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Moduł 9. Rozliczenie podatku VAT - wybrane 

zagadnienia - wprowadzenie 

 
9.9. Vat w transakcjach krajowych powstanie obowiązku podatkowego 

(zasady ogólne, zasady szczególne: vat rozliczany kasowo,wystawienie 
faktury a powstanie obowiązku podatkowego, zaliczki a powstanie 

obowiązku podatkowego). 
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Przedstawiam wybrane zagadnienia w związku z rozliczeniem podatku        
VAT, w celu poszerzenia wiedzy zapraszam serdecznie do kursu         
Akademia Treningowa VAT mojego autorstwa w którym przeprowadzę        
Cię krok po kroku przez najważniejsze zagadnienia w podatku VAT.          
Jeżeli jesteś zainteresowany/a specjalną ofertą dedykowaną tylko dla        
uczestników kursu Samodzielnego Księgowego napisz do nas na adres:         
info@ewelinaduleba.pl. Oferta obowiązuje przez 30 dni kalendarzowych       
od daty publikacji tego modułu. 

 
Zasady ogólne - ustalenie obowiązku podatkowego w VAT 

 
Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 19a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Jak wskazuje                 
powołany artykuł obowiązek podatkowy w związku ze świadczonymi usługami,         
powstaje (co do zasady) z chwilą ich wykonania. Natomiast w odniesieniu do            
przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w          
przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. 
 
Zgodnie z art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania            
dostawy towaru lub wykonania usługi. Od zasady ogólnej istnieje szereg wyjątków,           
tzw. szczególne zasady ustalania obowiązku podatkowego w VAT: 
 
Art. 19a. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów           
lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21                   
ust. 1. 
 
Ustaliliśmy już, że w celu ustalenia obowiązku podatkowego na zasadach ogólny           
potrzebujemy znać datę dokonania dostaw towarów, ta z kolei rozumiana jest jako            
przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel1. 
 
Spójrzmy na interpretację “przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak         
właściciel”: 
 
(...)Powołane przepisy posługują się pojęciem "dokonanie dostawy towarów".        
Dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do         
rozporządzania nimi jak właściciel. Natomiast wyrażenia "przeniesienie prawa do         
rozporządzania towarami jak właściciel" nie należy utożsamiać z prawem własności.          
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, definiując wyrażenie "dostawa towarów",        
akcentuje "własność ekonomiczną" funkcjonującą w oderwaniu od krajowych        
przepisów prawa cywilnego, regulujących przeniesienie prawa własności. W        
orzeczeniu C-320/88 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że dla         

1 art. 7 ust. 1 ustawy o VAT  
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uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to,           
czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego          
kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do          
rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że           
strona ta uzyskuje możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie             
wiąże się to z przeniesieniem własności. Odnosząc się do dostawy towarów,           
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posłużył się terminem przeniesienia        
"własności w sensie ekonomicznym", podkreślając tym samym uniezależnienie        
opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie           
przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie        
rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią. 
 
Innymi słowy pojęcie "przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel" dotyczy          
tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z           
nim jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego          
dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy           
towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu "prawo do           
rozporządzania jak właściciel" nie można interpretować jako "prawa własności". Idąc          
dalej należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi          
towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, ponieważ "dostawa towarów"         
nie ogranicza się wyłącznie do prawa własności rzeczy(...)2. 

 
Ustalenie obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania zaliczki przed 

dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi 
 
Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość           

lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład          
budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu         
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z          
chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z pewnymi wyjątkami ( ust.             
5 pkt 4. ustawy o VAT)3.  
 
Zatem, gdy zapłata (w całości lub w części) za zamówiony towar nastąpiła przed             
dostarczeniem tego towaru do nabywcy to, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT,               
obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części tej zapłaty.           
Moment otrzymania zapłaty uznajemy za datę sprzedaży. 
 
Przykład.  
Podatnik, czynny podatnik podatku VAT prowadzi działalność gospodarczą        
polegającą na sprzedaży porcelany. Dnia 31.10 b.r. wpłynęło do niego zamówienia           

2 Interpretacja z dnia 16 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej            
114-KDIP1-2.4012.136.2020.4.JŻ 
3 art. 19a ust. 8 ustawy o VAT 
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od firmy X na kwotę 875,00 brutto. Zapłata za to zamówienie wpłynęła 02.11 b.r.,              
natomiast nasz podatnik zrealizował dostawę towaru dopiero 05.11. b.r., a fakturę           
wystawił 05.12 b.r..W jakiej dacie powstanie obowiązek podatkowy?  
Odpowiedź:....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
Analiza odpowiedzi:  
Fakt, że klient złożył zamówienie nic nie oznacza, analizujemy zatem czy mamy do             
czynienia z zasadami ogólnymi ustalenia obowiązku podatkowego czy też         
szczególnymi ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Od razu                   
podpowiem (zanim sięgniemy do przypadków szczególnych), że mamy do czynienia          
z zasadami ogólnymi, zatem obowiązek podatkowy powstanie w dacie zapłaty, tj.           
02.11. b.r., zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.  
 
