli me-
trologicznej dla taksometru używanego 
do współpracy z kasą przez podatnika, 
jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Momentem, od którego należy liczyć 
termin 2-letni, jest data ostatniego prze-
glądu technicznego. Natomiast w przy-
padku pierwszego przeglądu techniczne-
go termin 2-letni rozpoczyna się od dnia 
fiskalizacji kasy. Potwierdzają to organy 
podatkowe (interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 19 kwietnia 
2011 r., sygn. IBPP4/443-388/11/JP).

Termin 2-letni oblicza się zgodnie 
z art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej, który 
stanowi, że terminy określone w latach 
kończą się z upływem tego dnia w ostat-
nim roku, który odpowiada początkowe-
mu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia 
w ostatnim roku nie było – w dniu, który 
poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

PRZYKŁAD

Przegląd techniczny został wykona-
ny 20 listopada 2013 r. Aby zacho-
wać termin na dokonanie zgłosze-
nia kasy do kolejnego przeglądu, 
zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej 
20 listopada 2015 r. Jeżeli zaś prze-
gląd miał miejsce 29 lutego 2012 r., 
to termin będzie zachowany, jeśli 
podatnik dokona zgłoszenia kasy do 
przeglądu najpóźniej 28 lutego 
2014 r.
Jeżeli ostatni dzień terminu, do któ-
rego należy dokonać zgłoszenia, 
przypada na sobotę lub dzień usta-
wowo wolny od pracy, za ostatni 
dzień terminu uważa się następny 
dzień po dniu lub dniach wolnych 
od pracy.

PRZYKŁAD

Przegląd techniczny został wykona-
ny 21 listopada 2013 r. Aby zacho-
wać termin na dokonanie zgłosze-
nia kasy do kolejnego przeglądu,

 zgłoszenie kasy do przeglądu musi 
nastąpić najpóźniej 23 listopada 
2015 r. (poniedziałek), gdyż 21 li-
stopada 2015 r. to sobota.

Zachowanie terminu zgłoszenia kasy 
do przeglądu technicznego jest istotne 
w przypadku podatników, którzy przy za-
kupie kasy skorzystali z ulgi na jej zakup. 
Podatnicy ci są zobowiązani do zwrotu 
ulgi, jeżeli nie dokonują w obowiązują-
cym terminie zgłoszenia kasy do obo-
wiązkowego przeglądu technicznego 
przez właściwy serwis (art. 111 ust. 6 
ustawy o VAT).

Termin 
wykonania przeglądu

Termin na zgłoszenie kasy do przeglą-
du i termin na wykonanie przeglądu 
technicznego są tymi samymi terminami 
(§ 33 rozporządzenia w sprawie kas). 
Może to powodować problemy, ponieważ 
serwisant ma obowiązek wykonać prze-
gląd techniczny kasy w terminie 5 dni od 
zgłoszenia kasy do przeglądu (§ 31 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie kas). Mając to 
na uwadze, dojdziemy do wniosku, że 
w pewnych sytuacjach przepisy dotyczą-
ce przeglądów technicznych nie są wyko-
nalne. Będzie tak, gdy podatnik dokona 
zgłoszenia w okresie krótszym niż 5 dni 
przed upływem terminu 2-letniego.

Nasuwa się pytanie, czy w takim przy-
padku termin 2-letni na wykonanie 
przeglądu ulega przedłużeniu o te kilka 
dni, czy też 5-dniowy termin liczony od 
zgłoszenia ulega skróceniu. Zdaniem re-
dakcji termin wykonania przeglądu 
technicznego w ciągu 5 dni od dnia zgło-
szenia nie ulega w takim przypadku 
skró ceniu. Wykonanie przeglądu tech-
nicznego w ciągu 5 dni od dnia zgłosze-
nia będzie zgodne z przepisami. Podat-
nik w żadnym razie nie będzie też 
ponosił negatywnych konsekwencji wy-
konania przeglądu technicznego po 
upływie 2-letniego terminu, jeżeli termi-
nowo zgłosił kasę do przeglądu.

Należy też zwrócić uwagę, że art. 111 
ust. 6 ustawy o VAT jako przyczynę utraty 
prawa do ulgi na zakup kas wskazuje 
„niedokonanie zgłoszenia kasy do obo-
wiązkowego przeglądu technicznego”. 
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Przepis ten nie przewiduje skutku w postaci 
utraty prawa do ulgi w przypadku „niewyko-
nania przeglądu w terminie”.

Wymiana 
modułu fiskalnego

Wymiana modułu fiskalnego kasy mająca 
miejsce w okresie trwania terminu 2-letniego 
powoduje jego przerwanie i rozpoczęcie bie-
gu na nowo. Momentem, od którego ponow-
nie jest liczony termin 2-letni, jest dzień fiska-
lizacji kasy (interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2011 r., 
sygn. IPPP2/443-936/10-4/JW).

Kradzież kasy

Przepisy rozporządzenia w sprawie kas na-
kładają na podatnika obowiązek przeprowa-
dzenia przeglądu technicznego kasy odzyska-
nej, a utraconej wcześniej w wyniku kradzieży 
(§ 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas). 
Podatnik ma też obowiązek przeprowadzenia 
przeglądu na żądanie naczelnika urzędu 
skarbowego (§ 31 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie kas). Wykonanie takich przeglą-
dów nie zwalnia podatnika z obowiązku do-
konania „rutynowego” okresowego przeglą-
du technicznego. Co więcej, przepisy nie 
przewidują w takim przypadku przerwania 
terminu 2-letniego i rozpoczęcia jego liczenia 
na nowo. Termin dokonania kolejnego okre-
sowego przeglądu nie ulega więc przesu-
nięciu. Braki w tym zakresie należy ocenić 
negatywnie, gdyż w ten sposób podatnik nie-
potrzebnie ponosi dodatkowe koszty.

PRZYKŁAD

Przegląd techniczny został wykonany 
20 listopada 2012 r. W sierpniu 2013 r. 
na skutek włamania do sklepu podatni-
kowi ukradziono kasę fiskalną, którą 
następnie odzyskał w październiku 
2013 r. Aby móc dalej z niej skorzystać, 
zmuszony był zgłosić ją do przeglądu, 
który miał miejsce 25 października 
2013 r. Kolejny przegląd powinien zo-
stać dokonany najpóźniej 20 listopada 
2014 r. W związku z tym podatnik 
w okresie 20.11.2012 r.–20.11.2014 r. 
będzie musiał ponieść koszty dwóch 
przeglądów zamiast jednego, gdyby

skutkiem przeglądu z 25 października 
2013 r. było przerwanie biegu terminu 
2-letniego.

Odpowiedzialność 
karna skarbowa

W praktyce można spotkać poglądy, że po-
datnik ponosi odpowiedzialność karną skarbo-
wą za niedochowanie terminu przeprowadze-
nia obowiązkowego przeglądu technicznego 
kasy. Jest to pogląd niesłuszny i sprzeczny 
z przepisami Kodeksu karnego skarbowego. 
Przede wszystkim należy zauważyć, że kodeks 
ten przewiduje kary za niewywiązywanie się 
z obowiązków wynikających z przepisów pra-
wa podatkowego. Tak więc kara z k.k.s. może 
być nałożona tylko wtedy, gdy na ukaranym 
ciążył obowiązek, którego ten nie dochował. 
W przypadku przeglądów technicznych podat-
nik jest jedynie zobowiązany do zgłaszania 
kasy fiskalnej w celu ich przeprowadzenia. Nie 
ciąży na nim obowiązek serwisowania kas. 
Obowiązek ten obciąża podmioty prowadzące 
serwis główny lub podmioty prowadzące ser-
wis kas.

Zwolennicy poglądu, że podatnika można 
ukarać za brak terminowego przeglądu kasy 
uważają, iż zachowanie to wyczerpuje zna-
miona art. 61 § 3 k.k.s., gdzie mowa jest 
o wykroczeniu skarbowym polegającym na 
wadliwym prowadzeniu księgi. Z art. 53 § 21 
pkt 5 k.k.s. wynika, że księgą są „zapisy kasy 
rejestrującej”. Przeglądy techniczne kasy nie 
polegają na prowadzeniu zapisów kasy reje-
strującej. Na podstawie wymienionego prze-
pisu nie jest więc możliwe wymierzenie kary 
grzywny za brak terminowego przeglądu 
kasy.

JAKUB RYCHLIK
prawnik, doradca podatkowy, autor 

licznych publikacji z dziedziny podatków

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 111 ust. 5 ustawy o VAT
W przypadku gdy podatnik rozpoczął 
ewidencjonowanie obrotu w obowiązu-
jących terminach i wykonuje wyłącznie 
czynności zwolnione od podatku lub 
jest podatnikiem, u którego sprzedaż

fiskalizacja 
kasy

wykroczenie
skarbowe
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jest zwolniona od podatku na podsta-
wie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy 
dokonuje zwrotu kwoty określonej 
w ust. 4 na rachunek bankowy podatni-
ka w banku mającym siedzibę na teryto-

rium kraju lub na rachunek podatnika 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
-kredytowej, której jest członkiem, 
w terminie do 25. dnia od dnia złożenia 
wniosku przez podatnika.

Odliczenie VAT 
od nabycia samochodów 
od 1 kwietnia 2014 r.
7 lutego 2014 r. Sejm uchwalił ustawę 
nowelizującą przepisy dotyczące odlicza-
nia VAT naliczonego w przypadku naby-
cia samochodów osobowych i innych po-
jazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony. Co to ozna-
cza w praktyce?

W myśl nowych zasad od 1 kwietnia 
2014 r. możliwe będzie pełne odliczenie VAT 
naliczonego w przypadku pojazdów samo-
chodowych o masie nieprzekraczającej 
3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącz-
nie do działalności gospodarczej. Podatnik, 
aby odliczyć 100% VAT naliczonego przy za-
kupie, będzie musiał złożyć w urzędzie skar-
bowym informację o nabytych pojazdach 
oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu. Jej 
zapisy będą musiały być poświadczone przez 
podatnika na koniec każdego okresu rozli-
czeniowego. Zarówno informacja, jak i ewi-
dencja będą podle gały weryfikacji przez or-
gany skarbowe. W przypadku niezłożenia 
takiej informacji lub złożenia informacji nie-
zgodnej ze stanem faktycznym podatnikowi 
będzie przysługiwało tylko prawo do ograni-
czonego odliczenia.

