
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 10 - 

 Zasady ogólne ustalania obowiązku podatkowego w VAT 

 Zasady  powstania  obowiązku  podatkowego  w  VAT  w  przypadku  sprzedaży 

 krajowej  określa  art.  19a  ustawy  o  VAT.  W  przepisach  znajdziemy  podział 

 na: 

 -  zasady ogólne oraz 

 -  zasady szczególne. 

 Zasady szczególne omówione zostaną w kolejnych lekcjach. 

 Podkreślić  należy,  że  podatnik  nie  ma  dobrowolności  co  do  podjęcia 

 decyzji  o  wykazywaniu  obowiązku  podatkowego  na  zasadach 

 ogólnych  bądź  szczególnych.  To  oznacza,  że  jeżeli  ustawodawca  dla 

 danej  czynności  przewidział  stosowanie  szczególnych  zasad  ustalania 

 obowiązku  podatkowego,  to  właśnie  te  zasady  szczególne  muszą  być 

 przez  podatnika  stosowane  nawet  jeśli  zasady  ogólne  okazałyby  się  dla 

 niego korzystniejsze. 

 Przytoczmy zatem przepisy, które odnoszą się do zasady ogólnej: 

 Art.  19a.  1.  Obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  dokonania  dostawy 

 towarów  lub  wykonania  usługi,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a,  1b,  5  i  7-11,  art. 

 14 ust. 6, art. 20, art. 21 ust. 1 i art. 138f. 

 (...) 

 2.  W  odniesieniu  do  przyjmowanych  częściowo  usług,  usługę  uznaje  się 

 również  za  wykonaną,  w  przypadku  wykonania  części  usługi,  dla  której  to 

 części określono zapłatę. 

 (...) 
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 8.  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 wyjątkiem: 

 1)  dostaw  towarów,  w  stosunku  do  których  obowiązek  podatkowy 

 powstaje w sposób, o którym mowa w ust. 1b; 

 2)  dostaw  towarów  i  świadczenia  usług,  w  stosunku  do  których 

 obowiązek  podatkowy  powstaje  w  sposób,  o  którym  mowa  w  ust.  5 

 pkt 4. 

 Jak  rozumieć  i  stosować  powyższe  przepisy?  -  Sprawdźmy  na 

 przykładzie. 

 Czynny  podatnik  podatku  VAT  zajmuje  się  sprzedażą  mebli  na  terenie 

 Polski.  23  listopada  2022  r.  otrzymał  zamówienie  na  meble  kuchenne. 

 Klient  zapłacił  za  nie  w  całości  24  listopada  2022  r.,  a  dostawa 

 zrealizowana  została  25  listopada  2022  r.  Kiedy  w  tej  sytuacji  powstał 

 obowiązek podatkowy w VAT? 

 Z  przedstawionej  sytuacji  wynika,  że  podatnik  korzysta  z  ustalania 

 momentu powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych. 

 Należy więc przeanalizować,  która czynność była pierwsza: 

 -  dostawa towarów 

 -  czy też zapłata całości lub części należności. 

 W  tym  przypadku,  podatnik  otrzymał  zapłatę  przed  zrealizowaniem 

 dostawy.  W  związku  z  tym  obowiązek  podatkowy  powstał  24  listopada, 

 tj. w dniu otrzymania zapłaty. 

 Gdyby  dostawa  zrealizowana  została  przed  otrzymaniem  zapłaty, 

 obowiązek podatkowy powstałby w dniu realizacji dostawy. 
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 Załóżmy,  że  w  omawianej  sytuacji,  klient  złożył  zamówienie  23  listopada 

 2022  r.,  dostawa  zrealizowana  została  25  listopada  2022  r.,  ale  klient 

 zapłacił  26  listopada  2022  r..  Wówczas  obowiązek  podatkowy  należałoby 

 rozpoznać w dniu realizacji dostawy tj. 25 listopada 2022r. 

 Jak zatem ustalić datę dokonania dostawy towarów? 

 Zgodnie  z  omawianym  już  art.  7  ust.  1  ustawy  o  VAT,  przez  dostawę 

 towarów  rozumie  się  przeniesienie  prawa  do  rozporządzania 

 towarami jak właściciel.  Może pojawić się jednak kilka  sytuacji: 

 1.  Towar wydawany jest bezpośrednio nabywcy 

 W  takiej  sytuacji  zasadniczo  moment  obowiązku  podatkowego  powstaje  w 

 chwili wydania towaru. 

