
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 12 - 

 Zasady szczególne ustalania obowiązku podatkowego w VAT 

 - część 1 

 Zasady  powstania  obowiązku  podatkowego  w  VAT  w  przypadku  sprzedaży 

 krajowej  określa  art.  19a  ustawy  o  VAT.  W  lekcji  nr  10  omówione  zostały 

 zasady ogólne ustalania obowiązku podatkowego VAT. 

 Przejdźmy zatem do zasad szczególnych. 

 Zgodnie  z  art.  19a  ust.  5  ustawy  o  VAT  obowiązek  podatkowy  powstaje 

 z chwilą: 

 1)  otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: 

 a)  wydania  towarów  przez  komitenta  komisantowi  na  podstawie 

 umowy komisu, 

 b)  przeniesienia  z  nakazu  organu  władzy  publicznej  lub  podmiotu 

 działającego  w  imieniu  takiego  organu  lub  przeniesienia  z 

 mocy  prawa  prawa  własności  towarów  w  zamian  za 

 odszkodowanie, 

 c)  dokonywanej  w  trybie  egzekucji  dostawy  towarów,  o  której 

 mowa w art. 18, 

 d)  świadczenia,  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  na  zlecenie 

 sądów  powszechnych,  administracyjnych,  wojskowych  lub 

 prokuratury  usług  związanych  z  postępowaniem  sądowym  lub 

 przygotowawczym,  z  wyjątkiem  usług,  do  których  stosuje  się 

 art. 28b, stanowiących import usług, 

 e)  świadczenia  usług  zwolnionych  od  podatku  zgodnie  z  art.  43 

 ust. 1 pkt 37-41; 
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 2)  otrzymania  całości  lub  części  dotacji,  subwencji  i  innych 

 dopłat  o  podobnym  charakterze,  o  których  mowa  w  art.  29a 

 ust. 1; 

 3)  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),  z  wyjątkiem  dostaw  towarów,  o  których  mowa  w  art. 

 7a  ust.  1  i  2,  dokonywanych  na  rzecz  podatnika  ułatwiającego 

 dostawy towarów oraz przez tego podatnika, 

 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; 

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

 stanowiących import usług. 

 W art. 19a ust. 12 ww. ustawy, ustawodawca wskazał,  że: 

 Minister  właściwy  do  spraw  finansów  publicznych  może  określić,  w  drodze 

 rozporządzenia,  późniejsze  niż  wymienione  w  ust.  1,  5  oraz  7-11  terminy 

 powstania  obowiązku  podatkowego,  uwzględniając  specyfikę  wykonywania 

 niektórych  czynności,  uwarunkowania  obrotu  gospodarczego  niektórymi 

 towarami oraz przepisy Unii Europejskiej. 

 Przejdźmy  zatem  do  wydanego  na  tej  podstawie  rozporządzenia  Ministra 

 Finansów  z  dnia  18.09.2015  r.  w  sprawie  późniejszego  terminu  powstania 

 obowiązku podatkowego: 

 §  2.  W  przypadku  usług  wykonywanych  przez  komornika  sądowego 

 w  ramach  czynności  egzekucyjnych  lub  innych  czynności  przekazanych  do 

 kompetencji  komornika  sądowego  na  podstawie  odrębnych  przepisów, 

 obowiązek  podatkowy  z  tytułu  tych  usług  powstaje  z  chwilą  otrzymania 

 całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 

 Z  przepisów  wynika  zatem,  że  szczególny  moment  powstania 

 obowiązku  podatkowego  podzielić  można  zasadniczo  na  trzy 

 grupy: 

 1.  moment otrzymania całości lub części zapłaty, 

 2.  moment  wystawienia  faktury  na  rzecz  innych  podatników  VAT 

 w odniesieniu do konkretnych czynności, 

 3.  moment wystawienia faktury w określonych przypadkach. 

