
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 SZKOŁA VAT 

 -  lekcja 18 - 

 Jak ustalić podstawę opodatkowania  VAT - zasady ogólne 

 Podatnicy  VAT  zobowiązani  są  do  prawidłowego  ustalenia  podstawy 

 opodatkowania. Od tej podstawy zależy bowiem wysokość podatku. 

 Zacznijmy  od  przedstawienia  ogólnych  zasad  ustalania  podstawy 

 opodatkowania VAT. 

 Art. 29a, ust. 1 i 2 ustawy o VAT: 

 1.  Podstawą  opodatkowania,  z  zastrzeżeniem  ust.  2,  3  i  5,  art.  30a-30c, 

 art.  32,  art.  119  oraz  art.  120  ust.  4  i  5,  jest  wszystko,  co  stanowi 

 zapłatę,  którą  dokonujący  dostawy  towarów  lub  usługodawca  otrzymał  lub 

 ma  otrzymać  z  tytułu  sprzedaży  od  nabywcy,  usługobiorcy  lub  osoby 

 trzeciej,  włącznie  z  otrzymanymi  dotacjami,  subwencjami  i  innymi 

 dopłatami  o  podobnym  charakterze  mającymi  bezpośredni  wpływ  na  cenę 

 towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. 

 Zgodnie  z  powyższym  oraz  art.  29a  ust.  6  ww.  ustawy,  podstawa 

 opodatkowania obejmuje: 

 1)  podatki,  cła,  opłaty  i  inne  należności  o  podobnym  charakterze,  z 

 wyjątkiem kwoty podatku, 

 2)  koszty  dodatkowe,  takie  jak  prowizje,  koszty  opakowania, 

 transportu  i  ubezpieczenia,  pobierane  przez  dokonującego  dostawy 

 lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 

 To  czego  nie  obejmuje  podstawa  opodatkowania  wskazane  natomiast 

 zostało w art. 29a ust. 7 ww. ustawy: 

 7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: 
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 1)  stanowiących  obniżkę  cen  w  formie  rabatu  z  tytułu  wcześniejszej 

 zapłaty; 

 2)  udzielonych  nabywcy  lub  usługobiorcy  opustów  i  obniżek  cen, 

 uwzględnionych w momencie sprzedaży; 

 3)  otrzymanych  od  nabywcy  lub  usługobiorcy  jako  zwrot 

 udokumentowanych  wydatków  poniesionych  w  imieniu  i  na  rzecz 

 nabywcy  lub  usługobiorcy  i  ujmowanych  przejściowo  przez 

 podatnika  w  prowadzonej  przez  niego  ewidencji  na  potrzeby 

 podatku. 

 Zgodnie  z  kolei  z  ust.  8,  w  przypadku  dostawy  budynków  lub 

 budowli  trwale  z  gruntem  związanych  albo  części  takich 

 budynków  lub  budowli  z  podstawy  opodatkowania  nie  wyodrębnia 

 się  wartości  gruntu.  Nie  ma  to  zastosowania  do  czynności  oddania  w 

 użytkowanie  wieczyste  gruntu,  dokonywanego  z  równoczesną  dostawą 

 budynków  lub  budowli  trwale  z  gruntem  związanych  albo  części  takich 

 budynków lub budowli. 

 Obniżenie podstawy opodatkowania 

 - rozliczanie faktur in minus przez sprzedawcę 

 Zgodnie  z  art.  29a  ust.  10  ww.  ustawy,  podstawa  opodatkowania  podlega 

 obniżeniu o: 

 1)  kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, 

 2)  wartość  zwróconych  towarów  i  opakowań,  z  zastrzeżeniem  ust.  11  i 

 12, 

 3)  zwróconą  nabywcy  całość  lub  część  zapłaty  otrzymaną  przed 

 dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło, 
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 4)  wartość  zwróconych  kwot  dotacji,  subwencji  i  innych  dopłat  o 

 podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1. 

