
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 14 - 

 Zasady szczególne ustalania obowiązku podatkowego w VAT 

 - część 3 

 Dziś  kontynuujemy  omawianie  drugiej  grupy  transakcji,  dla  której 

 określono  szczególne  zasady  ustalania  obowiązku  podatkowego  w  VAT. 

 Chodzi  tutaj  o  sytuacje  w  których  zgodnie  z  art.  19a  ust.  5  pkt  3  ustawy 

 o  VAT,  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  wystawienia 

 faktury  w  przypadkach  o  których  mowa  w  art.  106b  ust.  1.  Zasadniczo 

 chodzi  więc  o  faktury  wystawione  na  rzecz  innego  podatnika 

 podatku,  podatku  od  wartości  dodanej  lub  podatku  o  podobnym 

 charakterze  lub  na  rzecz  osoby  prawnej  niebędącej  podatnikiem  z 

 tytułu: 

 -  świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 

 -  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, 

 -  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. 

 Tydzień  temu  omówiliśmy  usługi  budowlane.  Zatem  dziś  skupimy  się  na 

 pozostałych transakcjach. 
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 Usługi drukowania oraz dostawy książek drukowanych, gazet, 

 czasopism i magazynów 

 Firmy  działające  w  tych  branżach  zostały  uprzywilejowane.  Obowiązek 

 podatkowy  w  stosunku  do  tych  czynności  zależny  jest  bowiem  od 

 wystawienia  faktury.  Natomiast  sam  termin  wystawienia  faktury  dla  tych 

 czynności jest dłuższy. 

 Jak  zatem  ustalić  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  dla 

 dostawy oraz usług drukowania książek, gazet czy też czasopism? 

 Jak  już  wskazano,  moment  powstania  obowiązku  podatkowego  ustalany 

 jest na podstawie daty wystawienia faktury. 

 Z  art.  19a  ust.  7  ustawy  o  VAT  wynika  jednak,  że  dla  tych  czynności,  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. 

 Zastosowanie  ma  tutaj  również  art.  19a  ust.  8  ww.  ustawy,  zgodnie 

 z  którym,  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. 

 Jak  widać,  podobnie  jak  w  przypadku  usług  budowlanych,  tak 

 i  tutaj  konieczna  jest  znajomość  terminów  wystawienia  faktury  dla 

 tych czynności. 

 Zgodnie  z  art.  106i  ust.  3  pkt  2  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  dostawy 

 książek  drukowanych  oraz  gazet,  czasopism  i  magazynów,  fakturę 

 wystawia  się  nie  później  niż  60.  dnia  od  dnia  wydania  towarów.  Jeśli 
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 jednak  umowa  przewiduje  rozliczenie  zwrotów  wydawnictw,  fakturę 

 wystawia  się  nie  później  niż  120.  dnia  od  pierwszego  dnia  wydania 

 towarów (art. 106i ust. 4). 

 Jak  natomiast  wskazuje  art.  106i  ust.  3  pkt  3,  w  przypadku  czynności 

 polegających  na  drukowaniu  książek  oraz  gazet,  czasopism 

 i  magazynów,  z  wyjątkiem  usług,  stanowiących  import  usług,  fakturę 

 wystawia się  nie później niż  90. dnia  od dnia wykonania  czynności. 

 Terminy  te  są  bardzo  istotne,  ponieważ  może  zdarzyć  się  sytuacja,  że 

 faktura  nie  zostanie  wystawiona  lub  wystawiona  zostanie  po  terminie. 

 Wówczas  obowiązek  podatkowy  we  wskazanych  sytuacjach  powstaje 

 w  ostatni  dzień,  w  którym  faktura  dokumentująca  transakcję  powinna 

 zostać przez podatnika wystawiona. 

 Przejdźmy zatem do przykładów. 

 Przykład 1 

 30  listopada  2022  roku  podatnik  otrzymał  zamówienie  od  osoby  fizycznej 

 nieprowadzącej  działalności  gospodarczej  na  czasopisma  dziecięce. 

 1  grudnia  2022  r.  czasopisma  zostały  wysłane  wraz  z  wystawionym 

 w  tym  dniu  paragonem.  Płatność  nastąpiła  przy  odbiorze.  Kiedy  powstał 

 obowiązek podatkowy w tej sytuacji? 

 Szczególne  zasady  ustalania  obowiązku  podatkowego  w  VAT  dla 

 omawianych  w  dzisiejszej  lekcji  transakcji,  mają  zastosowanie  tylko  do 

 transakcji  zawartych  z  podatnikami  lub  osobami  prawnymi  niebędącymi 

 podatnikami.  W  omawianym  przykładzie  sprzedaż  dokonana  została  na 

 rzecz  osoby  fizycznej  nieprowadzącej  działalności  gospodarczej,  zatem 

 obowiązek  podatkowy  powstał  na  zasadach  ogólnych,  czyli  w  dacie 

 dokonania  dostawy  -  1  grudnia  2022  r.  Jeśli  zapłata  za  zamówienie 

 wpłynęłaby  w  dniu  złożenia  zamówienia,  obowiązek  podatkowy  należałoby 

 rozpoznać z chwilą jej otrzymania. 
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 Przykład 2 

 Przedsiębiorca,  zajmujący  się  drukowaniem  i  dostawą  czasopism 

 motoryzacyjnych  dokonał  dostawy  towaru  na  rzecz  innego  podatnika 

 w  dniu  19  października  2022  r.  Fakturę  wystawił  16  grudnia  2022  r. 

 Zapłatę  natomiast  otrzymał  20  grudnia  2022  r.  Kiedy  powstał  obowiązek 

 podatkowy z tytułu dostawy? 

