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Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1 ze zm., dalej: „Dyrektywa”)

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.,
dalej: „Ustawa”).

Pierwszą „polską” ustawą o VAT była Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i usług oraz o podatku akcyzowym.

3 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm., dalej
„Ordynacja”)



1. OBOWIĄZEK PODATKOWY, PODSTAWA OPODATKOWANIA, 
MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU
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Obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność

przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych

ustawach (art. 4 Ordynacji). Z definicji wynika, że:

❖ jest kategorią prawną i faktyczną zobiektywizowaną,

❖ powstanie obowiązku jest niezależne od woli podatnika,

❖ de facto jest to nakaz zapłaty określonego podatku, w określonej kwocie.

Obowiązek podatkowy w VAT – art. 19a ust. 1 określa zasadę ogólną dotyczącą powstania obowiązku

podatkowego; obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania

usługi.
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Dodatkowo, dalsza część art. 19a określa inne terminy powstania obowiązku podatkowego.

Najważniejsze postanowienia artykułu:

❖ w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną,

w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę,

❖ usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności

lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności

lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi,

❖ usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem

w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem

każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
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PODSTAWA OPODATKOWANIA – ART. 29A USTAWY
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Podstawą opodatkowania – co do zasady – 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.

Otrzymanie zaliczki, przedpłaty raty itp. przed dokonaniem dostawy rodzi po stronie sprzedającego

obowiązek podatkowy.

Nieodpłatne przekazanie – szczególny przypadek, w którym nabywca nie dokonuje opłaty za otrzymany

towar lub usługę. Przekazujący nieodpłatnie ma jednak obowiązek odprowadzić należny podatek, jeśli do

dostawy towarów lub świadczenia usług użył zasobów, od których przysługiwało mu prawo odliczenia

podatku. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub usług podobnych, a gdy nie ma ceny

nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
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PODSTAWA OPODATKOWANIA – ART. 29A USTAWY
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Podstawa opodatkowania obejmuje następujące elementy:

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.

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

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.



2. PODATNIK I TYPY PODATNIKÓW



FAKTURA VAT
KURS PODSTAWOWY

PODATNIK (PODMIOT OPODATKOWANIA) – ART. 15 USTAWY
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Podatnikiem jest podmiot, na którego Ustawa nakłada obowiązek podatkowy. W VAT takim podmiotem

są jednostki wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej

działalności. Katalog podatników:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców,

w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących

wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na

wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów

zarobkowych.

1

2

3

osoby fizyczne (np. osoby prowadzące tzw. jednoosobową działalność gospodarczą)

osoby prawne (np. spółka akcyjna lub z o.o.)

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki osobowe i fundacje)
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Istnieją ponadto szczególne kategorie podatników, wskazane w art. 16 i 17 Ustawy, w przypadku których

o byciu podatnikiem decyduje fakt wykonywania pewnych określonych czynności związanych

z transakcjami międzynarodowymi. Takimi podatnikami mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne

niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

❖ dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu,

❖ na których ciąży obowiązek uiszczenia cła,

❖ uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej,

❖ dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

❖ nabywające towary lub usługi, których sprzedawca jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego

miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności na terytorium Polski.
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Zwolnienie przedmiotowe oznacza, że dana czynność co do zasady mieści się w zakresie przedmiotowym

i podmiotowym Ustawy i powinna podlegać opodatkowaniu, jednak na mocy Ustawy taka czynność

opodatkowaniu nie podlega.

Objęcie zwolnieniem jest obligatoryjne – podatnik nie może z niego zrezygnować i dobrowolnie

opodatkować transakcji. Konsekwencja jest więc brak możliwości odliczenia podatku naliczonego

w związku z zakupami służącymi tej czynności.

Katalog czynności zwolnionych wskazany jest w art. 43 ust. 1 Ustawy i obejmuje przykładowo

❖ dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej,

❖ dostawę (niektórych) gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów,

❖ dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane,

❖ dostawę budynków, budowli lub ich część (z wyjątkami),

❖ świadczenie usług finansowych,

❖ świadczenie usług medycznych.
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Zwolnienie podmiotowe oznacza, że dany rodzaj podmiotu co do zasady powinien być podatnikiem

„na zasadach ogólnych”, jednak z pewnych względów korzysta ze zwolnienia od podatku.