Odliczenie pełne będzie przysługiwało tyl-
ko w odniesieniu do nabycia oraz wydatków 
związanych z pojazdami wykorzystywanymi 
przez podatnika wyłącznie do działalności 
gospodarczej. Przykładowo, taka sytuacja 
może mieć miejsce w następujących przypad-
kach, gdy:
■ przedmiotem działalności podatnika jest 

odprzedaż tych pojazdów i zostanie wy-
eliminowana możliwość ich użytku pry-
watnego (np. samochody nie są zareje-
strowane i nie mogą poruszać się po 
drogach),

■ przedmiotem działalności podatnika jest 
wynajem tych pojazdów i zostanie wyeli-
minowana możliwość ich użytku prywat-
nego,

■ konstrukcja pojazdu obiektywnie wskazuje 
na wyłączny użytek do działalności gospo-
darczej, a jego ewentualne użycie do celów 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą 
będzie w tym przypadku nieistotne (np. 
koparka),

■ z posiadanej przez podatnika dokumenta-
cji (regulaminy, umowy, zarządzenia itp.) 
obiektywnie wynika, że pojazd jest wyko-
rzystywany wyłącznie do działalności go-
spodarczej i nie ma możliwości, aby pra-
cownik „prywatnie” skorzystał z firmowego 
samochodu, np. w celu dojazdu do swojego 
miejsca zamieszkania.
Najważniejsze zmiany dotyczą jednak ogra-

niczonego odliczenia VAT naliczonego przy 
nabyciu samochodów osobowych i innych sa-
mochodów o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku sa-
mochodów wykorzystywanych w sposób mie-
szany, zarówno do celów prywatnych, jak i do 
celów prowadzenia działalności gospodar-
czej, możliwe będzie odliczenie 50% VAT na-
liczonego:
■ przy nabyciu pojazdu, który będzie wyko-

rzystywany zarówno do celów związanych 
z opodatkowaną działalnością gospodar-
czą, jak i do celów prywatnych,

■ od wszelkich wydatków związanych z za-
kupem i eksploatacją ww. samochodów,

■ w przypadku nabycia paliwa, które jednak 
zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 
2015 r.
Dla celów stosowania ograniczenia w odli-

czeniu VAT naliczonego wykorzystywanie 
mieszane należy postrzegać w kategoriach 

działalność 
gospodarcza

odliczenie VAT
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potencjalnej, a nie faktycznej możliwości uży-
wania pojazdu do celów prywatnych. Wystar-
czy bowiem jednorazowe użycie pojazdu do 
celów prywatnych (np. dojazd pracownika do 
pracy i z pracy, „załatwienie spraw prywat-
nych” samochodem służbowym), aby miało 
miejsce wykorzystanie mieszane. Dlatego 
każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony – ze względu na 
swoje cechy – został uznany przez ustawo-
dawcę za mogący służyć, co do zasady, użyt-
kowi mieszanemu, a zatem jego zakup oraz 
wszystkie wydatki z nim związane będą pod-
legać odliczeniu w 50%. W przypadku osób 
fizycznych, które działalność gospodarczą 
prowadzą w swoim miejscu zamieszkania 
(np. biuro rachunkowe, usługi finansowe, do-
radztwo podatkowe), należy uznać, że posia-
dany przez nie wykorzystywany w działalno-
ści gospodarczej samochód jest również 
używany co do zasady do celów prywatnych. 
Nie można bowiem obiektywnie stwierdzić, 
że samochód jest wykorzystywany wyłącznie 
do działalności gospodarczej, jeżeli sposób 
wykorzystywania tego samochodu umożliwia 
np. jego użycie w czasie wolnym od prowa-
dzonej działalności (np. weekend czy wyjazd 
urlopowy).

Ograniczenie w odliczeniu VAT, w związku 
ze zmianą definicji pojazdu samochodowego, 
będzie dotyczyć wydatków związanych z qu-
adami, mo tocyklami, samochodami osobo-
wymi i pozostałymi pojazdami o dopuszczal-
nej masie całkowitej do 3,5 tony. Nie będzie 
natomiast dotyczyć wydatków związanych 
z motorowerami i ciągnikami rolniczymi oraz 
innymi pojazdami niemieszczącymi się w de-
finicji pojazdów samochodowych na gruncie 
przepisów o ruchu drogowym.

Zmiana sposobu wykorzystania samocho-
du będzie musiała być zgłaszana fiskusowi 
najpóźniej przed dniem tej zmiany. Znoweli-
zowany został sposób dokonywania korekty 
w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu. 
Regulacje przewidują również wprowadzenie 
systemu korekt przy zmianie wykorzystania 
pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użyt-
ku mieszanego. Zmiana ta jest powiązana 
z likwidacją zwolnienia (zawartego obecnie 
w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy 
o VAT) – w związku z wątpliwościami Komisji 
Europejskiej co do jego zgodności z przepisa-
mi unijnymi – dla sprzedawanych pojazdów 
objętych ograniczonym prawem do odlicza-
nia. Zaproponowane regulacje będą lepiej re-
alizować zasadę neutralności zarówno u po-
datników, którzy sprzedają używane przez 
siebie ww. pojazdy, jak i podatników, którzy 

handlują tego rodzaju pojazdami kupionymi 
od innych podatników. Wskutek planowanej 
likwidacji zwolnienia od podatku sprzedaż 
takich pojazdów zostanie objęta opodatkowa-
niem na zasadach ogólnych. Należy zatem 
przyjąć, że z chwilą jej dokonania w trakcie 
5-letniego okresu, liczonego od nabycia po-
jazdu, nastąpiła zmiana jego przeznaczenia 
do celów związanych wyłącznie z działalno-
ścią gospodarczą (podobnie jak ma to miejsce 
obecnie w art. 91 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Nowe regulacje przewidują konieczność 
lub możliwość dokonania stosownej korekty 
uprzednio odliczonego podatku lub podatku 
nieodliczonego, jeśli w trakcie 60 miesięcy 
(przy pojazdach o wartości do 15 000 zł 
– 12 miesięcy), licząc od miesiąca nabycia 
danego pojazdu, nastąpi zmiana jego prze-
znaczenia. Wysokość dokonywanej korekty 
będzie uzależniona od miesiąca, w którym 
będzie miała miejsce ta zmiana. Możliwością 
dokonania korekty zostaną objęte również 
przypadki sprzedaży pojazdów, w stosunku 
do których przysługiwało ograniczone pra-
wo do odliczania podatku naliczonego 
z uwagi na ich wykorzystywanie do użytku 
mieszanego.

Wprowadzany system korekt nie będzie 
miał jednak zastosowania do pojazdów naby-
tych przed dniem wejścia w życie przedmio-
towej ustawy. Wyjątek stanowić będzie wy-
łącznie sprzedaż takiego pojazdu.

OPRAC. DOROTA RYTERSKA
prawnik w spółce 

doradztwa podatkowego

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 86a ust. 1 ustawy o VAT
W przypadku nabycia:
1) samochodów osobowych,
2)   innych niż samochody osobowe po-

jazdów samochodowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej nieprzekra-
czającej 3,5 tony

– kwotę podatku naliczonego, o której 
mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% 
kwoty podatku określonej w fakturze 
lub kwoty podatku należnego z tytułu 
wewnątrzwspólnotowego nabycia to-
warów lub kwoty podatku należnego od 
dostawy towarów, dla której podatni-
kiem jest ich nabywca – nie więcej jed-
nak niż 6000 zł.

nowe 
regulacje

wykorzystanie 
mieszane
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Aktualne interpretacje 
i orzecznictwo

Czy powstaje obowiązek 
opodatkowania kwoty 
wpłaconej w związku 
z nabyciem bonów

Podatnik nie jest zobowiązany do opo-
datkowania kwoty należności (w mo-
mencie jej otrzymania) wpłaconej 
w związku z nabyciem bonów podarun-
kowych. Obowiązek podatkowy powsta-
nie dopiero w momencie wykonania 
usługi świadczonej przez podatnika lub 
w momencie wydania towaru klientowi, 
będącemu dysponentem bonu. Takie sta-
nowisko wynika z interpretacji indywi-
dualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poz naniu z 3 stycznia 2014 r. (sygn. 
ILPP2/443-963/13-2/MR), której frag-
ment prezentujemy poniżej.

Z pytania podatnika wynika, że jest 
firmą działającą w branży hotelarskiej 
i prowadzi sieć hoteli na terenie Polski. 
W związku z chęcią zwiększenia sprze-
daży swoich usług zamierza wprowadzić 
do sprzedaży bony (zwane „bonami po-
darunkowymi”) będące dokumen tami 
wystawionymi na okaziciela o określo-
nej wartości nominalnej, które upraw-
niają do bezgotówkowego zakupu usług 
w hotelach. Bon podarunkowy będzie je-
dynie potwierdzał prawo okaziciela do 
nabycia w hotelach prowadzonych przez 
podatnika usług, bez wskazania konkret-
nych usług lub towarów czy ich ilości. 
Bon podarunkowy nie stanowi ani za-
liczki, ani zapłaty za daną usługę, tym 
bardziej że usług, na które może zostać 
wykorzystany, jest wiele (np. usługi ga-
stronomiczne w hotelowej restauracji 
czy usługi noclegu w hotelu). W przy-
padku gdy sumaryczna wartość usług 
nabytych przez posiadacza bonu poda-
runkowego będzie wyższa niż jego no-
minalna wartość, różnicę z tego wynika-
jącą taka osoba będzie musiała uiścić 
gotówką bądź w inny sposób (np. kartą 
płatniczą). Gdy natomiast wartość bonu 
podarunkowego będzie wyższa niż war-
tość zamówionych usług, osoba będąca 
jego posiadaczem nie otrzymuje zwrotu 

różnicy z tego wynikającej. Raz wydane-
go przez spółkę bonu podarunkowego 
nie można również zwrócić bądź w inny 
sposób wymienić na gotówkę.

Natomiast zgodnie z art. 19a ust. 1 obo-
wiązującym od 1 stycznia 2014 r. – obo-
wiązek 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.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 
2014 r. art. 19a ust. 2 ustawy – w odnie-
sieniu do przyjmowanych częściowo usług, 
usługę uznaje się również za wykonaną 
w przypadku wykonania części usługi, dla 
której to części określono zapłatę.

Z kolei, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy 
obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – je-
żeli przed dokonaniem dostawy towaru 
lub wykonaniem usługi otrzymano całość 
lub część zapłaty, w szczególności: przed-
płatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład bu-
dowlany lub mieszkaniowy przed ustano-
wieniem spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub lokalu o innym przezna-
czeniu, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do 
otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 
pkt 4.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy obowią-
zującego od 1 stycznia 2014 r. – podstawą 
opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, 
art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz 
art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stano-
wi zapłatę, którą dokonujący dostawy to-
warów lub usługodawca otrzymał lub ma 
otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, 
usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie 
z otrzymanymi dotacjami, subwencjami 
i innymi dopłatami o podobnym charakte-
rze mającymi bezpośredni wpływ na cenę 
towarów dostarczanych lub usług świad-
czonych przez podatnika.

Mając powyższe na uwadze, w związku 
z tym, że – jak wynika z zawartego we 
wniosku opisu sprawy – dokonana przez 
klienta Wnioskodawcy wpłata środków 
pieniężnych w związku z nabyciem bonu 
podarunkowego nie będzie związana z na-
byciem określonej usługi/określonych to-

bon 
podarunkowy
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warów, wskazać należy, że zapłata uiszczana 
na rzecz Wnioskodawcy w związku z naby-
ciem bonów nie będzie stanowić przedpłaty 
lub zaliczki, w sytuacji gdy przyszli klienci na-
bywając przedmiotowe bony będą wpłacać od-
powiednią kwotę nie za z góry ustaloną usługę 
(towar). W tej sytuacji dokonana wpłata nie 
będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust. 8 
ustawy, w momencie jej otrzymania. Wniosko-
dawca nie będzie tym samym zobowiązany do 
opodatkowania kwoty należności (w momen-
cie jej otrzymania) wpłaconej przez klienta 
w związku z nabyciem bonu podarunkowego, 
gdyż zapłata mająca miejsce przed świadcze-
niem usługi hotelowej, nie będzie spełniała de-
finicji przedpłaty. Przyszłe świadczenie, ewen-
tualnie przyszła dostawa nie będą w momencie 
zapłaty szczegółowo określone (jak wskazał 
Wnioskodawca, w chwili nabycia bonu poda-
runkowego nie są jeszcze znane konkretne 
usługi czy towary, które zamówi osoba będąca 
posiadaczem i na nie bon podarunkowy zre-
alizuje) – nieznany jest więc przedmiot sprze-
daży, ilość zamówionego towaru, jak i cena to-
waru, określony jest jedynie termin ważności 
bonu i jego wartość.