 2.  Towar  pozostaje  do  dyspozycji  nabywcy  i  na  jego  prośbę  we 

 wskazanym miejscu, np. w magazynie dostawcy 

 Dostawę  towarów  w  tej  sytuacji  należy  rozpoznać  w  momencie,  w  którym 

 pozostawiono te towary w uzgodnionym miejscu. 

 3.  Towar wysyłany jest kurierem (pocztą) 

 W  tym  przypadku  może  powstać  wątpliwość,  czy  za  datę  dokonania 

 dostawy  uznać  należy  moment  wydania  towaru  kurierowi  czy  też  moment 

 dostarczenia  towarów  przez  kuriera  nabywcy.  Momentem  dokonania 

 dostawy w tej sytuacji jest jednak moment wydania towaru kurierowi. 

 Powyższe  dotyczy  oczywiście  sytuacji,  kiedy  strony  transakcji 

 w  zawartej  umowie  nie  ustaliły  innego  momentu  przeniesienia 

 prawa  do  dysponowania  towarem  jak  właściciel.  W  umowie  mogą 

 bowiem  wskazać,  że  dostawa  ma  miejsce  w  momencie  dostarczenia 

 i  odbioru  towaru  przez  nabywcę,  a  nie  w  momencie  przekazania  towaru 

 klientowi.  Może  się  to  okazać  korzystne,  jeśli  nabywca  nie  odbierze 

 towaru  lub  też  gdy  istnieje  ryzyko  utraty  towaru  w  związku  z  jego 
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 wysyłką.  Jeśli  w  takiej  sytuacji  za  datę  dokonania  dostawy  uznana 

 zostanie  data  otrzymania  przesyłki  przez  nabywcę,  sprzedawca  uniknie 

 niepotrzebnych korekt. 

 Dostawa towarów w świetle interpretacji podatkowych 

 Interpretacja  indywidualna  Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej 

 z dnia 22.09.2022 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.423.2022.1.EG: 

 Co  należy  rozumieć  przez  „przeniesienie  prawa  do  rozporządzania 

 towarami  jak  właściciel”  określił  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii 

 Europejskiej  w  sprawie  C-320/88.  W  orzeczeniu  tym  stwierdza  się,  że 

 dla  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  de 

 facto  możliwość  korzystania  z  rzeczy  tak  jak  właściciel,  nawet  jeżeli  nie 

 wiąże  się  to  z  przeniesieniem  własności.  W  tym  orzeczeniu,  odnosząc 

 się  do  dostawy  towarów,  Trybunał  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. (...) 

 W  tym  miejscu  zauważyć  należy,  że  z  wydaniem  towaru  przez  dostawcę 

 łączy  się  istotny  skutek  dokonania  sprzedaży  towarów,  polegający 

 m.in.  na  przejściu  na  odbiorcę  korzyści  i  ciężarów  związanych 

 z  towarem  oraz  ryzyka  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  towaru. 

 Chwilą  decydującą  o  przejściu  na  odbiorcę  korzyści  i  ciężarów 

 związanych  z  towarem  oraz  ryzyka  przypadkowej  utraty  lub 

 uszkodzenia  towaru  jest  –  co  do  zasady  –  wydanie  towaru.  Dokonanie 

 dostawy,  o  którym  mowa  w  art.  19a  ust.  1  ustawy  oznacza  zatem 
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 faktyczne  zrealizowanie  dostawy.  Jeżeli  strony  oznaczyły  inną  chwilę, 

 niż  wydanie  towaru  dla  przejścia  korzyści  i  ciężarów,  to  w  razie 

 wątpliwości  przyjmuje  się,  że  ta  sama  chwila  dotyczy  przejścia  ryzyka 

 przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. (...) 

 Zgodnie  z  art.  544  §  1  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks 

 cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360): 

 jeżeli  rzecz  sprzedana  ma  być  przesłana  przez  sprzedawcę  do  miejsca, 

 które  nie  jest  miejscem  spełnienia  świadczenia,  poczytuje  się  w  razie 

 wątpliwości,  że  wydanie  zostało  dokonane  z  chwilą,  gdy  w  celu 

 dostarczenia  rzeczy  na  miejsce  przeznaczenia  sprzedawca  powierzył  ją 

 przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. 