 Warto  tutaj  podkreślić,  że  podatnik  wykonujący  czynności  opodatkowane 

 VAT  zobowiązany  jest  ustalić,  w  którym  momencie  w  odniesieniu  do 

 wykonywanych  przez  niego  czynności  powstaje  obowiązek  podatkowy. 

 Przede  wszystkim  sprawdzić  należy,  czy  dla  wykonywanych  przez  niego 

 czynności  ustawodawca  nie  określił  szczególnego  momentu  powstania 
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 obowiązku  podatkowego,  uzależnionego  od  otrzymania  zapłaty  czy  też 

 wystawienia  faktury.  Jeżeli  dla  tych  czynności  przewidziany  został  sposób 

 szczególny  ustalania  obowiązku  podatkowego  -  podatnik  zobowiązany  jest 

 go  stosować.  Jeśli  natomiast,  w  stosunku  do  tych  czynności  nie  mają 

 zastosowania  zasady  szczególne  powstania  obowiązku  podatkowego 

 w VAT, stosować należy zasady ogólne. 

 Teraz  przejdźmy  do  1  grupy,  w  której  znajdują  się  czynności, 

 w  stosunku  do  których  obowiązek  podatkowy  w  VAT  powstaje 

 z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.  Dotyczy  to transakcji: 

 a)  wydania  towarów  przez  komitenta  komisantowi  na  podstawie 

 umowy komisu, 

 b)  przeniesienia  z  nakazu  organu  władzy  publicznej  lub  podmiotu 

 działającego  w  imieniu  takiego  organu  lub  przeniesienia  z  mocy 

 prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie, 

 c)  dokonywanej  w  trybie  egzekucji  dostawy  towarów,  o  której  mowa  w 

 art.  18  (art.  18.  Organy  egzekucyjne  określone  w  ustawie  z  dnia  17 

 czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  (Dz. 

 U.  z  2022  r.  poz.  479)  oraz  komornicy  sądowi  wykonujący  czynności 

 egzekucyjne  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  postępowania 

 cywilnego  są  płatnikami  podatku  od  dostawy,  dokonywanej  w  trybie 

 egzekucji,  towarów  będących  własnością  dłużnika  lub  posiadanych 

 przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów), 

 d)  świadczenia,  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  na  zlecenie  sądów 

 powszechnych,  administracyjnych,  wojskowych  lub  prokuratury 

 usług  związanych  z  postępowaniem  sądowym  lub  przygotowawczym, 

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

 import usług, 

 e)  świadczenia  usług  zwolnionych  od  podatku  zgodnie  z  art.  43  ust.  1 

 pkt 37-41, do usług tych należą: 
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 -  usługi  ubezpieczeniowe,  usługi  reasekuracyjne  i  usługi 