Zatem dopiero w momencie realizacji bonu, 
tj. w momencie zakupu na jego podstawie 
usługi/towaru, pojawi się obowiązek podatko-
wy w zakresie czynności świadczenia usługi/
/dostawy towaru na rzecz podmiotu, który fi-
nalnie jest dysponentem tego bonu.

Reasumując, we wskazanej we wniosku sy-
tuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany 
do opodatkowania kwoty należności (w mo-
mencie jej otrzymania) wpłaconej w związku 
z nabyciem bonów podarunkowych. Obowią-
zek podatkowy powstanie dopiero w momen-
cie wykonania usługi świadczonej w hotelach 
prowadzonych przez Wnioskodawcę lub w mo-
mencie wydania towaru klientowi, będącemu 
dysponentem bonu.

Kiedy powstaje 
obowiązek podatkowy 
przy zawieraniu 
umów ubezpieczenia 
na cudzy rachunek

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczo-
nych usług ubezpieczenia grupowego (usłu-
gi assistance) na rzecz swoich abonentów 
podatnik powinien rozpoznać w dacie 
otrzymania zapłaty przez abonenta składki. 
Natomiast w zakresie świadczenia usług 

administracyjnych na rzecz towarzystwa 
ubezpieczeniowego obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą otrzymania całości lub 
części zapłaty z tytułu świadczenia usług 
zwolnionych od podatku. Takie stanowisko 
przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji indywidualnej 
z 28 listopada 2013 r. (sygn. IPPP1/443-
931/13-2/MP), której fragment prezentuje-
my poniżej.

Spółka w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej świadczy usługi telekomu-
nikacyjne (telefonii stacjonarnej oraz usługi 
dostępu do sieci Internet). Obecnie w celu 
uatrakcyjnienia swojej oferty spółka jest 
w trakcie przygotowań projektu grupowego 
ubezpieczenia, w ramach którego oferowane 
byłyby produkty assistance. Usługa kierowa-
na będzie do osób fizycznych, jak też pod-
miotów gospodarczych będących klientami 
spółki, tj. abonentów. Jej świadczenie ma na 
celu zapewnienie komfortu i poczucia bez-
pieczeństwa w różnych sytuacjach życio-
wych przez okres trwania umowy abonenc-
kiej. Spółka zadała następujące pytania:

1. Kiedy powinna rozpoznać obowiązek 
podatkowy z tytułu świadczonych usług 
ubezpieczenia grupowego (usługi assistan-
ce) na rzecz swoich abonentów?

2. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy 
w podatku od towarów i usług z tytułu 
świadczenia na rzecz towarzystwa ubezpie-
czeniowego na podstawie odrębnej umowy 
serwi sowej usług technicznych na rzecz tego 
towarzystwa przez ubezpieczającego zwią-
zanych z realizacją umowy ubezpieczenia 
grupowego w postaci czynności administra-
cyjnych (np. przechowywanie dokumenta-
cji, sporządzanie raportów dotyczących osób 
ubezpieczonych)?

Organ podatkowy, potwierdzając stanowi-
sko spółki, odpowiedział na pytanie 1 w na-
stępujący sposób: 

Spółka wychodzi z założenia, iż od dnia 
01.01.2014 r., w zakresie świadczenia przez 
Spółkę usług w zakresie zawierania umów 
ubezpieczenia na cudzy rachunek, które pod-
legają według Spółki zwolnieniu na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, w zakresie obo-
wiązku podatkowego zastosowanie znajdzie 
art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. e) ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 19a ust. 5 pkt 1 
lit. e) ustawy obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty 
z tytułu świadczenia usług zwolnionych od po-
datku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41. A za-
tem w stanie prawnym po 01.01.2014 r. Spół-
ka winna rozpoznać obowiązek podatkowy 

ubezpieczenie 
grupowe
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w dacie otrzymania zapłaty przez Abonenta 
składki.

Na pytanie 2 spółki organ podatkowy, po-
twierdzając jednocześnie stanowisko spółki, 
odpowiedział:

 Spółka wychodzi z założenia, że od dnia 
01.01.2014 r., w zakresie świadczenia przez 
Spółkę usług technicznych na rzecz towarzy-
stwa ubezpieczeniowego w postaci np. prze-
chowywania dokumentacji, sporządzania ra-
portów dotyczących osób ubezpieczonych, 
przekazywania do towarzystwa ubezpiecze-
niowego w okresach rozliczeniowych wykazu 
ubezpieczonych, informowania ubezpieczo-
nych o możliwości korzystania z ubezpiecze-
nia „Assistance” określonych w odpowiednich 
warunkach ubezpieczenia oraz o treści tych 
warunków ubezpieczenia, które podlegają we-
dług Spółki zwolnieniu na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 37 ustawy, w zakresie obowiązku 
podatkowego zastosowanie znajdzie art. 19a 
ust. 5 pkt 1 lit. e) ustawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 19a ust. 5 pkt 1 
lit. e) ustawy obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty 
z tytułu świadczenia usług zwolnionych od po-
datku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy 
zwalnia się od podatku usługi ubezpiecze-
niowe, usługi reasekuracyjne i usługi po-

średnictwa w świadczeniu usług ubezpiecze-
niowych i reasekuracyjnych, a także usługi 
świadczone przez ubezpieczającego w zakre-
sie zawieranych przez niego umów ubezpie-
czenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem 
zbywania praw nabytych w związku z wyko-
nywaniem umów ubezpieczenia i umów re-
asekuracji.

Zdaniem Spółki, skoro w przedstawionym 
stanie faktycznym świadczone przez Spółkę 
usługi techniczne na rzecz towarzystwa ubez-
pieczeniowego na podstawie odrębnej umowy 
serwisowej są zwolnione z opodatkowania po-
datkiem od towarów i usług na podstawie 
zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 
ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 
1 stycznia 2011 r., to w tym przypadku nie bu-
dzi żadnych wątpliwości, że skoro Spółka wy-
konuje usługi określone w cytowanym powyżej 
artykule ustawy o VAT, co do których ustawo-
dawca od 01.01.2014 r., zmienił moment po-
wstania obowiązku podatkowego w porówna-
niu do stanu prawnego obowiązującego przed 
nowelizacją, tj. przed dniem 01.01.2014 r., 
i wskazał wprost dla tych usług moment po-
wstania obowiązku podatkowego w art. 19a 
ust. 1 pkt 5 lit. e), to ten artykuł bez żadnych 
wątpliwości będzie miał zastosowanie do usług 
świadczonych przez Spółkę na rzecz towarzy-
stwa ubezpieczeniowego.

Zamów prenumeratę

PORADNIKA
GAZETY PRAWNEJ

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666, 

e-mail bok@infor.pl
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Problemy z VAT w praktyce
Kiedy należy rozliczać faktury 
zmniejszające i zwiększające należności za media

PYTANIE
Jesteśmy jednostką budżetową zaj-
mującą się zarządzaniem nierucho-
mościami. Wystawiamy faktury ko-
rekty dotyczące rozliczeń mediów 
za lata ubiegłe. Kiedy powstawał 
obowiązek podatkowy z tytułu fak-
tur korygujących zmniejszających, 
jak też zwiększających należność 
w 2013 r.?

ODPOWIEDŹ
Faktury korygujące zmniejszają-

ce należności jednostka powinna 
rozliczać w okresach rozlicze-
niowych wystawiania tych faktur 
(przyjmując stanowisko reprezen-
towane przez organy podatkowe). 
W stanie prawnym obowiązującym 
od 1 stycznia 2014 r. faktury kory-
gujące zwiększające należności jed-
nostka powinna natomiast rozli-
czać w okresach rozliczeniowych, 
w których wystawiona została fak-
tura korygująca zwiększająca na-
leżność – nie później jednak niż 
w okresie rozliczeniowym, w któ-
rym upłynął termin płatności do-
datkowych (zwiększonych) należ-
ności.

WYJAŚNIENIE
Z punktu widzenia rozliczania przez 

sprzedawców faktur korygujących, 
faktury te dzieli się na kilka grup. Fak-
tury zmniejszające są rozliczane naj-
częściej – w zależności od tego, kiedy 
sprzedawca uzyska potwierdzenie 
otrzymania faktury korygującej przez 
nabywcę – w okresie rozliczeniowym 
otrzymania faktury korygującej przez 
nabywcę albo w okresie rozliczenio-
wym otrzymania przez sprzedawcę 
potwierdzenia otrzymania faktury ko-
rygującej. Obecnie wynika to z art. 29a 
ust. 13 ustawy o VAT, a do końca 
2013 r. stanowił o tym art. 29 ust. 4a 
ustawy o VAT.

Należy tu pamiętać, że wymogu 
posiadania potwierdzenia otrzyma-
nia faktury korygującej nie stosuje 
się m.in. do sprzedaży:
■ energii elektrycznej, cieplnej lub 

chłodniczej,
■ gazu przewodowego,
■ usług telekomunikacyjnych i ra-

diokomunikacyjnych,
■ usług wymienionych w poz. 140–153, 

174 i 175 załącznika nr 3 do usta-
wy o VAT – czyli usług związanych 
z uzdatnianiem i dostarczaniem 
wody, usług związanych z odpro-
wadzaniem i oczyszczaniem ście-
ków, usług związanych z odpa-
dami, usług zamiatania śmieci 
i usuwania śniegu oraz pozosta-
łych usług sanitarnych.
Do wystawianych przez jednostkę 

zmniejszających faktur korygujących 
do faktur dokumentujących sprzedaż 
mediów (zakładając, że określenie 
„media” oznacza wymienione czyn-
ności) nie stosuje się zatem wymogu 
potwierdzenia otrzymania faktury 
korygującej (i nie stosowało się rów-
nież do końca 2013 r.).

Kwestią sporną jest to, czy w ta -
kich przypadkach faktury korygujące 
zmniejszające powinny być rozliczane 
w okresie rozliczeniowym, w którym 
powstała przyczyna korekty, czy też 
w okresie rozliczeniowym, w którym 
została wystawiona faktura korygują-
ca. Moim zdaniem, prawidłowe jest to 
pierwsze stanowisko, jednak organy 
podatkowe są odmiennego zdania 
(zob. np. interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 9 listopada 2011 r., sygn. ILPP4/443–
551/11–5/ISN). Bezpieczniej jest za-
tem, aby jednostka rozliczała faktury 
korygujące zmniejszające należności 
za media w okresach rozliczeniowych 
wystawiania tych faktur.

Należy wyjaśnić, że faktury ko-
rygujące wystawiane w przypadku 

podwyższenia ceny po wystawieniu 
faktury pierwotnej z przyczyn, które 
powstały już po wystawieniu tej fak-
tury pierwotnej (np. w związku 
z weryfikacją rozliczeń przyjętych 
na fakturze pierwotnej prognozo-
wo), rozliczane są co do zasady 
przez uwzględnienie ich w dekla-
racji za okres rozliczeniowy, w któ-
rym powstała przyczyna korekty 
(zob. np. wyrok NSA z 25 listopada 
2011 r., sygn. akt I FSK 50/11, czy 
wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r., 
sygn. akt I FSK 850/11). Nie dotyczy 
to jednak omawianej sytuacji, ponie-
waż dla sprzedaży mediów (tj. dla 
sprzedaży energii elektrycznej, ciepl-
nej lub chłodniczej, gazu przewodo-
wego, usług telekomunikacyjnych 
i radiokomunikacyjnych oraz usług 
wymienionych w poz. 140–153, 174 
i 175 załącznika nr 3 do ustawy 
o VAT) obowiązujące przepisy prze-
widują szczególny moment powsta-
wania obowiązku podatkowego. 
Szczególny sposób powstawania obo-
wiązku podatkowego przewidywały 
również przepisy obowiązujące do 
końca 2013 r.

