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 Zaliczki - obowiązek podatkowy w VAT i PIT 

 Temat  zaliczek  wymaga  odrębnego  omówienia.  Warto  omówić  go  również 

 w  nawiązaniu  do  przepisów  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 fizycznych,  ponieważ  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  w  VAT 

 i  PIT  zasadniczo  się  różni,  co  może  być  problematyczne  szczególnie  dla 

 osób początkujących. 

 Zgodnie  z  omówioną  w  poprzedniej  lekcji  zasadą  ogólną  ustalania 

 obowiązku  podatkowego  w  VAT,  określoną  w  art.  19a  ust.  1  ustawy  o  VAT, 

 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. 

 Jak  natomiast  wynika  z  art.  19a  ust.  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. 



 Wyjątki o których mowa w powyższym przepisie: 

 1b.  W  odniesieniu  do  dostaw  towarów,  o  których  mowa  w  art.  7a  ust.  1  i 

 2,  dokonywanych  na  rzecz  podatnika  ułatwiającego  dostawy  towarów  oraz 

 przez  tego  podatnika,  obowiązek  podatkowy  powstaje  w  momencie 

 zaakceptowania  płatności  w  rozumieniu  art.  41a  rozporządzenia 

 282/2011. 

 5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 

 4) 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 

 -  z  wyjątkiem  usług,  do  których  stosuje  się  art.  28b,  stanowiących 

 import usług. 

 Jak zatem rozumieć powyższe przepisy? - przykład 

 Czynny  podatnik  podatku  VAT  otrzymał  30  listopada  2022  r.  częściową 

 zapłatę  za  zamówienie,  które  zgodnie  z  umową  zrealizowane  zostało 

 5  grudnia  2022  r.  Pozostała  część  zapłaty  uregulowana  została  po 

 realizacji  dostawy  6  grudnia  2022  r.  Kiedy  powstał  obowiązek  podatkowy 

 w VAT u sprzedawcy? 



 Obowiązek  podatkowy  powstał  w  dniu,  w  którym  podatnik  otrzymał 

 zapłatę  czyli  30  listopada,  ale  tylko  w  odniesieniu  do  otrzymanej  kwoty. 

 W  odniesieniu  do  pozostałej  kwoty  obowiązek  podatkowy  wystąpił 

 w momencie dostawy. 

 A jak sytuacja wygląda na gruncie PIT? 

 Za  przychód  z  działalności  gospodarczej,  uważa  się  generalnie  kwoty 

 należne,  choćby  nie  zostały  faktycznie  otrzymane,  po  wyłączeniu  wartości 

 zwróconych  towarów,  udzielonych  bonifikat  i  skont.  U  podatników 

 dokonujących  sprzedaży  towarów  i  usług  opodatkowanych  podatkiem  od 

 towarów  i  usług  za  przychód  z  tej  sprzedaży  uważa  się  przychód 

 pomniejszony  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  (art.  14  ust.  1 

 ustawy o pdof) 

 Natomiast,  jak  wskazuje  art.  14  ust.  1c,  za  datę  powstania  przychodu 

 uważa  się  zasadniczo  dzień  wydania  rzeczy,  zbycia  prawa  majątkowego 

 lub  wykonania  usługi,  albo  częściowego  wykonania  usługi,  nie  później  niż 

 dzień: 

 1)  wystawienia faktury albo 

 2)  uregulowania należności. 

 Zgodnie  z  art.  14.  ust.  3  pkt  1  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób 

 fizycznych,  do  przychodów  z  działalności  gospodarczej  nie  zalicza 

 się  pobranych  wpłat  lub  zarachowanych  należności  na  poczet 

 dostaw  towarów  i  usług,  które  zostaną  wykonane  w  następnych 

 okresach sprawozdawczych. 

 Przepisy  wskazują  zatem,  że  z  przychodów  wyłączone  zostały  wszelkie 

 otrzymane  przez  podatnika  kwoty,  dotyczące  dostaw,  które  zrealizowane 

 zostaną  w  przyszłości.  Zaliczka  natomiast,  mimo  że  nie  została 

 zdefiniowana  w  przepisach,  oznacza  wpłatę  dokonaną  na  poczet  przyszłej 

 dostawy towarów bądź też przyszłego wykonania usługi. 

 Wróćmy zatem do przykładu omówionego powyżej. 



 Kiedy  w  sytuacji  omawianej  w  przykładzie  u  podatnika  powstał  obowiązek 

 podatkowy w PIT? 

