
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 15 - 

 Zasady szczególne ustalania obowiązku podatkowego w VAT 

 - część 4 

 Do  analizy  pozostała  nam  trzecia  grupa  szczególnych  momentów 

 powstania  obowiązku  podatkowego.  Dla  grupy  tej,  zgodnie  z  art.  19a 

 ust.  5  pkt  4  ustawy  o  VAT,  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą 

 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. 

 Powyższy przepis odnosi się zatem do: 

 1)  dostaw: 

 a)  energii elektrycznej, 

 b)  energii cieplnej, 

 c)  energii chłodniczej oraz 
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 d)  gazu przewodowego. 

 2)  świadczenia usług (niestanowiących importu usług): 

 a)  telekomunikacyjnych, 

 b)  wymienionych  w  poz.  24-37,  50  i  51  załącznika  nr  3 

 do ustawy: 

 -  usługi  związane  z  uzdatnianiem  i  dostarczaniem  wody 

 za pośrednictwem sieci wodociągowych, 

 -  usługi  związane  z  handlem  wodą  dostarczaną  za 

 pośrednictwem sieci wodociągowych, 

 -  usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 

 -  usługi  związane  ze  zbieraniem  odpadów  innych  niż 

 niebezpieczne, nadających się do recyklingu, 

 -  usługi  związane  ze  zbieraniem  odpadów  innych  niż 

 niebezpieczne, nienadających się do recyklingu, 

 -  usługi  związane  z  infrastrukturą  przeznaczoną 

 do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne, 

 -  usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, 

 -  usługi  związane  z  infrastrukturą  przeznaczoną 

 do  przemieszczania  odpadów  niebezpiecznych  nadających  się 

 do recyklingu, 

 -  usługi  związane  z  obróbką  odpadów  innych  niż  niebezpieczne 

 w celu ich ostatecznego usunięcia, 

 -  usługi  związane  z  usuwaniem  odpadów  innych  niż 

 niebezpieczne, 

 -  usługi  związane  z  przetwarzaniem  pozostałych  odpadów 

 niebezpiecznych, 

 -  usługi  związane  z  unieszkodliwianiem  odpadów 

 promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, 

 -  usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem, 

 -  pozostałe  usługi  związane  z  rekultywacją  oraz  specjalistyczne 

 usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń, 
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 -  usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu, 

 -  pozostałe usługi sanitarne, 

 c)  najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 

 d)  ochrony  osób  oraz  usług  ochrony,  dozoru 

 i przechowywania mienia, 

 e)  stałej obsługi prawnej i biurowej, 

 f)  dystrybucji  energii  elektrycznej,  cieplnej  lub  chłodniczej  oraz 

 gazu przewodowego. 

 Z  art.  19a  ust.  7  ustawy  o  VAT  wynika  natomiast,  że  jeśli  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  ww.  ustawy,  a  w  przypadku  gdy 

 nie określono takiego terminu  -  z chwilą upływu terminu  płatności. 

 Jak  zatem  kształtuje  się  termin  wystawienia  faktury  dla 

 powyższych transakcji? 

 Zgodnie  z  art.  106i  ust.  3  pkt  4  ustawy  o  VAT,  fakturę  w  omawianych 

 przypadkach wystawia się nie później niż  z upływem  terminu płatności. 

 A jak wygląda kwestia zaliczek? 

 Do  powyższych  transakcji  nie  mają  zastosowania  przepisy  art.  19a  ust.  8 

 ustawy  o  VAT,  wskazujące,  że  jeśli  przed  wykonaniem  usługi,  otrzymano 

 całość  lub  część  zapłaty,  to  obowiązek  podatkowy  powstaje  z  chwilą  jej 

 otrzymania  w  odniesieniu  do  otrzymanej  kwoty.  Innymi  słowy,  zaliczki  na 

 poczet  sprzedaży  omawianych  dostaw  i  usług,  w  żaden  sposób  nie 

 wpływają  na  rozliczenie  VAT.  Zatem  nie  ma  również  konieczności 

 wystawiania  w  takiej  sytuacji  faktur  zaliczkowych,  na  co  wskazuje 

 art. 106b ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy. 

 Podsumowując,  dla  transakcji  określonych  w  art.  19a  ust.  5  pkt  4  ustawy 

 o  VAT  obowiązek  podatkowy  powstaje  w  momencie  wystawienia  faktury, 
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 czyli  nie  później  niż  w  momencie  upływu  terminu  płatności.  Jeżeli  podatnik 

 nie  wystawi  faktury  lub  zrobi  to  z  opóźnieniem,  obowiązek  podatkowy 

 powstaje z upływem terminu płatności. 

 Przepisy  najłatwiej  jest  zrozumieć  na  konkretnych  przykładach.  Przejdźmy 

 zatem do przykładów. 

 Przykład 1 

 30  listopada  2022  r.  wystawiona  została  faktura  za  dostawę  energii 

 elektrycznej,  w  której  termin  płatności  określony  został  na  dzień  14 

 grudnia 2022 r. Kiedy powstał obowiązek podatkowy? 

 Obowiązek  podatkowy  powstał  w  dniu  wystawienia  faktury  czyli  30 

 listopada 2022 r. 