Faktury korygujące zwiększające 
należności za media:
1)  w  stanie prawnym obowiązują-

cym do końca 2013 r. jednostka 
miała obowiązek rozliczać w okre-
sach rozliczeniowych, w których 
upłynął termin płatności dodat-
kowych (zwiększonych) należno-
ści (do końca 2013 r. obowiązek 
podatkowy z tytułu sprzedaży 
mediów powstawał bowiem, co 
do zasady, z chwilą upływu ter-
minu płatności – art. 19 ust. 13 
pkt 1 ustawy o VAT w brzmie-
niu obowiązującym do końca 
2013 r.),

2)  w stanie prawnym obowiązują-
cym od 1 stycznia 2014 r. jednost-
ka powinna rozliczać w okresach 
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rozliczeniowych, w których wy-
stawiona została faktura korygu-
jąca zwiększająca należność – nie 
później jednak niż w okresie roz-
liczeniowym, w którym upłynął 
termin płatności dodatkowych 
(zwiększonych) należności (obec-
nie obowiązek podatkowy z tytu-
łu sprzedaży mediów powstaje 
z chwilą wystawienia faktury 

– nie później niż z chwilą upływu 
terminu płatności – art. 19a ust. 5 
pkt 4 w zw. z art. 19a ust. 7 oraz 
w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 usta-
wy o VAT).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii 

doradztwa podatkowego, 
autor wielu publikacji

 z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 19a ust. 5 pkt 4, art. 29a 

ust. 13–16 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn zm.). 

Czy naliczać VAT z tytułu 
nieodpłatnego przyjmowania odpadów
PYTANIE
Zarząd Zieleni Miejskiej jest jed-
nostką budżetową. W ramach swo-
jej działalności prowadzi Miejską 
Kompostownię Odpadów Zielo-
nych. Do tej pory – na podstawie 
uchwały rady miasta – od miesz-
kańców, którzy dostarczyli do kom-
postowni odpady biodegradowalne 
pochodzenia roślinnego własnym 
transportem w ilości do 100 kg, po-
bierano opłatę w wysokości 1 zł 
(0,97 zł + VAT 8%). Jednostka roz-
waża możliwość przyjmowania od 
mieszkańców odpadów do 100 kg 
nieodpłatnie. Czy przyjmując nie-
odpłatnie odpady (czyli nieodpłat-
nie świadcząc usługi), jednostka 
nie narazi się na konsekwencje ze 
strony urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ
Nie, z tytułu planowanego, nieod-

płatnego przyjmowania odpadów od 
mieszkańców jednostka nie będzie 
miała obowiązku rozliczania VAT 
z tytułu nieodpłatnego świadczenia 
usług (ani z żadnego innego tytułu). 
Z tytułu takiego postępowania nie 
wystąpią również dla jednostki żad-

ne inne szczególne (zwłaszcza nega-
tywne) skutki w VAT (ani na gruncie 
innych podatków).

WYJAŚNIENIE
Opodatkowaniu VAT podlegają 

przede wszystkim czynności odpłatne 
– tj. odpłatne dostawy towarów oraz 
odpłatne świadczenie usług na teryto-
rium kraju (art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług; dalej: ustawa o VAT). 
W określonych przepisami sytuacjach 
opodatkowaniu VAT mogą podlegać 
również czynności nieodpłatne.

Zasada opodatkowania nieodpłat-
nego świadczenia usług wynika 
z art. 8 ust.2 ustawy o VAT, który sta-
nowi, że za odpłatne świadczenie 
usług (a więc za czynność podlegają-
cą opodatkowaniu) uznaje się rów-
nież m.in. nieodpłatne świadczenie 
usług na cele osobiste podatnika lub 
jego pracowników (w tym byłych pra-
cowników), wspólników, udziałow-
ców, akcjonariuszy, członków spół-
dzielni i ich domowników, członków 
organów stanowiących osób praw-
nych, członków stowarzyszenia, oraz 
wszelkie inne nieodpłatne świadcze-

nie usług do celów innych niż działal-
ność gospodarcza podatnika.

Warunkiem opodatkowania nieod-
płatnego świadczenia usług na pod-
stawie tego przepisu jest zatem, aby 
nieodpłatne świadczenie usług na-
stępowało na cele inne niż działal-
ność gospodarcza podatnika (w tym 
na cele osobiste wymienionych 
osób). Wyłącza to zatem opodatko-
wanie świadczenia usług polegające-
go na nieodpłatnym przyjmowaniu 
odpadów, ponieważ odpady te przyj-
mowane są na cele prowadzonej 
przez jednostkę działalności gospo-
darczej (polegającej na prowadzeniu 
kompostowni).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii 
doradztwa podatkowego, 

autor wielu publikacji
 z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 2 ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

Jak rozliczyć fakturę 
tylko z wypełnioną kolumną „wartość brutto”
PYTANIE
W styczniu 2014 r. otrzymałam 
fakturę na 200 zł tylko z wypeł-
nioną kolumną „wartość brutto”, 

z dopiskiem: „nie jesteśmy czynni 
VAT”. Czy tę fakturę należy po-
traktować jak fakturę uproszczo-
ną? Do tej pory z firmy tej otrzy-

mywałam zwykłe rachunki. Czy 
taką fakturę trzeba wprowadzić 
do rejestru VAT zakupowego ze 
stawką „ZW”?
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ODPOWIEDŹ
Fakturę tę należy potraktować 

tak, jak do końca 2013 r. traktowała 
Pani rachunki, a więc nie uwzględ-
niać jej w ewidencji VAT (w rejestrze 
zakupów) ani w deklaracji VAT.

WYJAŚNIENIE
Od 1 stycznia 2014 r. faktury są doku-

mentami wystawianymi przez wszyst-
kich podatników, w tym po datników 
niezarejestrowanych jako podatnicy 
VAT. A zatem wszyscy podatnicy, 

tj. wszystkie podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą w rozumieniu 
VAT, wystawiają faktury. Dotyczy to 
również podatników korzystających ze 
zwolnienia, o którym mowa w art. 113 
ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Zwolnienie to 
obejmuje podatników, u których war-
tość sprzedaży nie przekroczyła łącznie 
w poprzednim roku podatkowym kwo-
ty 150 000 zł oraz – w przypadku po-
datników rozpoczynających w trakcie 
roku wykonywanie czynności podlega-
jących opodatkowaniu – podatników, 

u których przewidywana wartość sprze-
daży nie przekracza, w proporcji do 
okresu prowadzonej działalności go-
spodarczej w roku podatkowym – tej 
kwoty. Przypadek ten dotyczy także po-
datników wykonujących wyłącznie 
czynności zwolnione przedmiotowo od 
podatku. W przypadku faktur doku-
mentujących czynności zwolnione roz-
porządzenie przewiduje węższy zakres 
informacji, jakie powinny się pojawić na 
fakturze (§ 3 pkt 1–3 rozporządzenia 
w sprawie faktur). 

Dane wymagane do zamieszczenia w fakturach
Minimalne dane wymagane dla faktur dokumentujących czynności zwolnione od podatku

Rodzaj faktury Wymagane dane
Faktury dokumentujące dostawy towarów lub świadczenie 
usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 2–6 i 8–36 ustawy o VAT oraz na podstawie przepisów 
wykonawczych (tj. na podstawie przepisów rozporządze-
nia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwol-
nień od podatku od towarów i usług oraz warunków stoso-
wania tych zwolnień – Dz.U. poz. 1722)

a)  data wystawienia,
b)  numer kolejny,
c)  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towa-

rów lub usług oraz ich adresy,
d)  nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
e)  miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres 

wykonanych usług,
f)  cena jednostkowa towaru lub usługi,
g)  kwota należności ogółem,
h)  wskazanie przepisu ustawy o VAT, rozporządzenia wy-

konawczego, przepisu dyrektywy 2006/112/WE lub in-
nej podstawy prawnej, na podstawie której podatnik 
stosuje zwolnienie od podatku.

Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych od 
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37–41 ustawy 
o VAT

a)  data wystawienia,
b)  numer kolejny,
c)  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług 

(nie ma zatem konieczności  podawania adresów podat-
nika i nabywcy usług),

d)  nazwa usługi,
e)  kwota, której dotyczy dokument,

Faktury dokumentujące dostawy towarów lub świadczenie 
usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 
i 9 ustawy o VAT (tj. zwolnienie od podatku ze względu na 
wartość sprzedaży)

a)  data wystawienia,
b)  numer kolejny,
c)  imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towa-

rów lub usług oraz ich adresy,
d)  nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
e)  miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres 

wykonanych usług,
f)  cena jednostkowa towaru lub usługi,
g)  kwota należności ogółem.

W przypadkach, o których mo-
wa, faktury dokumentują czynności 
zwolnione od podatku, a więc zaku-
py niepozwalające na odliczanie po-
datku naliczonego. Faktury te powin-
ny być zatem traktowane tak jak 
rachunki wystawiane przed 1 stycz-
nia 2014 r. W istocie bowiem faktury 
te zastąpiły rachunki. Tak więc faktur 
tych otrzymujący je podatnicy nie po-
winni uwzględniać w ewidencji VAT 
ani w deklaracjach VAT. W deklara-

cjach VAT wykazywane są bowiem 
wyłącznie zakupy uprawniające po-
datników do odliczania podatku nali-
czonego (zob. objaśnienia do częś-
ci D deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D; 
objaśnienia te stanowią załącznik 
nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
deklaracji VAT), natomiast w ewi-
dencji VAT wykazuje się wyłącznie 
dane wpływające na treść składanych 
deklaracji VAT (art. 109 ust. 3 usta-
wy o VAT).

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii 
doradztwa podatkowego, 

autor wielu publikacji
 z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 106b, 106e i art. 109 ust. 3 usta-

wy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 



25–31 marca 2014

Nasze rady

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  12  (826) 39

Kiedy można odliczyć VAT naliczony 
z faktury za media, telefon i Internet

PYTANIE
W jakim okresie rozliczeniowym 
mogę w 2014 r. odliczyć VAT nali-
czony z faktury za tzw. media, tele-
fon i Internet?

ODPOWIEDŹ
Nabywca może odliczyć VAT nali-

czony z faktur za media, telefon 
i Internet w okresie rozliczenio-
wym, w którym faktura została 
wystawiona, nie wcześniej niż 
w rozliczeniu za okres, w którym 
faktu rę otrzyma. Gdyby nie skorzy-
stał z tego prawa, może też dokonać 
odliczenia – według wyboru – w roz-
liczeniu za jeden z dwóch kolejnych 
okresów rozliczeniowych.

WYJAŚNIENIE
O terminie odliczenia podatku nali-

czonego z faktury otrzymanej od kon-
trahenta krajowego, który opodatko-
wał swoją sprzedaż, decydują dwa 
parametry: data powstania obowiązku 
podatkowego u sprzedawcy i moment 
otrzymania faktury. Według ogólnej 
zasady, zapisanej w art. 86 ust. 10 
ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązu-
jącym od 1 stycznia 2014 r.), prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego powstaje 
w rozliczeniu za okres, w którym w od-
niesieniu do nabytych lub importowa-
nych przez podatnika towarów i usług 
powstał obowiązek podatkowy. Aby 
jednak odliczenie VAT mogło być zre-
alizowane, konieczne jest otrzymanie 
faktury. Istotne jest przy tym to, że 
prawodawca wyraźnie zastrzegł, że 

odliczenie nie może być dokonane 
wcześniej niż w deklaracji za okres rozli-
czeniowy (miesiąc/kwartał), w któ rym 
podatnik otrzymał fakturę.