Wyróżnić możemy dwie grupy podmiotów zwolnionych:

1) podmioty, które dokonują wyłącznie sprzedaży zwolnionej, tj. sprzedają towary lub usługi, które

zawsze są zwolnione (np. wskazane w art. 43 ust. 1 Ustawy)

2) podmioty, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. zł łącznie w poprzednim roku

podatkowym (art. 113 ust. 1 Ustawy).

Podmioty zwolnione mają status podatnika VAT zwolnionego. Świadczenia dokonywane przez takiego

podatnika są nieopodatkowane. Nie mają oni jednak prawa do odliczania podatku od dokonanych

zakupów.

Pozostałe podmioty, rozliczające się z VAT „na zasadach ogólnych” są podatnikami czynnymi. Zobowiązani

są oni do dokonywania (naliczania i odliczania) podatku VAT od prowadzonej sprzedaży.
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Przy obliczaniu wartości sprzedaży dokonuje się sumowania wartości sprzedaży towarów i usług z roku

poprzedniego w wartościach netto (bez VAT). Do limitu nie wlicza się:

❖ wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz

sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

❖ odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie

art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

❖ transakcji związanych z nieruchomościami,

❖ usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (usług finansowych, kapitałowych itp.),

❖ usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

❖ odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez

podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
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RODZAJE PODATNIKÓW VAT
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Podatnicy VAT czynni:

1) są to ci podatnicy, co do których zastosowania nie znajduje zwolnienie ze względu na wartość

sprzedaży (200 000 zł),

2) podatnicy, którzy nie wykonują wyłącznie sprzedaży zwolnionej przedmiotowo.

Podatnicy VAT zwolnieni:

1) podatnicy zwolnieni ze względu na wartość sprzedaży (do 200 000 zł),

2) podatnicy wykonujący wyłącznie sprzedaż zwolnioną przedmiotowo.
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PODATNICY VAT – PORÓWNANIE OBOWIĄZKÓW
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Rodzaj obowiązku
Podatnik zwolniony (limit 

200 tys. zł)
Podatnik czynny

Rejestracja do VAT
nie (ale może 
dobrowolnie)

tak

Sporządzanie i składanie 
deklaracji podatkowych

nie tak

Wystawianie faktur
nie (ale może 
dobrowolnie)

tak

Prowadzenie ewidencji 
sprzedaży

tak (uproszczona 
ewidencja)

tak



3. OBOWIĄZEK FAKTUROWANIA
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Obowiązek wystawienia faktury zależy od statusu podmiotów biorących udział w transakcji. Lista

podmiotów:

1. podatnicy vat czynni,

2. podatnicy vat zwolnieni,

3. konsumenci,

4. podmioty zagraniczne (konsumenci i przedsiębiorcy),

5. osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Faktura - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający

dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

!
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FAKTURY – ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW (1)
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Przepisy dotyczące fakturowania stosuje się do:

1) sprzedaży (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów i usług,
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)) z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz
ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca
te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub
dokonującego dostawy towarów (art. 106a pkt 1);

2) dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę
działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności,
a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego
dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium (art. 106 pkt 2):

1) państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej
jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę
lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

2) państwa trzeciego,
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FAKTURY – ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW (2)
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3) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, dla których miejscem
świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 28k ust. 1, („Miejscem świadczenia usług
telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących
podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub
zwykłe miejsce pobytu”) przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej,
o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których państwem członkowskim identyfikacji jest
Rzeczpospolita Polska.
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FAKTURY – OBOWIĄZKI PODATNIKA: ART. 106B USTAWY (1)
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1 Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) sprzedaż (odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport
towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)), z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący
dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest
wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub
dokonującego dostawy towarów,

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz
podmiotu innego niż wskazany w pkt 1 (de facto na rzecz konsumentów polskich i zagranicznych),

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1 (czyli
de facto konsumenci, osoby fizyczne z UE),

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty (zaliczka) przed dokonaniem czynności,
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
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FAKTURY – OBOWIĄZKI PODATNIKA: ART. 106B USTAWY (2)
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2 Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na
podstawie art. 82 ust. 3.