 Jak stanowi art. 544 § 2 Kodeksu cywilnego: 

 jednakże  kupujący  obowiązany  jest  zapłacić  cenę  dopiero  po  nadejściu 

 rzeczy  na  miejsce  przeznaczenia  i  po  umożliwieniu  mu  zbadania 

 rzeczy. 

 Ponadto jak stanowi art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego: 

 z  chwilą  wydania  rzeczy  sprzedanej  przechodzą  na  kupującego 

 korzyści  i  ciężary  związane  z  rzeczą  oraz  niebezpieczeństwo 

 przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

 Z  przywołanych  przepisów  Kodeksu  cywilnego  wynika,  że  wydanie 

 rzeczy  następuje  z  chwilą  powierzenia  rzeczy  przez  sprzedawcę 

 przewoźnikowi  z  poleceniem  dostarczenia  rzeczy  do  miejsca 

 przeznaczenia  uzgodnionego  wcześniej  z  kupującym.  Z  chwilą,  w  której 

 rzecz  została  powierzona  przewoźnikowi,  następuje  formalne  spełnienie 

 świadczenia  przez  sprzedawcę,  a  na  kupującego  przechodzą  korzyści 

 i ciężary związane z rzeczą. 

 Przenosząc  powyższe  na  grunt  przepisów  ustawy  o  podatku  od  towarów 

 i  usług  należy  stwierdzić,  że  w  sytuacji,  gdy  towar  jest  wysyłany  do 
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 nabywcy  za  pośrednictwem  przewoźnika  (spedytora,  kuriera)  dokonanie 

 dostawy  towaru  następuje  z  chwilą  wydania  towaru  podmiotowi,  który 

 jest  zobowiązany  do  jego  dostarczenia,  z  tym  bowiem  momentem 

 dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.(...) 

 Mając  powyższe  na  uwadze  Spółka  dostarczając  towar  kupującemu  za 

 pośrednictwem  firmy  spedycyjnej  jest  zobowiązana  jako  datę 

 dokonania  dostawy  na  fakturze  przyjąć  datę  wydania  towaru  kurierowi, 

 w  tym  samym  momencie  Spółka  rozpozna  obowiązek  podatkowy 

 w podatku od towarów i usług. 

 Przykład 1 

 Podatnik  zajmuje  się  sprzedażą  paszy.  Zakupiony  towar  wysyłany  jest 

 kupującemu  za  pośrednictwem  firmy  spedycyjnej.  Faktura  sprzedaży 

 wystawiana  jest  w  dniu  wydania  towaru  firmie  spedycyjnej.  Firma  nie 

 posiada  żadnych  regulaminów  sprzedaży,  które  w  sytuacji  dostawy 

 towarów  za  pośrednictwem  firmy  spedycyjnej  regulowałyby  kwestię 

 przeniesienia  prawa  do  rozporządzania  towarami  jak  właściciel.  Ma  jednak 

 podpisaną  umowę  z  firmą  spedycyjną,  z  której  wynika,  że  firma 

 spedycyjna  odpowiada  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 

 umowy  jeśli  w  czasie  od  przyjęcia  przesyłki  przez  kuriera  od  momentu  jej 

 doręczenia  nastąpi  zawiniona  przez  przewoźnika  utrata,  ubytek  lub 

 uszkodzenie  przesyłki.  Kiedy  powstaje  obowiązek  podatkowy  w  podatku 

 od towarów i usług w tej sytuacji? 

 W  momencie  gdy  podatnik  przekazuje  towar  przewoźnikowi  (kurierowi), 

 zgodnie  z  zawartą  umową,  następuje  przeniesienie  prawa  do 

 rozporządzania  jak  właściciel  towarem,  będącym  przedmiotem  dostawy. 

 Zatem  w  momencie  wydania  towaru  dokonana  zostanie  dostawa  towarów. 