W przypadku tzw. mediów oraz 
usług telekomunikacyjnych (telefon, 
Internet) obowiązek podatkowy po-
wstaje u sprzedawcy w dniu wysta-
wienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 
ustawy o VAT). Nabywca może więc 
odliczyć VAT naliczony z takich faktur 
w okresie rozliczeniowym, w którym 
faktura została wystawiona, ponie-
waż w tym okresie powstał obowiązek 
podatkowy u sprzedawcy. Aby doko-
nać odliczenia w tym terminie, podat-
nik musi jednak dysponować fakturą, 
którą powinien otrzymać najpóźniej 
do końca tego okresu rozliczeniowe-
go. Natomiast w przypadku gdy fak-
tura zostałaby wystawiona przez 
sprzedawcę np. w lutym, a nabywca 
otrzymałby ją dopiero w marcu, to 
prawo do odliczenia VAT naliczonego 
wykazanego na takiej fakturze po-
wstałoby w marcu. Wtedy bowiem 
dopiero zostałyby spełnione oba wa-
runki odliczenia VAT naliczonego.

PRZYKŁAD

W lutym 2014 r. podatnik otrzy-
mał fakturę dokumentującą na-
bycie tzw. mediów. Faktura do-
kumentowała usługi wykonane 
w styczniu 2014 r. i została wy-
stawiona 15 lutego 2014 r. z ter-
minem zapłaty do 28 lutego 

2014 r. Podatnik zapłacił za fak-
turę przelewem na konto banko-
we 1 marca 2014 r.

W przedstawionej sytuacji podatnik 
może odliczyć VAT naliczony z tej fak-
tury w deklaracji za luty, ponieważ:
■ obowiązek podatkowy u sprzedawcy 

powstał w momencie fakturowania, 
czyli 15 lutego 2014 r. (jest tak, po-
nieważ faktura została wystawiona 
przez sprzedawcę przed terminem 
płatności; w przeciwnym razie obo-
wiązek podatkowy u sprzedawcy po-
wstawałby w terminie płatności, czyli 
w tym przypadku 28 lutego 2014 r.),

■ faktura została doręczona nabywcy 
w lutym.
Gdyby w deklaracji lutowej, składa-

nej do 25 marca 2014 r., podatnik nie 
skorzystał z prawa do pomniejszenia 
VAT należnego o naliczony wynikający 
z takiej faktury, wówczas – według wy-
boru – mógłby uwzględnić go w rozli-
czeniu za marzec bądź kwiecień.

Radosław Kowalski 
doradca podatkowy, 

właściciel kancelarii doradztwa 
podatkowego, wykładowca 

na szkoleniach podatkowych

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 19a ust. 5 pkt 4, ust. 7, art. 86 

ust. 10, ust. 10b pkt 1, ust. 11, art. 106i 
ust. 3 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy 
z tytułu świadczenia usług najmu
PYTANIE
Wynajmujemy garaże firmie, która 
świadczy usługi transportowe. To 
polska spółka zarejestrowana jako 
podatnik VAT. Faktury za najem wy-
stawiamy na początku każdego 

miesiąca z terminem płatności 
upływającym w tym samym miesią-
cu. Gdy faktury zostaną opłacone 
– musimy rozliczyć VAT. A co po-
winniśmy zrobić, jeśli zapłaty nie 
otrzymamy?

ODPOWIEDŹ
Obowiązek podatkowy z tytułu 

świadczenia przez Państwa usług 
najmu powstaje w dniu wystawie-
nia faktury. Dotyczy to zarówno 
usług najmu, które zostały opłaco-
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ne w terminie, jak i usług najmu, 
które w terminie nie zostały opła-
cone.

WYJAŚNIENIE
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują 

nowe przepisy określające zasady po-
wstawania obowiązku podatkowego. 
Zmienił się m.in. sposób powstawania 
obowiązku podatkowego z tytułu 
świadczenia usług najmu. Obecnie 
obowiązek podatkowy z tytułu świad-
czenia usług najmu powstaje z chwilą 
wystawienia faktury, nie później jed-
nak niż z chwilą upływu terminu płat-
ności (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret 
trzecie w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. 
z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT).

Chociaż poprzednie i obecne zasady 
powstawania obowiązku podatkowe-
go z tytułu świadczenia usług najmu 
różnią się, jednak mają jedną cechę 
wspólną. Otóż tak jak to było do koń-
ca 2013 r., również obecnie obowią-
zek podatkowy z tytułu świadczenia 
usług powstaje najpóźniej w dacie 
upływu terminu płatności.

Nie oznacza to jednak, że w przed-
stawionej sytuacji obowiązek podat-
kowy powstaje w dacie upływu termi-
nu płatności. Obo wiązek ten powstaje 
wcześniej, bo już w dacie wystawienia 

faktury. W przedstawionej sytuacji 
nie ma to jednak większego znacze-
nia, gdyż data wystawienia faktury 
oraz upływ terminu płatności przypa-
dają w tym samym miesiącu. Byłoby 
inaczej, gdyby termin płatności upły-
wał w kolejnym miesiącu lub jeszcze 
później. Wówczas obowiązek podat-
kowy powstałby w miesiącu wysta-
wienia faktury mimo upływu terminu 
płatności po jego zakończeniu.

W 2014 r. obowiązek podatkowy 
z tytułu świadczenia usług najmu po-
wstaje z chwilą wystawienia faktury, 
nie później jednak niż z chwilą upły-
wu terminu płatności.

PRZYKŁAD

Podatnik świadczy usługi wy-
najmu garażu. Faktury wysta-
wia na początku miesiąca, 
którego dotyczą, z terminem 
płatności upływającym na po-
czątku kolejnego miesiąca.
Przykładowo faktury za styczeń 
podatnik wystawił 6 stycznia 
2014 r. z terminem płatności 
upływającym 5 lutego 2014 r. 
Obowiązek podatkowy z tytu- 

łu świadczenia usług najmu 
w styczniu 2014 r. powstał w tej 
sytuacji już 6 stycznia 2014 r. 
(niezależnie od tego, czy i kie-
dy najemcy opłacą faktury), 
a więc świadczenie tych usług 
podatnik zobowiązany jest wy-
kazać w deklaracji VAT-7 za sty-
czeń 2014 r. (przy założeniu, że 
składa miesięczne deklaracje 
VAT-7).

A zatem obowiązek podatkowy z ty-
tułu świadczenia przez Państwa usług 
najmu powstał w przedstawionej sytu-
acji w styczniu (w dniu/dniach wysta-
wienia faktur). Dotyczy to zarówno 
usług najmu, które zostały opłacone 
w terminie, jak i usług najmu, które 
w terminie nie zostały opłacone. Prze-
pisy nie uzależniają bowiem powsta-
wania obowiązku podatkowego z tytu-
łu świadczenia usług najmu od tego, 
czy zostały one opłacone. Brak zapłaty 
za świadczone usługi najmu może co 
najwyżej upoważniać do zmniejszenia 
podatku należnego w ramach tzw. ulgi 
na złe długi. Zasady korzystania z tej 
ulgi określają przepisy art. 89a ustawy 
o VAT.

Warunki powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług najmu w 2013 r. i 2014 r.

Zdarzenie

Czy skutkowało powstaniem 
obowiązku podatkowego 

z tytułu świadczenia usług najmu 
do końca 2013 r.

Czy skutkuje powstaniem 
obowiązku podatkowego 

z tytułu świadczenia usług najmu 
od 1 stycznia 2014 r.

Otrzymanie części lub całości zapłaty TAK
(do momentu upływu terminu płat-
ności)

NIE

Wystawienie faktury NIE TAK
(do momentu upływu terminu płat-
ności)

Upływ terminu płatności TAK
(w zakresie, w jakim obowiązek podat-
kowy nie powstał wcześniej na skutek 
otrzymania zapłaty)

TAK
(w zakresie, w jakim obowiązek podat-
kowy nie powstał wcześniej na skutek 
wystawienia faktury)

Tomasz Krywan
prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, 

autor wielu publikacji z zakresu podatków

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret trzecie 

w zw. z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i 
ust. 3 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.). 
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Udzielanie urlopu 
wypoczynkowego 
pracownikom 
młodocianym
Stan prawny na 25 marca 2014 r. 

JAKUB ZIARNO – prawnik, trener i autor z kilkunastoletnią specjalizacją z zakresu prawa pracy, 
były inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, obecnie prowadzi własną firmę doradczą

W przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego 
pracownikom młodocianym zastosowanie ma kilka 
odrębności w porównaniu z udzielaniem urlopów 
pozostałym pracownikom. Pracownikom młodocia-
nym przysługuje inny wymiar urlopu niż pozosta-
łym pracownikom, a ponadto pracodawca musi 
udzielić im należnego urlopu w okresie ferii szkol-
nych. Możliwe jest również udzielenie urlopu za-
liczkowo.

Młodociany

Pracownicy, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 
18. roku życia, są pracownikami młodocianymi i obej-
mują ich odrębne regulacje w zakresie udzielania urlopu 
wypoczynkowego. Podstawowy wymiar urlopu wypo-
czynkowego pracownika młodocianego wynosi 26 dni, 
mimo że taki pracownik nie posiada 10-letniego ogólne-
go stażu pracy, co jest warunkiem urlopu w takim wy-
miarze u pracownika pełnoletniego. Wymiar urlopu pra-
cownika młodocianego jest inny w dwóch sytuacjach, 
tj. w pierwszym roku pracy zawodowej oraz w roku, 
w którym młodociany kończy 18 lat.

Urlop w pierwszym roku pracy

W pierwszym roku pracy zawodowej młodocianego 
nie stosuje się zasady, że pierwszy urlop jest nabywany 

po każdym przepracowanym miesiącu (zasada ta doty-
czy pracowników pełnoletnich). Zamiast tego, pracow-
nik młodociany nabywa urlop w wymiarze 12 dni po 
pierwszych 6 miesiącach pracy oraz w wymiarze 26 dni 
po kolejnych 6 miesiącach pracy (art. 205 § 1 i 2  k.p.).

Kontrowersje w tej sytuacji budzi to, czy ustalając pra-
cownikowi młodocianemu 26-dniowy urlop za pierwszy 
rok pracy, należy mu odliczyć 12 dni, które nabył po 
pierwszych 6 miesiącach pracy, czy pracownik nabywa 
za pierwszy rok pracy łącznie 38 dni – wynikających z  
zsumowania 12 dni i 26 dni. W tym zakresie większość 
ekspertów prawa pracy opowiada się za drugim rozwią-
zaniem, tj. że za pierwszy rok pracy pracownik nabywa 
łącznie 38 dni urlopu. Pogląd ten należy uznać za prawi-
dłowy, ponieważ po nabyciu prawa do urlopu wypoczyn-
kowego za pierwszy rok pracy pracownik nabywa kolej-
ny urlop dopiero z początkiem następnego roku 
kalendarzowego. Tymczasem pierwszy rok pracy może 
minąć pracownikowi np. w połowie roku.

PRZYKŁAD

Pracownik młodociany został zatrudniony w zakła-
dzie pracy od 1 maja 2013 r. Z upływem 31 paź-
dziernika 2013 r. nabył prawo do 12 dni urlopu wy-
poczynkowego, a z upływem 30 kwietnia 2014 r. 
nabędzie prawo do następnych 26 dni urlopu. Ko-
lejny urlop pracownik nabędzie dopiero od 1 stycz-
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nia 2015 r. Gdyby więc przyjąć, że 12 dni urlopu 
nabyte po pierwszych 6 miesiącach pracy pomniej-
sza pulę 26 dni urlopu nabywanego po pełnym roku 
pracy, pracownik otrzymałby tylko 26 dni urlopu za 
okres pracy od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 
Stawiałoby go to w gorszej sytuacji niż pracownika 
pełnoletniego w pierwszym roku pracy.