 pośrednictwa  w  świadczeniu  usług  ubezpieczeniowych 

 i  reasekuracyjnych,  a  także  usługi  świadczone  przez 

 ubezpieczającego  w  zakresie  zawieranych  przez  niego  umów 

 ubezpieczenia  na  cudzy  rachunek,  z  wyłączeniem  zbywania 

 praw  nabytych  w  związku  z  wykonywaniem  umów 

 ubezpieczenia i umów reasekuracji, 

 -  usługi  udzielania  kredytów  lub  pożyczek  pieniężnych  oraz 

 usługi  pośrednictwa  w  świadczeniu  usług  udzielania  kredytów 

 lub  pożyczek  pieniężnych,  a  także  zarządzanie  kredytami  lub 

 pożyczkami  pieniężnymi  przez  kredytodawcę  lub 

 pożyczkodawcę, 

 -  usługi  w  zakresie  udzielania  poręczeń,  gwarancji  i  wszelkich 

 innych  zabezpieczeń  transakcji  finansowych 

 i  ubezpieczeniowych  oraz  usługi  pośrednictwa  w  świadczeniu 

 tych  usług,  a  także  zarządzanie  gwarancjami  kredytowymi 

 przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę, 

 -  usługi  w  zakresie  depozytów  środków  pieniężnych, 

 prowadzenia  rachunków  pieniężnych,  wszelkiego  rodzaju 

 transakcji  płatniczych,  przekazów  i  transferów  pieniężnych, 

 długów,  czeków  i  weksli  oraz  usługi  pośrednictwa 

 w świadczeniu tych usług, 

 -  usługi,  w  tym  także  usługi  pośrednictwa,  których  przedmiotem 

 są  udziały  w  spółkach  lub  innych  niż  spółki  podmiotach,  jeżeli 

 mają  one  osobowość  prawną  -  z  wyłączeniem  usług 

 przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi, 

 -  usługi,  których  przedmiotem  są  instrumenty  finansowe, 

 o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  obrocie 

 instrumentami  finansowymi  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  328,  355, 

 680,  1505,  1595  i  2140),  z  wyłączeniem  przechowywania  tych 
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 instrumentów  i  zarządzania  nimi,  oraz  usługi  pośrednictwa  w 

 tym zakresie, 

 f)  otrzymania  całości  lub  części  dotacji,  subwencji  i  innych  dopłat  o 

 podobnym  charakterze,  o  których  mowa  w  art.  29a  ust.  1,  czyli 

 mającymi  bezpośredni  wpływ  na  cenę  towarów  dostarczanych  lub 

 usług świadczonych przez podatnika, 

 g)  usługi  wykonywane  przez  komornika  sądowego  w  ramach  czynności 

 egzekucyjnych  lub  innych  czynności  przekazanych  do  kompetencji 

 komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów. 

 W  art.  19a  ust.  6  ustawy  o  VAT,  wskazano  dodatkowo,  że  w  powyższych 

 przypadkach  obowiązek  podatkowy  powstaje  w  odniesieniu  do 

 otrzymanej kwoty. 

 Przejdźmy do przykładów. 

 Przykład 1 

 W  dniu  1  listopada  2022  roku  komitent  przekazał  komisantowi  samochód. 

 Fakturę  z  tego  tytułu  wystawił  30  listopada  2022  r.  W  dniu  7  grudnia  2022 

 r.  samochód  został  sprzedany  przez  komisanta.  Komitent  zapłatę  za 

 sprzedany  towar  otrzymał  8  grudnia  2022  r.  Kiedy  powstał  obowiązek 

 podatkowy u komitenta? 

 Zanim  odpowiemy  na  pytanie,  warto  zapoznać  się  z  podstawowymi 

 definicjami w tym zakresie. 

 Art. 765 Kodeksu Cywilnego: 

 Przez  umowę  komisu  przyjmujący  zlecenie  (komisant)  zobowiązuje  się 

 za  wynagrodzeniem  (prowizja)  w  zakresie  działalności  swego 

 przedsiębiorstwa  do  kupna  lub  sprzedaży  rzeczy  ruchomych  na  rachunek 

 dającego zlecenie  (komitenta)  , lecz w imieniu własnym. 

 Definicja wskazuje na dwie odrębne umowy: 
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 -  pierwsza  zobowiązuje  komisanta  do  podjęcia  określonych  działań  w 

 imieniu własnym, ale na rzecz komitenta, 

 -  druga  umowa  to  umowa  sprzedaży  przedmiotu  stanowiącego 

 przedmiot umowy. 

 Wróćmy  również  do  pojęcia  dostawy  towarów,  określonej  w  art.  7  ust. 

 1  ustawy  o  VAT,  zgodnie  z  którą  przez  dostawę  towarów  rozumie  się 

 przeniesienie  prawa  do  rozporządzania  towarami  jak  właściciel,  w  tym 

 również  wydanie  towarów  na  podstawie  umowy  komisu:  między 

 komitentem  a  komisantem,  jak  również  wydanie  towarów  przez  komisanta 

 osobie trzeciej (punkt 3 wskazanego przepisu). 