 Powołane powyżej przepisy ust. 11 i 12 wskazują, że: 

 -  do  podstawy  opodatkowania  nie  wlicza  się  wartości  opakowania, 

 jeżeli  podatnik  dokonał  dostawy  towaru  w  opakowaniu  zwrotnym, 

 pobierając  kaucję  za  to  opakowanie  lub  określając  taką  kaucję  w 

 umowie dotyczącej dostawy towaru. 

 -  w  przypadku  niezwrócenia  przez  nabywcę  opakowania,  o  którym 

 mowa  powyżej,  podstawę  opodatkowania  podwyższa  się  o  wartość 

 tego opakowania: 

 a)  w  dniu  następującym  po  dniu,  w  którym  umowa  przewidywała 

 zwrot  opakowania  -  jeżeli  tego  opakowania  nie  zwrócono  w 

 terminie określonym w umowie, 

 b)  60.  dnia  od  dnia  wydania  opakowania  -  jeżeli  w  umowie  nie 

 określono terminu zwrotu tego opakowania. 

 Dodatkowo  jak  wskazuje  ust.  13  i  14,  w  przypadkach  o  których  mowa 

 w  ust.  10  pkt  1-3,  obniżenia  podstawy  opodatkowania,  w  stosunku  do 

 podstawy  określonej  w  wystawionej  fakturze  z  wykazanym  podatkiem, 

 dokonuje  się  za  okres  rozliczeniowy,  w  którym  podatnik  wystawił  fakturę 

 korygującą,  pod  warunkiem  że  z  posiadanej  przez  tego  podatnika 

 dokumentacji  wynika,  że  uzgodnił  on  z  nabywcą  towaru  lub  usługobiorcą 

 warunki  obniżenia  podstawy  opodatkowania  dla  dostawy  towarów  lub 

 świadczenia  usług  określone  w  fakturze  korygującej  oraz  warunki  te 

 zostały  spełnione,  a  faktura  ta  jest  zgodna  z  posiadaną  dokumentacją. 

 W  przypadku  gdy  w  okresie  rozliczeniowym,  w  którym  została  wystawiona 

 faktura  korygująca,  podatnik  nie  posiada  dokumentacji,  o  której  mowa 

 powyżej,  obniżenia  podstawy  opodatkowania  dokonuje  za  okres 

 rozliczeniowy,  w  którym  dokumentację  tę  uzyskał.  Postępowanie  takie  jest 
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 właściwe  również,  w  przypadku  stwierdzenia  pomyłki  w  kwocie  podatku 

 na  fakturze  i  wystawienia  faktury  korygującej  do  faktury,  w  której 

 wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. 

 Warunek  posiadania  dokumentacji  określony  powyżej,  zgodnie  z  art.29a 

 ust. 15 nie musi być jednak spełniony, w przypadku: 

 1)  eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

 2)  dostawy  towarów  i  świadczenia  usług,  dla  których  miejsce 

 opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju, 

 3)  sprzedaży:  energii  elektrycznej,  cieplnej  lub  chłodniczej,  gazu 

 przewodowego,  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej,  cieplnej  lub 

 chłodniczej,  usług  dystrybucji  gazu  przewodowego,  usług 

 telekomunikacyjnych  oraz  usług  wymienionych  w  poz.  24-37,  50  i 

 51 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, 

 4)  wystawienia  faktury  korygującej  w  postaci  faktury 

 ustrukturyzowanej. 