Urlop w roku ukończenia 18 lat

Pracownik młodociany w roku kalendarzowym, w któ-
rym kończy 18 lat, ma prawo jedynie do 20 dni robo-
czych urlopu, jeśli prawo do urlopu uzyskał przed ukoń-
czeniem 18 lat (art. 205 § 2 k.p.). Zasadę tę należy 
stosować zarówno w odniesieniu do urlopu za pierwszy 
rok pracy, jak też w odniesieniu do kolejnego urlopu. Ta-
kie stanowisko zaprezentował również GIP w piśmie 
nr GPP-110–4560–51/09/PE/RP.

PRZYKŁAD

Pracownik młodociany rozpoczął pierwszą pracę 
od 1 czerwca 2013 r. Pracownik ukończy 18 lat 
19 listopada 2014 r. W związku z tym  z upływem 
30 listopada 2013 r. pracownik nabył prawo do 
12 dni urlopu wypoczynkowego, a po kolejnych 
6 miesiącach pracy, tj. z upływem 31 maja 2014 r., 
nabędzie prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowe-
go. Łącznie w 2013 r. i 2014 r. pracownik nabywa 
prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego. Kolejny 
urlop pracownik nabędzie od 1 stycznia 2015 r.

Kolejny urlop

Po przepracowaniu pierwszego roku w karierze zawo-
dowej pracownik młodociany nabywa urlop wypoczynko-
wy na zasadach przewidzianych dla kolejnego urlopu, tj. 
nabycie urlopu następuje z datą 1 stycznia danego roku. 
Wymiar kolejnego urlopu pracownika młodocianego jest 
podwyższony w stosunku do wymiaru przewidzianego 
dla pracownika pełnoletniego, tj. wynosi on 26 dni za-
miast 20 dni. Jednak w roku, w którym pracownik kończy 
18 lat, urlop ten ulega zmniejszeniu do 20 dni.

PRZYKŁAD

Pracownik młodociany jest zatrudniony od 1 wrześ-
nia 2012 r. 4 lipca 2014 r. ukończy 18 lat. W związku 
z tym wymiar kolejnego urlopu nabywanego przez 
pracownika od 1 stycznia 2014 r. wynosi 20 dni.

Urlop w latach następujących 
po osiągnięciu pełnoletności

Wyższy, 26-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego 
stosuje się w odniesieniu do pracownika młodocianego 
po raz ostatni w roku poprzedzającym rok kalendarzo-
wy, w którym pracownik kończy 18 lat. W roku kalenda-
rzowym, w którym młodociany kończy 18. rok życia, ma 
zastosowanie wymiar 20-dniowy.

Natomiast w kolejnych latach w stosunku do pracow-
nika mają już zastosowanie reguły ogólne, gdyż jest on 
osobą pełnoletnią. Wymiar urlopu w kolejnych latach 
jest więc związany z ogólnozakładowym stażem pracy 
(przy uwzględnieniu innych okresów uwzględnianych 
w stażu pracy, takich jak np. ukończona edukacja 
w szkole zawodowej czy praca w gospodarstwie rol-
nym). Staż pracy nieprzekraczający 10 lat uprawnia pra-
cownika tylko do 20 dni urlopu wypoczynkowego nieza-
leżnie od faktu, że we wcześniejszych latach pracownik 
korzystał z urlopu w wymiarze 26-dniowym.

Ferie szkolne a urlop wypoczynkowy

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy 
udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkol-
nych. Warto podkreślić, że udzielenie urlopu wypoczyn-
kowego właśnie w okresie ferii szkolnych jest obowiąz-
kiem pracodawcy, którego niewykonanie stanowi 
wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym zagro-
żone grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Bez-
względny obowiązek udzielenia urlopu w okresie ferii 
dotyczy jednak tylko urlopu już nabytego.

Obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego mło-
docianemu dotyczy wyłącznie ferii, a nie dotyczy przerw 
świątecznych. Pracodawca powinien wiedzieć, że:
■ ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy 

stycznia do końca lutego (dokładne terminy ferii zi-
mowych dla poszczególnych województw ogłasza mi-
nister właściwy do spraw oświaty i wychowania),

■ ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po 
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowaw-
czych i kończą się 31 sierpnia.
Urlop wypoczynkowy nie musi pokrywać się z przerwa-

mi świątecznymi, które przypadają:
■ zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31 grudnia 

lub od 22 do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada 
w poniedziałek,

■ wiosenna przerwa świąteczna – od czwartku poprze-
dzającego święta Wielkiejnocy do najbliższego wtor-
ku po tych świętach.

Zaliczkowe udzielanie urlopu

Chociaż w prawie pracy wyklucza się możliwość za-
liczkowego udzielania urlopu wypoczynkowego, zakaz 
ten jest częściowo wyłączony w odniesieniu do urlopu 
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wypoczynkowego pracownika młodocianego. Wyłącze-
nie dotyczy sytuacji, gdy pracownik młodociany jest za-
interesowany skorzystaniem z urlopu w okresie ferii zi-
mowych lub letnich, jednak nie zdążył jeszcze nabyć 
prawa do urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku 
pracodawca ma możliwość udzielenia pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego w okresie ferii na poczet urlo-
pu wypoczynkowego, który pracownik dopiero nabę-
dzie. Wyjątek ten został wprowadzony do Kodeksu pra-
cy z uwagi na to, że pierwsza praca zawodowa 
pracowników młodocianych rozpoczyna się najczęściej 
1 września danego roku, podczas gdy ferie zimowe przy-
padają przed przepracowaniem 6 miesięcy pracy, a ferie 
letnie – przed przepracowaniem 12 miesięcy.

PRZYKŁAD

Pracownik młodociany został zatrudniony na pod-
stawie pierwszej w życiu umowy o pracę od 1 wrze-
śnia 2013 r. Pracownik chciałby wykorzystać 10 dni 
urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych 
przypadających w drugiej połowie lutego 2014 r. 
Mimo że pierwszy 12-dniowy urlop pracownik na-
będzie dopiero z upływem 28 lutego 2014 r., praco-
dawca może mu udzielić urlopu zaliczkowo we 
wnioskowanym terminie. Po nabyciu przez pra-
cownika urlopu wypoczynkowego pracodawca do-
konuje potrącenia wykorzystanych zaliczkowo dni.

Zaliczkowe udzielenie urlopu w okresie ferii nie jest 
obowiązkiem pracodawcy. W związku z tym nie naruszy 
przepisów pracodawca, który wniosek młodocianego 
o urlop wypoczynkowy rozpatrzy odmownie.

Pracodawca nie może udzielić urlopu zaliczkowo 
w okresie ferii pracownikowi, który nie jest tym zainte-
resowany. Warunkiem koniecznym zaliczkowego udzie-
lenia urlopu jest złożenie przez pracownika młodociane-
go pisemnego wniosku do pracodawcy.

Urlop bezpłatny 
w okresie ferii zimowych i letnich

Pracodawca zatrudniający ucznia szkoły dla pracują-
cych jest również zobowiązany do udzielenia, na wniosek 
pracownika, urlopu bezpłatnego w okresie ferii. Wspo-
mniana regulacja ma umożliwić młodocianym, którzy nie 
nabyli jeszcze odpowiedniego wymiaru urlopu, skorzy-
stanie z dłuższego wypoczynku w okresie ferii.

Wymiar urlopu bezpłatnego, jakiego może domagać się 
młodociany, nie może przekraczać, łącznie z urlopem wy-
poczynkowym, 2 miesięcy. Można wprawdzie, na wniosek 
młodocianego, udzielić mu dłuższego urlopu bezpłatnego 
– nie jest to jednak obowiązkiem pracodawcy.

Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, 
od którego zależą uprawnienia pracownicze, co jest re-

gulacją znacznie korzystniejszą w porównaniu z przepi-
sami regulującymi urlopy bezpłatne osób pełnoletnich 
(art. 205 § 4 k.p.).

Zmiana pracodawcy 
a wymiar urlopu wypoczynkowego

Pewne wątpliwości mogą dotyczyć sytuacji, gdy pracow-
nik młodociany zmienia pracodawcę przed upływem 
6 miesięcy pracy (przy czym jest to pierwsze zatrudnienie 
pracownika w życiu). W przepisach nie określono jedno-
znacznie, czy w tej sytuacji nowy pracodawca powinien od 
nowa ustalać okres pracy, czy w 6-miesięcznym stażu po-
winien uwzględnić okres przepracowany u poprzedniego 
pracodawcy (lub pracodawców). Wśród ekspertów prawa 
pracy przeważa druga z przedstawionych interpretacji.

PRZYKŁAD

Pracownik młodociany został zatrudniony od 1 wrze-
śnia 2013 r. 30 listopada 2013 r. rozwiązał umowę 
w drodze porozumienia stron, a od 1 grudnia 2013 r. 
zatrudnił się u nowego pracodawcy. W tej sytuacji 
młodociany nabywa prawo do 12-dniowego urlopu 
wypoczynkowego u nowego pracodawcy z upływem 
28 lutego 2014 r., gdyż w tej dacie mija 6-miesięczny, 
zsumowany okres pracy u obu pracodawców.

Stosowanie ogólnych regulacji 
Kodeksu pracy 
do pracowników młodocianych

W pozostałym zakresie dotyczącym urlopów wypo-
czynkowych do pracowników młodocianych stosuje się 
ogólne regulacje Kodeksu pracy. Dotyczy to np. takich 
sytuacji, jak przesunięcie urlopu z uwagi na brak możli-
wości wykorzystania go w ustalonym terminie oraz pra-
wo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy.

Eksperci prawa pracy wskazują jednak, że co do zasa-
dy należy unikać dzielenia urlopu młodocianego na czę-
ści oraz udzielać urlopu w roku, w którym pracownik 
nabył do niego prawo.

Natomiast do młodocianych tylko w szczególnych 
przypadkach można stosować przepisy dotyczące odwo-
łania z urlopu wypoczynkowego (art. 167 § 1 k.p.) 
i przesunięcia urlopu z powodu szczególnych potrzeb 
pracodawcy (art. 164 § 2 k.p.).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Pracownik młodociany wystąpił z wnioskiem o urlop 
na żądanie. Pracownik jest u nas zatrudniony od 4 mie-
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sięcy i jesteśmy dla niego pierwszym zakładem pracy. 
Czy należy mu udzielić tego urlopu?

Nie. W tej sytuacji pracownikowi nie przysługuje urlop 
na żądanie, ponieważ pracownik nie ma jeszcze wy-
maganego, 6-miesięcznego zakładowego okresu pracy 
uprawniającego do urlopu wypoczynkowego. Pracownik 
młodociany ma prawo do urlopu na żądanie, gdyż 
z uwagi na brak odrębnych regulacji w tej kwestii stosuje 
się przepisy ogólne. Aby jednak skorzystanie z urlopu na 
żądanie było możliwe, pracownik musi najpierw uzy-
skać prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop na żąda-
nie jest bowiem udzielany pracownikowi w ramach po-
siadanej przez niego puli urlopowej.

Młodociany do lipca wykorzysta cały przysługujący 
mu urlop i w sierpniu będzie przychodził do pracy. 

Czy w takim przypadku ma pracować codziennie od 
poniedziałku do piątku po 6 godzin, czy podobnie 
jak poza feriami nadal należy mu odliczać tyle go-
dzin, ile zajmuje mu nauka w roku szkolnym?