 Odnosząc  się  więc  do  przykładu,  zgodnie  z  art.  19a  ust.  5  lit.  a  ustawy 

 o  VAT,  obowiązek  podatkowy  u  komitenta  powstaje  z  chwilą  otrzymania 

 całości  lub  części  zapłaty  z  tytułu  wydania  towarów  przez  komitenta 

 komisantowi  na  podstawie  umowy  komisu.  Ustawodawca,  poza  faktem 

 otrzymania  zapłaty,  nie  wskazał  żadnych  dodatkowych  warunków  czy  też 

 ograniczeń  w  zakresie  powstania  obowiązku  podatkowego  w  VAT. 

 W  związku  z  tym  obowiązek  podatkowy  po  stronie  komitenta 

 zależny  jest  wyłącznie  od  otrzymania  całości  lub  części  zapłaty. 

 Zatem  w  omawianym  przypadku,  obowiązek  podatkowy  u  komitenta 

 powstał  w  dniu  8  grudnia  2022  r.  czyli  w  dniu,  w  którym  otrzymał  on 

 zapłatę za samochód. 

 Warto  również  zauważyć,  że  szczególny  obowiązek  podatkowy 

 dotyczy  tylko  komitenta.  Po  stronie  komisanta  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  na  zasadach  ogólnych.  W  sytuacji 

 przedstawionej  w  przykładzie,  u  komisanta  obowiązek  podatkowy  powstał 

 z  chwilą  wydania  towaru  lub  też  w  momencie  otrzymania  całości  lub  części 

 zapłaty - jeżeli otrzymał ją przed wydaniem towaru. 

 Co  ważne,  faktura  wystawiona  przez  komitenta  musi  zawierać 

 wyrażenie  “metoda  kasowa”.  Jest  to  istotne  dla  kontrahenta 
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 (komisanta),  wskazuje  bowiem,  że  obowiązek  podatkowy  w  tym 

 przypadku  powstaje  dopiero  w  momencie  otrzymania  zapłaty,  a  tym 

 samym  wiadomo  kiedy  można  odliczyć  wynikający  z  faktury  VAT  naliczony. 

 Dla  łatwiejszego  zidentyfikowania  transakcji  można  (choć  nie  jest  to 

 obowiązkowe),  zawrzeć  na  fakturze  również  informację,  że  dotyczy  ona 

 umowy  komisu.  Sama  metoda  kasowa  również  doczeka  się  dokładniejszej 

 analizy. 

 Przykład 2 

 Spółka  świadczy  usługi  udzielania  oprocentowanych  kredytów  i  pożyczek 

 na  rzecz  innych  podatników.  Korzysta  ze  zwolnienia  przewidzianego 

 w  art.  43  ust.  1  pkt  38  ustawy  o  VAT  dla  tego  rodzaju  usług.  3  listopada 

 2022  roku  udzieliła  pożyczki,  której  termin  płatności  wraz  z  odsetkami 

 upłynął  30  listopada  2022  r.  Pożyczkobiorca  zwrócił  ją  jednak  wraz 

 z  odsetkami  dopiero  5  grudnia  2022  r.  Kiedy  powstał  obowiązek 

 podatkowy z tytułu udzielenia pożyczki? 

 Dla  wskazanej  usługi  zwolnionej  z  podatku  VAT,  obowiązek  podatkowy 

 powstaje  z  chwilą  otrzymania  całości  lub  części  zapłaty  z  tego  tytułu 

 (art.  19a  ust.  5  pkt  1  lit.  e),  a  więc  z  chwilą  otrzymania  odsetek  od 

 pożyczki.  Obowiązek  podatkowy  nie  powstanie  zatem,  dopóki 

 spółka  -  pożyczkobiorca  nie  otrzyma  odsetek  od  udzielonej 

 pożyczki.  Nie  ma  tutaj  znaczenia  termin  płatności.  We  wskazanym 

 przypadku  obowiązek  podatkowy  powstał  5  grudnia,  tj.  w  dniu,  w  którym 

 podatnik otrzymał zwrot pożyczki wraz z odsetkami. 