 Podsumowując,  w  nawiązaniu  do  przepisów  art.  29a  ust.  13,  w 

 przypadkach,  o  których  mowa  w  art.  29a  ust.  10  pkt  1-3  ustawy  o  VAT, 

 obniżenia  podstawy  opodatkowania,  w  stosunku  do  podstawy 

 określonej  w  wystawionej  fakturze  z  wykazanym  podatkiem, 

 dokonuje  się  za  okres  rozliczeniowy,  w  którym  podatnik  wystawił 

 fakturę korygującą, pod warunkiem że: 

 -  z  posiadanej  przez  tego  podatnika  dokumentacji  wynika,  że  uzgodnił 

 on  z  nabywcą  towaru  lub  usługobiorcą  warunki  obniżenia  podstawy 

 opodatkowania  dla  dostawy  towarów  lub  świadczenia  usług 

 określone w fakturze korygującej oraz 

 -  ww. warunki zostały spełnione i 

 -  faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją. 
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 W  przypadku  gdy  w  okresie  rozliczeniowym,  w  którym  została 

 wystawiona  faktura  korygująca,  podatnik  nie  posiada 

 dokumentacji,  o  której  mowa  powyżej,  obniżenia  podstawy 

 opodatkowania  dokonuje  za  okres  rozliczeniowy,  w  którym 

 dokumentację tę uzyskał. 

 Należy  również  pamiętać,  że  dokumentacja  ta  nie  jest  konieczna,  jeśli 

 mamy  do  czynienia  z  przypadkami  określonymi  w  art.  29a  ust.  15  ww. 

 ustawy  czyli  m.in.  kiedy  sprzedaż  dotyczy  np.  energii,  gazu  czy  też  usługi 

 ich  dystrybucji.  Co  bardzo  ważne  obowiązek  posiadania  dokumentacji 

 potwierdzającej  prawo  do  zmniejszenia  podstawy  opodatkowania  nie 

 dotyczy  również  przypadku  wystawienia  faktury  korygującej  w  postaci 

 faktury  ustrukturyzowanej  czyli  e-faktury,  co  na  chwilę  obecną  jest 

 dobrowolne, ale w niedalekiej przyszłości będzie już obowiązkowe. 

 Ustawodawca  nie  doprecyzował  w  przepisach  w  jakiej  formie  muszą  być 

 dokumenty  uzgadniające  warunki  korekty.  Oznacza  to  więc  że  forma  może 

 być  dowolna.  Dokumenty  te  muszą  jednak  jednoznacznie  stwierdzać,  że 

 konkretny  nabywca  zgodził  się  na  te  uzgodnienia.  Mogą  to  być: 

 dokumenty  handlowe,  aneksy  do  umów,  dowody  zapłaty,  korespondencja 

 handlowa,  jeśli  tylko  wynika  z  nich  że  zmienione  warunki  transakcji 

 zostały  zaakceptowane  przez  obie  strony  transakcji  tj.  przez  nabywcę 

 i sprzedawcę. 

 Przykład 1 

 Podatnik  31  grudnia  2022  roku  dokonał  sprzedaży  towarów  i  w  dniu 

 sprzedaży  wystawił  również  fakturę  (nie  jest  to  faktura 

 ustrukturyzowana).  Z  umowy  między  sprzedawcą  i  nabywcą  wynikała 

 możliwość  otrzymania  rabatu  10%  jeśli  płatność  za  fakturę  nastąpi  w 

 ciągu  5  dni.  Do  zapłaty  doszło  2  stycznia  2023  r.  W  związku  z  tym 

 nabywca  otrzymał  rabat,  a  sprzedawca  wystawił  tego  dnia  fakturę 

 korygującą. W jakim okresie należy ująć korektę? 
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 Nie  ma  znaczenia,  czy  faktura  wystawiona  została  w  wyniku  błędu  czy  też 

 jest  następstwem  innych  zdarzeń,  powstałych  już  po  dokonaniu 

 sprzedaży.  Fakturę  korygującą  ująć  należy  w  okresie,  w  którym 

 uzgodnione zostały warunki jej wystawienia z nabywcą. 