Nie powinni Państwo odejmować młodocianemu okre-
sów nauki w czasie, gdy wyczerpał już urlop wypoczyn-
kowy w okresie ferii szkolnych. W okresie ferii pracow-
nik młodociany świadczy pracę przez tyle godzin, ile 
wynika z jego normy dobowej (zakładając, że wcześniej 
wykorzystał należny mu urlop wypoczynkowy). W tej 
sytuacji nie ma podstawy do zwalniania go z obowiązku 
świadczenia pracy na okres odpowiadający liczbie go-
dzin nauki w roku szkolnym. Zasadą jest bowiem, że 
młodociany pracuje odpowiednio 6 lub 8 godzin (w za-
leżności od wieku), a tylko w roku szkolnym z jego cza-
su pracy odejmuje się czas nauki.

  Zasady prowadzenia pkpir 

  Zamknięcie pkpir 

  Najpopularniejsze zdarzenia  
w pkpir na przykładach

Podatkowa księga przychodów  
i rozchodów 2014  

Zamów Podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów 2014: 
801 626 666, 22 212 07 30, www.sklep.infor.pl
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WESZŁY W ŻYCIE
31 marca 2014 r. 

Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym

Na mocy nowelizacji ustalono, że 
przepisy ustawy stosuje się w zasadzie 
do metra, bocznic kolejowych, infra-
struktury kolejowej obejmującej linie 
kolejowe o szerokości torów mniejszej 
niż 1435 mm i przewoźników kolejo-
wych korzystających z tej infrastruktury 
kolejowej. Przyjęto kilka nowych defini-
cji, wskazując, że typ budowli to budow-
la przeznaczona do prowadzenia ruchu 
kolejowego o określonych powtarzal-
nych parametrach technicznych i eks-
ploatacyjnych, typ urzą dzenia to urzą-
dzenie lub system przeznaczone do 
prowadzenia ruchu kolejowego o okre-
ślonych powtarzalnych parametrach 
technicznych i eksploatacyjnych, a świa-
dectwo dopuszczenia do eksploatacji 
typu to dokument uprawniający do eks-
ploatacji odpowiednio typu pojazdu ko-
lejowego, typu budowli albo typu urzą-
dzenia. Ponadto wskazano, że certyfikat 
zgodności typu to dokument wysta-
wiony przez jednostkę organizacyjną 
uprawnioną do przeprowadzenia ba-
dań technicznych koniecznych do uzy-
skania świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu, potwierdzający prze-
prowadzenie tych badań z wynikiem 
pozytywnym, a certyfikat zgodności 
z typem to dokument wystawiony przez 
jednostkę organizacyjną uprawnioną 
do przeprowadzenia badań technicz-
nych koniecznych do stwierdzania 
zgodności z typem, potwierdzający, że 
dane urządzenie, budowla albo pojazd 
kolejowy są zgodne z typem, który 
uprzednio uzyskał świadectwo dopusz-
czenia do eksploatacji typu. Z kolei 
przez pośredni certyfikat weryfikacji 
WE podsystemu uznajemy dokument 
wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że pod-
system w całości albo w części, na etapie 
projektowania lub budowy, jest zgodny 
z zasadniczymi wymaganiami dotyczą-
cymi interoperacyjności systemu kolei. 

Na mocy art. 22f ustawy przyjęto, że 
warunkiem dopuszczenia do eksplo-

atacji typów budowli i typów urządzeń 
mających wpływ na poziom bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego jest uzy-
skanie świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu dla pierwszego ich 
egzemplarza. Jeżeli określony typ 
urządzeń albo budowli jest produko-
wany przez więcej niż jednego produ-
centa, wymagane jest uzyskanie świa-
dectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu dla pierwszego egzemplarza pro-
dukowanego przez każdego z tych pro-
ducentów. Świadectwo dopuszczenia 
do eksploatacji typu wydaje się na czas 
nieokreślony, a w przypadku nowych 
typów lub konieczności wykonania 
prób eksploatacyjnych –  na czas okre-
ślony, przewidziany na przeprowadze-
nie tych prób. Organem właściwym 
w sprawach wydania, odmowy wyda-
nia i cofania świadectwa dopuszczenia 
do eksploatacji typu jest Prezes UTK. 
Przed uzyskaniem świadectwa do-
puszczenia do eksploatacji typu  typy 
urządzeń i typy budowli podlegają ba-
daniom technicznym. Kolejne urzą-
dzenia albo budowle zgodne z typem, 
dla którego Prezes UTK wydał świa-
dectwo dopuszczenia do eksploatacji 
typu, uznaje się za dopuszczone do 
eksploatacji, jeżeli:
1)  producent albo jego upoważniony 

przedstawiciel przeprowadził pro-
cedurę oceny zgodności z typem, 
a następnie wystawił deklarację 
zgodności z typem albo

2)  podmiot zamawiający, wykonawca 
modernizacji, importer, inwestor, 
dysponent, zarządca, użytkownik 
bocznicy albo przewoźnik kolejowy 
wystawił deklarację zgodności z ty-
pem dla urządzeń albo budowli, 
które zamierza wprowadzić do eks-
ploatacji, po uprzednim przeprowa-
dzeniu przez jednostkę organizacyj-
ną badań technicznych niezbędnych 
do stwierdzenia zgodności z typem, 
zakończonych wydaniem certyfika-
tu zgodności z typem.

Prezes UTK, w drodze decyzji, cofa 
świadectwo dopuszczenia do eksplo-
atacji typu w przypadku stwierdze-
nia, że typ urządzenia albo typ bu-
dowli zagraża bezpieczeństwu ruchu 
kolejowego lub bezpieczeństwu prze-

wozu osób i rzeczy. Jeżeli stroną po-
stępowania w sprawie cofnięcia świa-
dectwa dopuszczenia do eksploatacji 
typu jest producent albo jego upoważ-
niony przedstawiciel, w decyzji Prezes 
UTK nakazuje mu odkupienie albo 
wymianę, we wskazanym terminie, 
odpowiednio urządzeń albo budowli 
zgodnych z dopuszczonym typem na 
żądanie podmiotów, które faktycznie 
nimi władają, powiadomienie pod-
miotów władających odpowiednio 
urządzeniami albo budowlami, zgod-
nymi z dopuszczonym typem, o cof-
nięciu świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu, określając termin 
i sposób ich powiadomienia. 

Dalej ustalono, że prowadzenie dzia-
łalności polegającej na wykonywaniu 
badań technicznych koniecznych do 
uzyskania świadectw dopuszczenia do 
eksploatacji typu, a także stwierdzenia 
zgodności z typem oraz wydawaniu 
certyfikatów zgodności typu i certyfi-
katów zgodności z typem wymaga 
uzyskania zgody Prezesa UTK.

Prezes UTK prowadzi krajowy re-
jestr infrastruktury (RINF) w postaci 
elektronicznej, zgodnie z przepisami 
wydanymi przez Komisję Europej-
ską dotyczącymi wspólnej specyfika-
cji rejestru infrastruktury kolejowej. 
W RINF gromadzi się dane umożliwia-
jące identyfikację bocznic kolejowych 
oraz określonych części infrastruktury 
kolejowej wraz ze wskazaniem charak-
terystyki i parametrów technicznych 
podsystemów strukturalnych, z któ-
rych te części się składają. Zarządcy 
i użytkownicy bocznic kolejowych są 
zobowiązani do przekazywania Preze-
sowi UTK danych dotyczących zarzą-
dzanej przez nich infrastruktury oraz 
bocznic, które podlegają publikacji 
w RINF.

Na mocy art. 2 nowelizacji przyjęto, 
że do postępowań w sprawie wyda-
nia, przedłużenia ważności, zmiany 
lub cofnięcia świadectwa bezpieczeń-
stwa, wszczętych, a niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, stosuje się przepisy dotych-
czasowe.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1152

Opracował Adam Malinowski



Wskaźniki i stawki

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  12  (826)46 www.pgp.infor.pl

STAN PRAWNY NA 25 MARCA 2014 R.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ROZPOCZYNA-
JĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Okres obowiązywania: 2014 r.

Podstawa 
wymiaru 
składek

Rodzaj 
ubezpieczenia

Stawka 
(%)

Kwota 
w zł

Podstawa prawna

504,00 zł Emerytalne 19,52 98,38 Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1074Rentowe 8 40,32

Chorobowe 2,45 12,35
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu sto-
py procentowej

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
Okres 

obowiązywania
Wysokość w złotych Podstawa prawna

2014  r. 1680 (kwota brutto 100%) Dz.U. z 2013 r. 
poz. 10741344 (w pierwszym roku pra-

cy 80%)

ODSETKI USTAWOWE
Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym)

Od 15 grudnia 2008 r. 13% Dz.U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 
z późn. zm.).

ROZLICZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną 
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku ban-
kowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
■ stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca 
oraz
■ jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających 
z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na 
złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodo-
wy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym dokonano transakcji.
Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej może realizować płatności za pośrednictwem rachunku w tej 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Miesiąc
Kurs średni 

euro wg NBP
Równowartość 

15 000 euro
Podstawa prawna 

tabela NPB nr

Marzec 2014 r. 4,1602 62 403 zł 041/A/NBP/2014
Luty 2014 r. 4,2368 63 547,5 zł 021/A/NBP/2014
Styczeń 2014 r. 4,1472 62 208 zł 251/A/NBP/2013

Podstawa prawna:

■ ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KRAJU
Rodzaj 

świadczenia
Zasady rozliczenia podróży służbowych

1 2

Dieta Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę:
– 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin,
– 15,00 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin,
– 30,00 zł za podróż trwającą powyżej 12 do 24 godzin.
Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę:
– 30,00 zł za każda dobę,

1 2

– 15,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin,
– 30,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin.
Dieta nie przysługuje:
1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego 
lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o któ-
rych mowa w § 10 rozporządzenia,
2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne cało-
dzienne wyżywienie.
Pełną wysokość diety zmniejsza się o koszt zapewnio-
nego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy 
posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 25% diety,
2) obiad – 50% diety,
3) kolacja – 25% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi 
hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywie-
nie, zmniejszenie wysokości diety stosuje się odpo-
wiednio.

Zwrot 
kosztów 
przejazdów

Udokumentowana cena biletu środka transportu, wraz 
ze związanymi opłatami dodatkowymi, z uwzględnie-
niem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek 
transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta 
przysługuje.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgo-
dę na przejazd w podróży samochodem osobowym, 
motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością 
pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysłu-
guje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:
liczba przejechanych kilometrów × stawka za 1 km prze-
biegu (stawka nie może być wyższa niż określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 
ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Zwrot 
kosztów 
noclegów

Zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, 
jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudzie-
stokrotność stawki diety.
Ryczałt 45,00 zł – jeżeli pracownikowi nie zapewniono 
bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku.
Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg 
trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 
a 7.00.
Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysłu-
guje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, 
że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do 
miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Zwrot 
kosztów 
dojazdów 
środkami 
komunikacji 
miejscowej

6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.
Ryczałt nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosz-
tów dojazdów oraz gdy na wniosek pracownika praco-
dawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych 
kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Zwrot 
innych 
udokumen-
towanych 
wydatków

Inne wydatki związane z podróżą służbową są zwracane 
na podstawie przedstawionych rachunków.