 Przykład 3 

 Wróćmy  do  podatnika  z  poprzedniego  przykładu  czyli  spółki,  która 

 świadczy  usługi  udzielania  oprocentowanych  kredytów  i  pożyczek  na  rzecz 

 innych  podatników  oraz  korzysta  ze  zwolnienia  przewidzianego  w  art.  43 

 ust.  1  pkt  38  ustawy  o  VAT  dla  tego  rodzaju  usług.  Spółka  chce  skorzystać 
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 z  możliwości,  wskazanej  przez  ustawodawcę  w  art.  43  ust.  22  ustawy 

 o  VAT,  czyli  zrezygnować  ze  zwolnienia  od  podatku.  Jak  określić  moment 

 powstania  obowiązku  podatkowego  dla  pożyczek  po  rezygnacji  ze 

 zwolnienia? 

 Zakładamy  tutaj  oczywiście,  że  podatnik  spełnił  warunki  przewidziane  w 

 przepisach i może zrezygnować ze zwolnienia: 

 art. 43 ust. 22 i 23 ustawy o VAT: 

 22.  Podatnik  może  zrezygnować  ze  zwolnienia  od  podatku  usług,  o 

 których  mowa  w  ust.  1  pkt  7,  12  i  38-41,  świadczonych  na  rzecz 

 podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że: 

 1)  jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; 

 2)  złoży  naczelnikowi  urzędu  skarbowego  pisemne  zawiadomienie  o 

 wyborze  opodatkowania  tych  usług  przed  początkiem  okresu 

 rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia. 

 23.  Podatnik,  o  którym  mowa  w  ust.  22,  może,  nie  wcześniej  niż  po 

 upływie  2  lat,  licząc  od  początku  okresu  rozliczeniowego,  od  którego 

 wybrał  opodatkowanie  usług,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  7,  12  i  38-41, 

 ponownie  skorzystać  ze  zwolnienia  od  podatku  tych  usług,  pod  warunkiem 

 złożenia  naczelnikowi  urzędu  skarbowego  pisemnego  zawiadomienia  o 

 rezygnacji  z  opodatkowania,  przed  początkiem  okresu  rozliczeniowego,  od 

 którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia. 

 Rezygnacja  ze  zwolnienia  od  podatku  usług  udzielania  pożyczek  i  wybór 

 ich  opodatkowania  obejmuje  także  umowy  pożyczki,  które  zostały  zawarte 

 przed  rezygnacją  ze  zwolnienia  ,  a  których  rozliczanie  jest  kontynuowane  w 

 nowym stanie prawnym. 
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 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 Rezygnacja  ze  zwolnienia  od  podatku  VAT  usług  udzielania 

 pożyczek,  na  podstawie  art.  43  ust.  22  ustawy,  powoduje  zmianę 

 momentu  powstania  obowiązku  podatkowego  dla  usług,  dla 

 których  wybrano  opodatkowanie.  Ustalenie  momentu  powstania 

 obowiązku  podatkowego  na  zasadach  określonych  w  art.  19a  ust.  5  pkt  1 

 lit.  e  ustawy  nie  znajdzie  zastosowania,  gdyż  przepis  ten  odnosi  się 

 wyłącznie  do  usług,  których  świadczenie  jest  zwolnione  od  podatku  VAT  na 

 mocy m.in. art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy. 

 W  związku  z  powyższym  rezygnacja  ze  zwolnienia  dla  świadczonych 

 usług  polegających  na  udzielaniu  kredytów  i  pożyczek  powoduje, 

 że  obowiązek  podatkowy  dla  tych  usług  ustalany  jest  na  zasadach 

 ogólnych. 

 W  kolejnych  lekcjach  omówione  zostaną  pozostałe  dwie  grupy 

 szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego w VAT, czyli: 

 -  moment  wystawienia  faktury  na  rzecz  innych  podatników  VAT 

 w odniesieniu do konkretnych czynności i 

 -  moment wystawienia faktury w określonych przypadkach. 
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