 Podatnik  wystawił  fakturę  zgodnie  z  obowiązującym  terminem,  tj.  do  60. 

 dnia  od  dnia  wydania  towarów.  Zatem  obowiązek  podatkowy  powstał 

 w dniu wystawienia faktury - 16 grudnia 2022 r. 

 Przykład 3 

 Spółka  zajmująca  się  drukiem  książek  dla  dzieci,  otrzymała  w  dniu  29 

 listopada  2022  r.  zamówienie  na  50  książek  o  łącznej  wartości  1000  zł. 

 Zgodnie  z  umową,  kontrahent  zobowiązany  był  do  zapłaty  zaliczki  200  zł. 

 Zaliczka  wpłynęła  30  listopada  2022  r.  co  udokumentowane  zostało 

 faktura  zaliczkową.  Dostawa  zamówionych  książek  nastąpiła  19  grudnia 

 2022  r.  Tego  też  dnia  wystawiono  fakturę  końcową.  Pozostałą  kwotę 

 800  zł.  spółka  otrzymała  23  grudnia  2022  r.  Kiedy  powstał  obowiązek 

 podatkowy? 

 Zgodnie  z  art.  19a  ust.  8  ustawy  o  VAT,  jeżeli  przed  dokonaniem  dostawy 

 towaru  lub  wykonaniem  usługi  otrzymano  całość  lub  część  zapłaty, 

 obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  jej  otrzymania  w  odniesieniu  do 

 otrzymanej kwoty. 

 Zatem  w  tej  sytuacji  w  odniesieniu  do  kwoty  200  zł  otrzymanej  zaliczki 

 obowiązek  podatkowy  powstał  w  dniu  jej  otrzymania  -  30  listopada  2022  r. 

 W  stosunku  do  pozostałej  kwoty  800  zł  obowiązek  podatkowy  powstał 

 w dniu wystawienia faktury końcowej, tj. 19 grudnia 2022 r. 

 Przykład 4 
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 Przedsiębiorca  zrealizował  usługę  drukowania  książek  na  rzecz  innego 

 podatnika  w  dniu  1  września  2022  r.  Z  uwagi  na  wysoką  wartość 

 zamówienia  postanowił  wstrzymać  się  z  wystawieniem  faktury  jak 

 najdłużej.  Kiedy  zobowiązany  jest  wystawić  fakturę  i  rozpoznać  obowiązek 

 podatkowy w VAT? 

 Zgodnie  z  art.  106i  ust.  3  pkt  3  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  czynności 

 polegających  na  drukowaniu  książek  oraz  gazet,  czasopism  i  magazynów, 

 fakturę wystawia się nie później niż  90. dnia od dnia  wykonania czynności. 

 W  tym  przypadku  faktura  powinna  zostać  wystawiona  najpóźniej  30 

 listopada  2022  r.  W  tym  samym  dniu  powstał  również  obowiązek 

 podatkowy  w  VAT.  Jeśli  jednak,  kontrahent  dokonał  płatności  wcześniej, 

 obowiązek podatkowy należałoby rozpoznać w dniu otrzymania zapłaty. 

 Uwaga:  Jak  ustalić  90  dzień  od  dnia  wykonania  czynności?  Od  1  września 

 czy od 2 września? 

 Odpowiedź  znajduje  się  w  Ordynacji  podatkowej:  Art.  12.  §  1.  Jeżeli 

 początkiem  terminu  określonego  w  dniach  jest  pewne  zdarzenie,  przy 

 obliczaniu  tego  terminu  nie  uwzględnia  się  dnia,  w  którym  zdarzenie 

 nastąpiło.  Upływ  ostatniego  z  wyznaczonej  liczby  dni  uważa  się  za  koniec 

 terminu. 

 Zatem termin ten należy liczyć od 2 września. 

 Przykład 5 

 5  grudnia  2022  r.  drukarnia  otrzymała  zlecenie  drukowania  ulotek. 

 Wydrukowała  je  15  grudnia  2022  r.  o  czym  klient  został  poinformowany. 

 Ulotki  odebrane  zostały  przez  kontrahenta  16  grudnia  2022  r.  Faktura 

 wystawiona  została  20  grudnia  2022  r.  Wtedy  też  firma  otrzymała  za  nią 

 zapłatę. Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT? 
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 Obowiązek  podatkowy  należy  tutaj  rozpoznać  na  zasadach  ogólnych,  czyli 

 w dniu wykonania usługi - 15 grudnia 2022 r. 

 Nie  mają  tutaj  zastosowania  szczególne  zasady  ustalania  obowiązku 

 podatkowego  w  VAT  dla  usług  drukowania.  Ustawodawca  wskazał  bowiem, 

 że  dotyczą  one:  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. 

 Podsumowując,  w  zakresie  omawianych  w  dzisiejszej  lekcji  czynności, 

 obowiązek podatkowy ustalamy odmiennie dla: 

 -  dostaw  i  usług  świadczonych  na  rzecz  osób  fizycznych  -  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  tutaj  na  zasadach  ogólnych,  a  więc  z  chwilą 

 dokonania  dostawy  (wykonania  usługi)  lub  też  z  chwilą  otrzymania 

 zapłaty, jeśli ta nastąpiła wcześniej, 

 -  dostaw  i  usług  świadczonych  między  podatnikami  -  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  w  tej  sytuacji  na  zasadach  szczególnych, 

 tj.  w  momencie  wystawienia  faktury,  jeśli  wystawiono  ją  termino. 

 W  przypadku  wystawienia  faktury  po  terminie,  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  w  ostatni  dzień,  w  którym  faktura 

 dokumentująca  transakcję  powinna  zostać  przez  podatnika 

 wystawiona.  W  razie  wcześniejszego  otrzymania  płatności, 

 obowiązek  podatkowy  powstaje  w  chwili  jej  otrzymania, 

 w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 
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