 
 

Zasady szczególne rozliczania podatku VAT (art. 19a.  ust. 1a, 5 i 7-11, 
art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. ustawy o VAT) 

 
W tej części przedstawię wybrane zasady szczególne ustalania obowiązku         
podatkowego VAT:  

- metoda kasowa VAT  
- obowiązek podatkowy a data wystawienia faktury,  

 
 

Metoda kasowa  
 
Mali podatnicy (mały podatnik to zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT to podatnik u                 
którego wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim           
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości        
1.200.000 euro. Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w           
2021 roku wynosi 5 418 000,00 zł a w 2020 roku 5 248 000,00 zł. (Uwaga:                
przeliczenia kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego          
przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku         
podatkowego, przy czym kwotę tę zaokrągla się do 1 000,00 zł.) może wybrać             
metodę kasową do rozliczenia podatku VAT.  
 
Dlaczego metoda kasowa jest metodą szczególną?  
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Dlatego, że moment powstania obowiązku podatkowego jest tożsamy z datą zapłaty,           
a dokładnie powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, czyli: 

- z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku, gdy dokonuje się            
dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika         
podatku VAT, lub  

- z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc             
od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - dotyczy dostawy towarów lub            
świadczenia usług na rzecz podatnika innego niż wskazany wyżej (innego niż           
czynny podatnik podatku VAT).  

 
Dodam, że jeżeli podatnik otrzyma część zapłaty z tytuły danej usługi lub towaru to              
obowiązek podatkowy powstaje w tej części.  

 
W jaki sposób dokonać wyboru rozliczania podatku VAT metodą kasową? 

 
Podatnik, który decyduje się na rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest           
obowiązany do pisemnego poinformowania właściwego naczelnika urzędu       
skarbowego o swoim wyborze. Dokonuje się tego na druku VAT-R: 
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W części C w pozycji 39 należy zaznaczyć kwadrat 1: podatnik wybiera (wybrał)             
metodę kasową, następnie w pozycji 40 lub 42 należy podać właściwe okresy, od             
których podatnik będzie stosował metodę kasową.  
Metodę kasową miesięczną wybierze podatnik, który jest czynnym podatnikiem         
podatku VAT przez pierwsze 12 miesięcy - w następnych okresach będzie           
zobowiązany do rozliczania metody kasowej kwartalnie4.  
 
Przykład 
 
Czynny podatnik podatku VAT (ma status małego podatnika) rozlicza VAT metodą           
kasową. Dnia 02.10 b.r. dokonał sprzedaży swoich towarów (meble ogrodowe) na           
rzecz innego czynnego podatnika podatku VAT, w tym dniu wystawił fakturę VAT.            
Zapłatę otrzymał w następujących okresach (łączna wartość zamówienia 12 000,00          
zł): 

- 30.10 b.r. wpłynęła na konto naszego podatnika pierwsza transza, (wysokość:          
5 000,00 zł) 

- 02.11 b.r. wpłynęła na konto naszego podatnika ostatnia transza w          
wysokości 7 000,00 zł. 

W związku powyższym obowiązek podatkowy w VAT powstanie 30.10 b.r. w           
odniesieniu do otrzymanej wpłaty tj. 5 000,00 zł, natomiast obowiązek podatkowy dla            
7 000,00 zł zostanie rozpoznany 02.11 b.r.. 
 
Zgodnie z ustawą o VAT (art. 106e ust. 1 pkt 16) faktury wystawiane przez              
podatników stosujących metodę kasową muszą zawierać oznaczenia “metoda        
kasowa”.  
 
Notatki:...........................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

4 Zgodnie z art. 99 ust. 3a ustawy o VAT podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą przez               
pierwszych 12 miesięcy ma obowiązek składania deklaracji VAT w okresach miesięcznych. Natomiast            
zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o VAT podatnik taki zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT                 
kwartalnie.  
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Data wystawienia faktury a powstanie obowiązku podatkowego 

przypadek szczególny 
 
 

W niektórych przypadkach, gdy fakturę wystawiono zgodnie z obowiązującymi         
terminami wystawiania faktur w ustawie o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z           
chwilą wystawienia faktury.  Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 
 
A. wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z              
tytułu: 
 
a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 
 
b) dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i                 
4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów,               
drukowanych (CN 4902), 
 
c) czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91             
00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet,                  
czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się            
art. 28b, stanowiących import usług; 
 
B wystawienia faktury z tytułu: 
 
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu         
przewodowego, 
 
b) świadczenia usług: 
 
- telekomunikacyjnych, 
 
- wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy, 
 
- 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 
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- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import            
usług. 
 
Co się wydarzy, jeżeli podatnik, wystawi fakturę po obowiązującym 

terminie?  
 

W przypadku, gdy podatnik nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem,            
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu, a jeśli nie określono           
takiego terminu, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu         
płatności5.  
 
 
Przykład 
 
Podatnik wystawił fakturę w dniu 09.10 b.r. fakturę za media, termin płatności to             
12.12 b.r. Faktura wystawiona terminowo. Obowiązek podatkowy powstanie w dacie          
wystawienia faktury, niezależnie od terminu płatności.  
 
 
 
Notatki:...........................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

5 art. 19a ust. 7 ustawy o vat: W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie                       

wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu             

terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono                 

takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. 