 Obowiązek  podatkowy  w  PIT  powstał  w  momencie  realizacji  dostawy 

 w  odniesieniu  do  całej  kwoty  zamówienia.  Zgodnie  bowiem  ze  wskazanym 

 powyżej  przepisem,  otrzymana  przez  sprzedawcę  zaliczka  nie  powoduje 

 powstania przychodu do opodatkowania. 

 Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który otrzymał zaliczkę? 

 Zgodnie  z  art.  106b  ust.  1  pkt  4  ustawy  o  VAT,  podatnik  jest  obowiązany 

 wystawić  fakturę  dokumentującą  otrzymanie  przez  niego  całości  lub  części 

 zapłaty  przed  dokonaniem  dostawy  towarów  lub  świadczenia  usług, 

 z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy: 

 a)  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

 b)  czynności,  dla  których  obowiązek  podatkowy  powstaje  zgodnie  z 

 art. 19a ust. 5 pkt 4 (przepis cytowany wyżej), 

 c)  dostaw  towarów,  dla  których  obowiązek  podatkowy  powstaje 

 zgodnie z art. 19a ust. 1b. (przepis cytowany wyżej), 

 Jak  natomiast  wskazano  w  art.  106f  ust.  1  faktura  zaliczkowa  powinna 

 zawierać: 

 1.  dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 czyli: 

 -  datę wystawienia, 

 -  kolejny  numer  nadany  w  ramach  jednej  lub  więcej  serii,  który  w 

 sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, 

 -  imiona  i  nazwiska  lub  nazwy  podatnika  i  nabywcy  towarów  lub  usług 

 oraz ich adresy, 

 -  numer,  za  pomocą  którego  podatnik  jest  zidentyfikowany  na 

 potrzeby podatku, 



 -  numer,  za  pomocą  którego  nabywca  towarów  lub  usług  jest 

 zidentyfikowany  na  potrzeby  podatku  lub  podatku  od  wartości 

 dodanej, 

 -  datę  dokonania  lub  zakończenia  dostawy  towarów  lub  wykonania 

 usługi  lub  datę  otrzymania  zapłaty,  o  ile  taka  data  jest  określona  i 

 różni się od daty wystawienia faktury, 

 2.  otrzymaną kwotę zapłaty, 

 3.  kwotę podatku, 

 4.  dane  dotyczące  zamówienia  lub  umowy,  a  w  szczególności:  nazwę 

 (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  ilość  zamówionych  towarów,  wartość 

 zamówionych  towarów  lub  usług  bez  kwoty  podatku,  stawki 

 podatku,  kwoty  podatku  oraz  wartość  zamówienia  lub  umowy 

 z uwzględnieniem kwoty podatku. 

 Jak  wynika  z  art.  106i  ust.  1  ustawy  o  VAT,  fakturę  wystawia  się 

 zasadniczo  nie  później  niż  15.  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu, 

 w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 

 Natomiast  zgodnie  z  ust.  2,  jeżeli  przed  dokonaniem  dostawy  towaru 

 lub  wykonaniem  usługi  otrzymano  całość  lub  część  zapłaty, 

 fakturę  wystawia  się  nie  później  niż  15.  dnia  miesiąca 

 następującego  po  miesiącu,  w  którym  otrzymano  całość  lub  część 

 zapłaty od nabywcy. 

 Kiedy nie trzeba wystawiać faktury zaliczkowej? 

 Może  się  zdarzyć  sytuacja,  że  do  otrzymania  zaliczki  i  dostawy  towaru 

 (realizacji  usługi)  dojdzie  w  tym  samym  okresie  rozliczeniowym.  W  takich 

 sytuacjach,  organy  podatkowe  zezwalają  na  pominięcie  wystawienia 

 faktury  zaliczkowej,  wskazując  jednocześnie,  że  wystawiona  faktura 

 końcowa  musi  dodatkowo  zawierać  elementy  właściwe  dla  faktury 

 zaliczkowej.  Jako  przykład  takiego  stanowiska  wskazać  można 



 interpretację  indywidualną  z  dnia  14.02.2022  r.  sygn. 

 0111-KDIB3-1.4012.1016.2021.1.KO, w której Dyrektor KIS wskazał: 

 “(...)  jeżeli  obowiązek  podatkowy  z  tytułu  otrzymania  zaliczki 

 i  dokonania  dostawy  towarów  powstaje  w  tym  samym  okresie 

 rozliczeniowym  (miesiącu)  możecie  Państwo  zrezygnować 

 z  wystawienia  faktury  zaliczkowej  i  ograniczyć  się  do  wystawiania 

 faktury  zawierającej  elementy,  o  których  mowa  w  art.  106e-106f  ustawy, 

 w  której  uwzględnicie  całość  dokonanej  dostawy  (łącznie  z  kwotą 

 otrzymanej  zaliczki  lub  zaliczek).  W  takim  przypadku  właściwe  jest 

 dokumentowanie  dokonania  transakcji  poprzez  wystawienie  jednego 

 dokumentu  –  faktury  rozliczeniowej,  której  treść  będzie  poszerzona  o 

 dane  wskazane  w  art.  106f  ustawy,  tj.:  kwotę  zapłaty,  kwotę  podatku, 

 datę i kwotę brutto otrzymanej zaliczki.” 

