
 

Termin odliczenia VAT z faktury
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Podatnik X (czynny podatnik podatku VAT - VAT

MIESIĘCZNIE rozlicza) otrzymał fakturę zaliczkę
pocztą tradycyjną dnia 3-05-2020 roku. Na

fakturze widnieje data wystawienia 29-04-

2020.Podatnik zaliczkę wpłacił w kwietniu na

poczet dostawy towarów.W deklaracji za jaki

miesiąc, podatnik ten może rozliczyć podatek VAT

z fa zaliczki? W deklaracji za:

A. maj

B. kwiecień
C. maj lub kwiecień
D. MAJ LUB CZERWIEC LUB LIPIEC

E. KWIECIEŃ LUB MAJ LUB CZERWIEC

F. Żadne z powyższych



PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o VAT: art. 86 ( w szczególności art. 86

ust. 10, 10b, 11)

SPRAWDŹ KONIECZNIE
Interpretacja z dnia 16-09-2013: z dnia 16 września 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-538/13-2/LK



PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o VAT: art. 86 ( w szczególności art. 86

ust. 10, 10b, 11)

SPRAWDŹ KONIECZNIE
Interpretacja z dnia 16-09-2013: z dnia 16 września 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-538/13-2/LK



KLUCZOWE DO ANALIZY

- 1 -

moment obowiązku

podatkowego u

dostawcy z tytułu
dokonania sprzedaży

towarów lub usług

- 2 -

moment otrzymania od

dostawcy faktury bądź
dokumentu celnego z

tytułu nabytych lub

importowanych towarów

i usług

- 3 -

dotyczy czynności

opodatkowanych

podatkiem VAT



ZAPAMIĘTAJ
 Zgodnie z art. 86 ust. 11, brak odliczenia podatku naliczonego w terminach

wskazanych w przepisie ust. 10, 10d i 10e art. 86 ustawy pozwala podatnikowi

na odliczenie w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W

sytuacji gdy podatnik nie dokona odliczenia to ma prawo dokonania takiej

czynności poprzez skorygowanie deklaracji za okres w którym to prawo

powstało jednak nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku w

którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.



ODPOWIEDŹ

Podatnik X (czynny podatnik podatku VAT - VAT MIESIĘCZNIE rozlicza)

otrzymał fakturę zaliczkę pocztą tradycyjną dnia 3-05-2020 roku. Na

fakturze widnieje data wystawienia 29-04-2020.Podatnik zaliczkę wpłacił
w kwietniu na poczet dostawy towarów.W deklaracji za jaki miesiąc,

podatnik ten może rozliczyć podatek VAT z fa zaliczki? 

 

 

D. MAJ LUB CZERWIEC LUB LIPIEC. 



DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ

 

EWELINA DULĘBA 

Dołącz do Akademii Treningowej VAT
- podnieś swoje kwalifikacje: 

 
https://bit.ly/2UuaD14
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