 Przykład 2 

 Podatnik  dokonał  dostawy  towarów  w  opakowaniach  zwrotnych  w  dniu  15 

 października  2022  r.  Z  tytułu  opakować  pobrana  została  przez  nabywcę 

 kaucja.  Zgodnie  z  umową,  odbiorca-czynny  podatnik  podatku  VAT, 

 powinien  zwrócić  te  opakowania  w  terminie  60  dni  licząc  od  dnia 

 dostawy.  Opakowania  nie  zostały  jednak  zwrócone.  Czy  do  podstawy 

 opodatkowania  w  dniu  sprzedaży  tj.  15  października  2022  r.  powinna 

 zostać  wliczona  pobrana  kaucja?  Co  powinien  zrobić  podatnik  w  związku  z 

 niezwróceniem opakowań? 

 Do  podstawy  opodatkowania  nie  wlicza  się  wartości  opakowania,  jeżeli 

 podatnik  dokonał  dostawy  towaru  w  opakowaniu  zwrotnym,  pobierając 

 kaucję  za  to  opakowanie  lub  określając  taką  kaucję  w  umowie  dotyczącej 

 dostawy  towaru  (art.  29a  ust.  11  ustawy  o  VAT).  Zatem  w  dniu  sprzedaży 

 kaucja nie powinna zostać wliczona do podstawy opodatkowania. 

 Zgodnie  z  art.  29a  ust.  12  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  niezwrócenia  przez 

 nabywcę  opakowań,  podstawę  opodatkowania  podwyższa  się  o  wartość 

 tych  opakowań  w  dniu  następującym  po  dniu,  w  którym  umowa 

 przewidywała  ich  zwrot,  jeżeli  opakowań  nie  zwrócono  w  terminie 

 określonym w umowie. 

 Termin  zwrotu  opakowań  minął  13  grudnia  2022  r.  Zatem  do  ich 

 opodatkowania powinno dojść 14 grudnia 2022 r. 
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 Zwiększenie podstawy opodatkowania 

 - rozliczanie faktur in plus przez sprzedawcę 

 Jak  wskazuje  art.  29a  ust.  17  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  gdy  podstawa 

 opodatkowania  uległa  zwiększeniu,  korekty  tej  podstawy  dokonuje  się  w 

 rozliczeniu  za  okres  rozliczeniowy,  w  którym  zaistniała  przyczyna 

 zwiększenia podstawy opodatkowania. 

 Zatem  w  przypadku  faktur  korygujących  in  plus  czyli  zwiększających 

 podstawę  opodatkowania  istotne  jest  ustalenie  okoliczności  powodujących 

 konieczność dokonania korekty faktur pierwotnych. 

 Jeśli  faktura  korygująca  wystawiona  została  w  celu  naprawienia  błędu  ,  w 

 wyniku  którego  zaniżono  kwotę  podatku  na  fakturze  pierwotnej  czyli 

 przyczyn  powstałych  już  w  momencie  wystawienia  faktury  pierwotnej, 

 sprzedawca  powinien  ująć  fakturę  korygującą  w  tym  samym  okresie 

 rozliczeniowym, w którym wykazała fakturę pierwotną. 

 Jeśli  natomiast  faktura  korygująca  wystawiona  została  z  powodu  innych 

 przyczyn,  powstałych  już  po  dokonaniu  sprzedaży,  sprzedawca  powinien 

 rozliczyć  ją  na  bieżąco,  tj.  w  dacie  jej  wystawienia.  Nie  ma  tutaj 

 obowiązku  potwierdzenia  odbioru  korekty  czy  też  posiadania  dokumentacji 

 potwierdzającej uzgodnienia z nabywcą. 

 Do zasad wystawiania faktur korygujących wrócimy w kolejnych lekcjach. 

 Przykład 3 

 Podatnik  w  grudniu  2022  r.  dokonał  sprzedaży  towarów  za  1.500  zł. 

 W  wyniku  pomyłki  wystawił  jednak  fakturę  na  kwotę  150  zł.  Błąd 

 zauważył  w  styczniu  2023  r.  i  naprawił  go  poprzez  wystawienie  faktury 

 korygującej. W jakim okresie powinien ująć korektę? 
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 Korekta  jest  następstwem  błędu,  w  związku  z  tym  należy  ja  ująć  w 

 okresie  faktury  pierwotnej  czyli  w  grudniu  2022  r.  Jeśli  podatnik  złożył  już 

 plik JPK za ten okres, konieczna jest korekta. 