 Przykład 2 

 Firma  świadcząca  usługi  dostawy  gazu  przewodowego  na  rzecz  osób 

 fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej,  wysyła  odbiorcom 

 prognozy  zużycia  gazu  w  danym  okresie.  Podatnik  nie  wystawia  faktur. 

 W  prognozach  ustalone  są  terminy  płatności  przypadające  na  10  dzień 

 kolejnego miesiąca.  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? 

 Ponieważ  podatnik  nie  wystawia  faktur,  obowiązek  podatkowy  powstaje 

 w  określonych  w  prognozach  terminach  płatności,  czyli  10  dnia  każdego 

 miesiąca. 

 Przykład 3 

 Firma  świadcząca  usługi  dostawy  gazu  przewodowego  na  rzecz  osób 

 fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej,  do  15  dnia  danego 

 miesiąca  wysyła  odbiorcom  faktury  stanowiące  prognozy  zużycia  gazu  w 

 danym  okresie.  Ustalone  terminy  płatności  przypadają  na  10  dzień 

 kolejnego miesiąca.  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? 
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 Ponieważ  wystawiane  są  faktury,  obowiązek  podatkowy  powstaje  w  dniu 

 ich wystawienia. 

 Przykład 4 

 Podatnik  podpisał  z  urzędem  miasta  umowę  na  odśnieżanie  ulic.  Zgodnie  z 

 umową  faktury  powinny  zostać  wystawione  do  5  dnia  każdego  kolejnego 

 miesiąca  za  miesiąc  poprzedni.  Termin  płatności  określony  w  umowie  to 

 15  dzień  miesiąca.  Kiedy  należy  rozpoznać  obowiązek  podatkowy  z  tytułu 

 świadczonych usług? 

 Usługi  odśnieżania  wymienione  zostały  w  pozycji  50  załącznika  nr  3  do 

 ustawy  o  VAT,  w  związku  z  tym  dla  świadczonych  usług  obowiązek 

 podatkowy  powstaje  w  dniu  wystawienia  faktury.  Ponieważ  rozliczenie  ma 

 następować  w  okresach  miesięcznych,  podatnik  zobowiązany  jest  za  każdy 

 miesiąc  wystawić  fakturę  -  nie  później  niż  z  upływem  terminu  płatności. 

 Jeśli  nie  wystawi  faktury,  obowiązek  podatkowy  rozpoznać  należy  z  chwilą 

 upływu terminu płatności. 

 Zatem  jeśli  z  tytułu  świadczonych  usług  np.  za  grudzień,  podatnik  wystawi 

 fakturę  w  dniu  31  grudnia  2022  r.  z  terminem  płatności  15  stycznia  2023  r. 

 - obowiązek podatkowy powstanie 31 grudnia 2022 r. 

 Jeśli  faktura  wystawiona  zostanie  np.  5  stycznia  2023  r.  -  obowiązek 

 podatkowy powstanie właśnie w tym dniu. 

 Jeśli  jednak  podatnik  nie  wystawi  faktury  lub  wystawi  ją  po 

 obowiązującym  terminie  czyli  po  15  stycznia  2023  r.  (obowiązek 

 wystawienia  faktury  zgodnie  z  przepisami  mija  z  chwilą  upływu  terminu 

 płatności),  obowiązek  podatkowy  rozpoznać  należy  w  dniu  upływu  terminu 

 płatności czyli 15 stycznia 2023 r. 

 Przykład 5 

 © Copyright by Ewelina Dulęba 2023 
 lub udostępnianie bez zgody autorki jest zabronione. 

 www.ewelinaduleba.pl 

 5 



 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 Podatnik  we  wrześniu  2022  r.  zawarł  z  innym  podatnikiem  umowę  najmu 

 lokalu  użytkowego  od  1  października  2022  r.  Czynsz  ma  być  płatny  za 

 poszczególne  kwartały  w  terminie  do  10  dnia  miesiąca  następującego  po 

 każdym  kolejnym  kwartale.  Pierwsze  rozliczenie  powinno  zatem  nastąpić 

 w  styczniu  2023  r.  za  ostatni  kwartał  2022  r.  Najemca  wpłacił  jednak 

 czynsz 30 listopada 2022 r. 

 Wpłata  nie  powoduje  powstania  obowiązku  podatkowego  w  VAT  oraz 

 obowiązku  wystawienia  faktury  zaliczkowej.  Obowiązek  podatkowy 

 powstanie  dopiero  w  momencie  wystawienia  faktury  za  IV  kwartał  2022  r. 

 nie  później  jednak  niż  10  stycznia  2023  r.  czyli  dnia  w  którym  upływa 

 termin płatności. 

 Przykład 6 

 Kancelaria  prawna  świadczy  usługę  stałej  obsługi  prawnej  na  rzecz  innej 

 firmy.  Z  umowy  wynika,  że  rozliczenia  z  tego  tytułu  dokonywane  są  do  15. 

 dnia  następnego  miesiąca.  Fakturę  za  listopad  2022  r.  wystawiono  w  dniu 

 5  grudnia  2022  r.  z  terminem  płatności  do  15  grudnia  2022  r.  Kontrahent 

 dokonał jednak płatności wcześniej - w dniu 25 listopada 2022 r. 

 W  tym  przypadku  obowiązek  podatkowy  powstał  w  dniu  5  grudnia  2022  r. 

 czyli w dacie faktury wystawionej w obowiązującym terminie. 
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