 Dzień  wydania  towaru  przewoźnikowi,  celem  dostarczenia  go  do  nabywcy, 

 będzie  dniem  dokonania  dostawy.  W  konsekwencji  w  tym  momencie 

 powstanie obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji. 
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 Przykład 2 

 Podatnik  sprzedał  samochód  25.11.2022  r.  Tego  samego  dnia  wystawił 

 fakturę  oraz  przekazał  nabywcy  wszystkie  dokumenty  wraz  z  kluczykami 

 do  samochodu.  Nabywca  poprosił  jednak  o  możliwość  pozostawienia 

 samochodu  na  placu  sprzedawcy  przez  kilka  dni.  Samochód  odebrany 

 został 28.11.2022 r. Kiedy doszło do dostawy towarów? 

 Przeniesienie  prawa  do  rozporządzania  towarem  jak  właściciel  miało 

 miejsce  w  dniu  wydania  nabywcy  kluczyków  oraz  dokumentu  do 

 samochodu. Do dostawy towarów doszło więc 25.11.2022 r. 

 Z  przytoczonych  już  przepisów  wynika,  że  obowiązek  podatkowy  powstaje 

 zasadniczo  z  chwilą  dokonania  dostawy  towarów  lub  wykonania  usługi. 

 Wiemy już jak ustalić moment dokonania dostawy. 

 Jak zatem ustalić moment wykonania usługi? 

 Niestety  przepisy  nie  określają  precyzyjnie  momentu  wykonania  usługi. 

 Kwestia  ta  może  być  problematyczna,  a  w  wielu  przypadkach  sporna. 

 Najczęściej  data  wykonania  usługi  jest  ustalana  na  podstawie  momentu 

 realizacji  poszczególnych  elementów  umowy.  W  umowie  tej  strony 

 zastrzegają  w  jaki  sposób  ma  dojść  do  realizacji  i  zakończenia  usługi, 

 ustalając  np.  że  odbędzie  się  to  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie 

 protokołu  odbioru.  Zatem  o  tym,  czy  usługa  została  wykonana 

 decyduje  jest  charakter,  a  moment  jej  wykonania  powinien 

 wynikać  z  treści  umowy  zawartej  między  wykonawcą, 

 a  zleceniodawcą.  Przy  czym  określając  moment  wykonania  usługi, 

 strony  powinny  pamiętać,  że  powinien  on  odpowiadać  ekonomicznemu 

 charakterowi  usługi  i  być  zgodny  z  rzeczywistym  przebiegiem  świadczonej 

 usługi.  Ma  to  zapobiec  możliwości  manipulowania  przez  strony  umowy 

 momentem  wykonania  danej  usługi,  a  w  konsekwencji  nieuzasadnionego 

 przesuwania  momentu  powstania  obowiązku  podatkowego  w  podatku  VAT. 
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 Często  konieczna  jest  również  akceptacja  wykonanej  usługi  przez 

 zleceniodawcę. 

 Przykład 3 

 Firma  zleciła  wykonanie  projektu  biura.  Zleceniobiorca  stworzył 

 wizualizację,  która  została  zaakceptowana  przez  zleceniodawcę.  Prace 

 zakończono  w  ustalonym  terminie,  jednak  końcowy  efekt  nie  był  zgodny 

 z  wcześniejszymi  ustaleniami.  Zleceniodawca  nie  przyjął  więc  wykonanej 

 pracy. 

 W  związku  z  tym,  że  usługa  nie  została  zaakceptowana  przez 

 zleceniodawcę, to dla celów podatku VAT usługa nie została wykonana. 

 Przykład 4 

 Podatnik  w  ramach  zlecenia  realizuje  usługę  informatyczną  polegającą  na 

 wdrożeniu  programu  komputerowego.  Usługa  świadczona  jest  etapami,  co 

 wynika  z  podpisanej  umowy.  Za  każdy  etap  zleceniobiorca  otrzymuje 

 zapłatę. 

 W  tej  sytuacji  znaczenie  ma  moment  wykonania  określonego  etapu  prac 

 w  sposób  faktyczny.  Jak  wynika  z  art.  19a  ust.  2  ustawy  o  VAT, 

 w  odniesieniu  do  przyjmowanych  częściowo  usług,  usługę  uznaje  się  za 

 wykonaną,  w  przypadku  wykonania  części  usługi,  dla  której  to  części 

 określono zapłatę. 

 © Copyright by Ewelina Dulęba 2022 
 lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione. 

 www.ewelinaduleba.pl 