 Podstawa opodatkowania a waluty obce 

 Podstawa  opodatkowania  musi  być  wyrażona  w  złotych,  niezależnie  od 

 tego czy nabywca jest polskim podatnikiem czy zagranicznym. 

 Zgodnie  z  art.  31a  ust.  1  ustawy  o  VAT,  w  przypadku  gdy  kwoty 

 stosowane  do  określenia  podstawy  opodatkowania  są  określone  w  walucie 

 obcej,  przeliczenia  na  złote  dokonuje  się  według  kursu  średniego  danej 

 waluty  obcej  ogłoszonego  przez  Narodowy  Bank  Polski  na  ostatni  dzień 

 roboczy  poprzedzający  dzień  powstania  obowiązku  podatkowego.  Podatnik 

 może  wybrać  sposób  przeliczania  tych  kwot  na  złote  według  ostatniego 

 kursu  wymiany  opublikowanego  przez  Europejski  Bank  Centralny  na 

 ostatni  dzień  poprzedzający  dzień  powstania  obowiązku  podatkowego;  w 

 takim  przypadku  waluty  inne  niż  euro  przelicza  się  z  zastosowaniem  kursu 

 wymiany każdej z nich względem euro. 

 Jak  wskazuje  natomiast  ust.  2,  w  przypadku  gdy  podatnik  wystawia 

 fakturę  przed  powstaniem  obowiązku  podatkowego,  a  kwoty  stosowane 

 do  określenia  podstawy  opodatkowania  są  określone  na  tej  fakturze  w 

 walucie  obcej,  przeliczenia  na  złote  dokonuje  się  według  kursu  średniego 

 danej  waluty  obcej  ogłoszonego  przez  Narodowy  Bank  Polski  na  ostatni 

 dzień  roboczy  poprzedzający  dzień  wystawienia  faktury.  Przeliczenia 

 dokonać  można  również  wg  kursu  EBC  zgodnie  z  zasadami  wskazanymi  w 

 ust. 1 (powyżej). 

 Zatem  istotny  jest  tutaj  moment  powstania  obowiązku  podatkowego,  a  te 

 kwestie omówione zostały już w poprzednich lekcjach. 
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 Podatnik  ma  również  prawo  do  stosowania  kursu  walut  takiego  jak  w 

 podatku  dochodowym.  Prawo  takie  daje  art.  31a  ust.  2a  ustawy  o  VAT. 

 Podatnik  jednak  po  wyborze  takiej  opcji  obowiązany  jest  do  jej  stosowania 

 przez  co  najmniej  12  kolejnych  miesięcy,  licząc  od  miesiąca,  w  którym  ją 

 wybrał-art. 31a ust. 2b ustawy o VAT. 

 W  przypadku  rezygnacji  z  takiej  metody  przeliczania  podatnik  jest 

 obowiązany  do  stosowania  metod  przeliczania,  zgodnych  z  art.  31a  ust.  1 

 lub  2  ustawy  o  VAT,  przez  co  najmniej  12  kolejnych  miesięcy,  licząc  od 

 miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  zrezygnował  z  opcjonalnej 

 metody przeliczania - art. 31a ust. 2c ustawy o VAT. 

 Dodatkowo  w  przypadku,  gdy  w  okresie  stosowania  przez  podatnika 

 opcjonalnej  metody  przeliczania  dokona  on  transakcji  podlegającej 

 przeliczeniu  zgodnie  z  zasadami  stosowanymi  w  podatku  dochodowym, 

 będzie  obowiązany  do  zastosowania  dla  tej  transakcji  ogólnych  zasad 

 przeliczenia - art. 31a ust. 2d ustawy o VAT. 
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