 Faktury zaliczki przed otrzymaniem zapłaty 

 W  art.  106i  ust.  7  ustawy  o  VAT,  ustawodawca  wskazał,  że  faktury  nie 

 mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed: 

 1)  dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, 

 2)  otrzymaniem,  przed  dokonaniem  dostawy  towaru  lub  wykonaniem 

 usługi, całości lub części zapłaty. 

 Wystawienie  faktury  zaliczkowej  przed  otrzymaniem  przedpłaty  na  poczet 

 towaru/usługi  nie  spowoduje  powstania  obowiązku  podatkowego 

 u sprzedawcy, zarówno na gruncie podatku VAT jak i PIT. 

 Przykład 

 Podatnik  20  września  2022  r.  wystawił  fakturę  zaliczkową,  jeszcze  przed 

 otrzymaniem  zaliczki  od  kontrahenta.  Kwota  zaliczki  wpłynęła 

 5  października  2022  r.  Dostawa  towarów  zrealizowana  została  15 

 października  2022  r.  W  tym  dniu  wystawiona  został  również  faktura 

 końcowa. Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT i PIT? 



 Obowiązek  podatkowy  w  VAT  powstał  w  dniu  otrzymania  zaliczki  czyli 

 5  października  2022  r.  w  odniesieniu  do  otrzymanej  kwoty.  Moment 

 wystawienia  faktury  zaliczkowej  nie  ma  w  tej  sytuacji  znaczenia. 

 W  odniesieniu  do  pozostałej  kwoty,  obowiązek  podatkowy  w  VAT  powstał 

 w dniu realizacji dostawy, tj. 15 października 2022 r. 

 Obowiązek  podatkowy  w  PIT  w  odniesieniu  do  całej  kwoty  transakcji 

 powstał  w  dniu  realizacji  dostawy,  tj.  15  października  2022  r.  Wystawienie 

 faktury  zaliczkowej,  a  także  otrzymanie  zaliczki  nie  powoduje  powstania 

 obowiązku podatkowego w PIT. 

 Może  dojść  również  do  sytuacji,  że  pomimo  wystawienia  faktury 

 zaliczkowej,  sprzedawca  nie  otrzyma  zapłaty,  a  dostawa  nie 

 zostanie  zrealizowana.  W  takiej  sytuacji  należy  kontrolować  ile  czasu 

 upłynęło  od  momentu  wystawienia  faktury  zaliczkowej.  Podatnik,  który 

 wystawił  fakturę  zaliczkową  i  nie  otrzymał  w  ciągu  60  dni  zapłaty, 

 powinien  wyeliminować  fakturę  z  obrotu  gospodarczego  niezwłocznie  po 

 upływie  60  dni  od  jej  wystawienia.  Od  tego  bowiem  momentu  staje 

 się  ona  pustą  fakturą.  Zgodnie  z  art.  103  ust.  1  ustawy  o  VAT, 

 podatnicy  mają  obowiązek  w  odniesieniu  do  pustych  faktur,  bez  wezwania 

 naczelnika  urzędu  skarbowego,  do  obliczania  i  wpłacania  podatku  za 

 okresy  miesięczne  w  terminie  do  25.  dnia  miesiąca  następującego  po 

 miesiącu,  w  którym  powstał  obowiązek  podatkowy,  na  rachunek  urzędu 

 skarbowego. 

 Jeśli  więc  podatnik  dokona  skutecznej  korekty  faktury  do  tego  czasu,  nie 

 będzie zobowiązany do zapłaty podatku wykazanego na takiej fakturze. 

 Warto  jednak  mieć  na  uwadze,  że  kwestie  te  nie  zostały  jeszcze  w  pełni 

 uregulowane.  Jeśli  więc  główną  przesłanką  do  wystawienia  faktury 

 zaliczkowej,  jest  przekazanie  kontrahentowi  dokumentu  na  podstawie 

 którego  ma  dokonać  zapłaty,  bezpieczniejszą  formą  będzie  faktura 

 proforma,  która  nie  wywołuje  skutków  podatkowych.  Fakturę  zaliczkową 

 najlepiej jest wystawić już po otrzymaniu zaliczki. 