Podstawa prawna: 

■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z ty-
tułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).
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PODRÓŻE SŁUŻBOWE POZA GRANICAMI KRAJU

Rodzaj 
świadczenia

Zasady zwrotu wydatków związanych
z zagraniczną podróżą służbową

1 2

Dieta Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla doce-
lowego państwa podróży. W przypadku podróży zagra-
nicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw praco-
dawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.
Obliczanie należności z tytułu diet:
– każda pełna doba podróży – dieta w pełnej wysokości,
– niepełna doba podróży trwająca do 8 godzin – 1/3 diety,
– niepełna doba podróży trwająca ponad 8 do 12 go-
dzin – 1/2 diety,
– niepełna doba podróży trwająca ponad 12 godzin 
– dieta w pełnej wysokości.
25% diety przysługuje pracownikowi, któremu zapew-
niono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, cało-
dzienne wyżywienie.
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bez-
płatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek sta-
nowi odpowiednio:
1) śniadanie – 15% diety,
2) obiad – 30% diety,
3) kolacja – 30% diety.
W przypadku korzystania przez pracownika z usługi ho-
telarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, 
zmniejszenie diety stosuje się odpowiednio.
Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagra-
nicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie 
przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od 
diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wyso-
kości należnej diety.
Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakła-
dzie leczniczym w czasie podróży zagranicznej pracow-
nikowi przysługuje 25% diety.

Zwrot 
kosztów 
przejazdów

Udokumentowana cena biletu środka transportu, wraz 
ze związanymi opłatami dodatkowymi, z uwzględnie-
niem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek 
transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta 
przysługuje.
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgo-
dę na przejazd w podróży samochodem osobowym, 
motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością 
pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysłu-
guje zwrot kosztów przejazdu w wysokości:
liczba  przejechanych kilometrów × stawka za 1 km 
przebiegu (stawka nie może być wyższa niż określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 
ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Zwrot 
kosztów 
noclegów

Za nocleg pracownikowi przysługuje zwrot kosztów 
w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach 
ustalonego na ten cel limitu określonego w poszczegól-
nych państwach.
W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracowni-
kowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu za noc-
leg. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.
W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyra-
zić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych 
rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit.
Zwrot kosztów noclegu nie przysługuje, gdy pracodaw-
ca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bez-
płatny nocleg.

1 2

Zwrot 
kosztów 
dojazdów 
środkami 
komunikacji 
miejscowej

Ryczałt w wysokości jednej diety przysługuje na pokry-
cie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, 
autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w miej-
scowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miej-
scowości, w której pracownik korzystał z noclegu.
W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu wy-
łącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 
50% diety.
Ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczęta 
dobę pobytu w podróży przysługuje pracownikowi na 
pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miej-
scowej.
Ryczałty nie przysługują, jeżeli:
1) odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywat-
nym pojazdem samochodowym, motocyklem lub moto-
rowerem,
2) ma zapewnione bezpłatne dojazdy,
3) nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przezna-
czone te ryczałty.

Zwrot 
kosztów 
przewozu 
samolotem 
bagażu

Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów 
przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 
30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego 
w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 
30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo po-
zaeuropejskie.

Zwrot 
kosztów 
leczenia

W przypadku choroby powstałej podczas podróży za-
granicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumen-
towanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.
Zwrot kosztów następuje ze środków pracodawcy, z wy-
jątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgod-
nie z przepisami o koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa 
w art. 5 pkt 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych.
Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których 
nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabie-
gów chirurgii plastycznej i kosmetycznych oraz koszty 
nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub 
okularów.
W razie zgonu pracownika za granicą, pracodawca po-
krywa koszty transportu zwłok do kraju.

Zwrot 
innych 
wydatków

Pracownikowi, który w czasie podróży poniósł inne nie-
zbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub 
uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumen-
towanej wysokości.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na noc-
leg w poszczególnych państwach

Lp. Państwo Waluta
Kwota 
diety

Kwota 
limitu 

na 
nocleg

1 2 3 4 5

1 Afganistan EUR 47 140

2 Albania EUR 41 120

3 Algieria EUR 50 200

4 Andora jak w Hiszpanii

5 Angola USD 61 180

6 Arabia Saudyjska EUR 45 180

7 Argentyna USD 50 150
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1 2 3 4 5

8 Armenia EUR 42 145

9 Australia AUD 88 250

10 Austria EUR 52 130

11 Azerbejdżan EUR 43 150

12 Bangladesz USD 50 120

13 Belgia EUR 48 160

14 Białoruś EUR 42 130

15 Bośnia i Hercegowina EUR 41 100

16 Brazylia EUR 43 120

17 Bułgaria EUR 40 120

18 Chile USD 60 120

19 Chiny EUR 55 170

20 Chorwacja EUR 42 125

21 Cypr EUR 43 160

22 Czechy EUR 41 120

23 Dania DKK 406 1300

24 Egipt USD 55 150

25 Ekwador USD 44 110

26 Estonia EUR 41 100

27 Etiopia USD 55 300

28 Finlandia EUR 48 160

29 Francja EUR 50 180

30 Grecja EUR 48 140

31 Gruzja EUR 43 140

32 Hiszpania EUR 50 160

33 Indie EUR 38 190

34 Indonezja EUR 41 110

35 Irak USD 60 120

36 Iran EUR 41 95

37 Irlandia EUR 52 160

38 Islandia EUR 56 160

39 Izrael EUR 50 150

40 Japonia JPY 7532 22 000

41 Jemen USD 48 160

42 Jordania EUR 40 95

43 Kambodża USD 45 100

44 Kanada CAD 71 190

45 Katar EUR 41 200

46 Kazachstan EUR 41 140

47 Kenia EUR 41 150

48 Kirgistan USD 41 150

49 Kolumbia USD 49 120

50 Kongo,
Demokratyczna Republika Konga

USD 66 220

51 Korea Południowa EUR 46 170

52 Koreańska Republika Ludowo-Demo-
kratyczna

EUR 48 170

53 Kostaryka USD 50 140

1 2 3 4 5

54 Kuba EUR 42 110

55 Kuwejt EUR 39 200

56 Laos USD 54 100

57 Liban USD 57 150

58 Libia EUR 52 100

59 Liechtenstein jak w Szwajcarii

60 Litwa EUR 39 130

61 Luksemburg jak w Belgii

62 Łotwa EUR 57 132

63 Macedonia EUR 39 125

64 Malezja EUR 41 140

65 Malta EUR 43 180

66 Maroko EUR 41 130

67 Meksyk USD 53 140

68 Mołdowa EUR 41 85

69 Monako jak we Francji

70 Mongolia EUR 45 140

71 Niderlandy EUR 50 130

72 Niemcy EUR 49 150

73 Nigeria EUR 46 240

74 Norwegia NOK 451 1500

75 Nowa Zelandia USD 58 180

76 Oman EUR 40 240

77 Pakistan EUR 38 200

78 Palestyńska Władza Narodowa jak w Izraelu

79 Panama USD 52 140

80 Peru USD 50 150

81 Portugalia EUR 49 120

82 Republika Południowej Afryki USD 52 275

83 Rosja EUR 48 200

84 Rumunia EUR 38 100

85 San Marino jak we Włoszech

86 Senegal EUR 44 120

87 Republika Serbii
i Republika Czarnogóry

EUR 40 100

88 Singapur USD 56 230

89 Słowacja EUR 43 120

90 Słowenia EUR 41 130

91 Stany Zjednoczone Ameryki (USA), 
w tym:

USD 59 200

– Nowy Jork
– Waszyngton

350
300

92 Syria USD 50 150

93 Szwajcaria CHF 88 200

94 Szwecja SEK 459 1800

95 Tadżykistan EUR 41 140

96 Tajlandia USD 42 110

97 Tanzania USD 53 150
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1 2 3 4 5

98 Tunezja EUR 37 100

99 Turcja USD 53 173

100 Turkmenistan EUR 47 90

101 Ukraina EUR 41 180

102 Urugwaj USD 50 80

103 Uzbekistan EUR 41 140

104 Wenezuela USD 60 220

105 Węgry EUR 44 130

106 Wielka Brytania GBP 35 200

107 Wietnam USD 53 160

108 Włochy EUR 48 174

109 Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33 100

110 Zimbabwe EUR 39 90

111 Zjednoczone Emiraty Arabskie EUR 39 200

112 Państwa inne niż wymienione 
w lp. 1–111

EUR 41 140

Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynosi jak w Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg 250 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg 142 EUR.

Podstawa prawna:

■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-
nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z ty-
tułu podróży służbowej (Dz.U. poz.167).

WYMIAR URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym po-
rodzie,
31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym poro-
dzie,
33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym po-
rodzie,
37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jed-
nym porodzie.
Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed 
przewidywaną datą porodu, przy czym po porodzie przysługuje urlop 
niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego 
wymiaru.
Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyń-
skiego  pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. 
W takim przypadku, na wniosek pracownika–ojca wychowującego dziec-
ko, pracodawca ma obowiązek udzielić mu niewykorzystanej części 
urlopu.
Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko 
przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadają-
cej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki 
szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie 
osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku urlop macierzyński 
pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta 
pracownik–ojciec wychowujący dziecko.
Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w tych okolicznościach nie może 
przekroczyć podstawowego wymiaru urlopu.
Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma 
prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym 
porodzie,

2) do 8 tygodni – w przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci przy 
jednym porodzie.
Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch 
częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze 
tygodnia lub jego wielokrotności.
Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek 
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczę-
ciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika.
Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu 
w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.
Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze do 26 tygodni – niezależnie od liczby dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie.
Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech 
częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypada-
jących bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygo-
dnia.
Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice 
dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 
26 tygodni.
Pracownik–ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcow-
skiego, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
– do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
– do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziec-
ko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez 
nie 10. roku życia.
Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposo-
bienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina za-
stępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej 
z dzieckiem, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego w wymiarze:
20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej 
dzieci
– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku 
życia.
Jeżeli pracownik, o którym mowa powyżej, przyjął dziecko w wieku do 
7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia, ma prawo do 9 ty-
godni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego w wymiarze:
1) do 6 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
2) do 8 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwóch lub wię-
cej dzieci,
3) do 3 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 183 § 2 Kodeksu 
pracy.
Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 ty-
godni odpowiednio według zasad określonych w art. 1821a Kodeksu 
pracy.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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W następnym numerze „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Odsetki
• Przedawnienie kar umownych
• W jaki sposób należy prawidłowo naliczać odsetki

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

✃



W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:

  Kto będzie mógł odliczać pełny VAT od paliwa?
   Czy prowadząc jednoosobową działalność, 

można zadeklarować, że samochód jest  
wykorzystany tylko do działalności?

   Czy trzeba naliczać VAT od wykorzystania  
samochodu na cele osobiste?

   Jak rozliczać wydatki eksploatacyjne 
po zmianach? 

   Czy wykorzystując samochód firmowy w części 
na cele osobiste, trzeba ustalić przychód?

   Jak amortyzować samochód wykorzystywany  
w firmie?

   Kiedy i w jaki sposób należy prowadzić  
ewidencję przebiegu pojazdu?

   Czy po stronie pracownika używającego  
samochód służbowy powstaje przychód? 

   Jak rozliczać koszty eksploatacji samochodów 
firmowych oraz prywatnych?

a ponadto: 

   Jakich formalności należy dopełnić, 
aby zarejestrować samochód?

   Jakie ewidencje trzeba prowadzić po zmianach 
od 1 kwietnia br.?

   Kiedy należy zgłosić do urzędu sposób  
wykorzystania samochodu?

  Jak optymalizować koszty zarządzania flotą?
Dodatkowo na płycie CD:

  wzory aktywnych ewidencji, które musisz prowadzić,  
    aby rozliczać koszty i VAT;
  wzory aktywnych faktur;
  przepisy prawne,
  książka w wersji elektronicznej.

W
na

  

  

  

  

  

 

 

  

a 

  

  

  
Dodatkowo na płycie CD:

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!!!

SAMOCHÓD  
W FIRMIE 

– zmiany od 1 kwietnia 2014 r.



Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 