3 Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę
dokumentującą:

1) czynności, o których mowa powyżej (czyli sprzedaż zwolniona przedmiotowo i gdy
wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł , oraz otrzymanie całości lub części zapłaty
przed wykonaniem tych czynności (zaliczka), z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie
wynika z ust. 1,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca
miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część
zapłaty.
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FAKTURY – OBOWIĄZKI PODATNIKA: ART. 106B USTAWY (3)
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4 W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej
potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od
wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej
sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (najczęściej NIP) (art.
106b ust. 5).

Sankcje: W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy

ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty

podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą

odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego

zobowiązania podatkowego nie ustala się.

!
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OBOWIĄZEK FAKTUROWANIA
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Podatnik 
czynny

Podatnik 
czynny

FV obowiązkowa (zasada)

zw. art. 43: FV na żądanie lub 
dokument wewnętrzny

Podatnik 
czynny

Podatnik 
zwolniony

FV obowiązkowa

FV na żądanie (bez VAT) lub 
rachunek (na żądanie)
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RACHUNEK
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Informacje, jakie mają się znaleźć na rachunku określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być
zawarte w rachunkach.

Rachunek potwierdza dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Elementy rachunku (par. 14 rozporządzenia):

❖ imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy
usługi,

❖ datę wystawienia,

❖ numer kolejny rachunku,

❖ określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,

❖ ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Do rachunku można sporządzić duplikat.
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Podatnik 
czynny

1. Paragon
2. Dokument wewnętrzny
3. FV na żądanie

FV obowiązkowa

Brak FV

Konsument

Podatnik 
czynny

Osoba prawna 
(nie-podatnik)
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Podatnik 
czynny

FV obowiązkowa
Podmiot zagraniczny 

(konsument lub 
przedsiębiorca)
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B2B Business to business – przedsiębiorca dla przedsiębiorcy: za miejsce świadczenia usługi uznaje
się:

❖ miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej lub

❖ stałe miejsce prowadzenia działalności w przypadku świadczenia dla tego stałego miejsca
lub

❖ miejsce stałego zamieszkania lub miejsce pobytu, jeśli podmiot nie posiada siedziby lub
stałego miejsca prowadzenia działalności.

B2C Business to customer – przedsiębiorca dla konsumenta: za miejsce świadczenia usługi uznaje
się miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę.



4. ELEMENTY FAKTURY
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Faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje
fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP), z zastrzeżeniem
pkt 24 lit. a (nr VAT-UE);

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub
podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania
zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty
wystawienia faktury;
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7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile
nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku
(wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku
i sprzedaż zwolnioną od podatku;
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14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych
stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem;

16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:

a) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub

b) w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania obowiązku
podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty

- wyrazy ,,metoda kasowa'';

14) w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz ,,samofakturowanie”;

18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt
2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika
dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy
„mechanizm podzielonej płatności”;
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19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43
ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik
stosuje zwolnienie od podatku,

b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie
świadczenie usług, lub

c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta
ze zwolnienia;

20) w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko
komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub
nazwę dłużnika oraz jego adres (wystawiane w imieniu i na rzecz dłużnika),

21) w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela
podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za
pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;
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22) w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę
dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz: a)

a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,

b) liczbę godzin roboczych

23) w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135
ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) -
dane określone w art. 136 (przede wszystkim dopisek: „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art.
135-138 ustawy o ptu”)

24) w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 (WDT i eksport usług):

a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP),
poprzedzony kodem PL,

b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany
na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.



5. TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR
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Art. 106i Ustawy określa zasady dotyczące terminów wystawiania faktur:

1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9.

2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której
mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

3. Fakturę wystawia się nie później niż:

1. 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a (usługi
budowlane i budowlano-montażowe),

2. 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b,
z zastrzeżeniem ust. 4 (dostawa książek, gazet, magazynów drukowanych),

3. 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c
(drukowanie książek),

4. z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4. (np. usługi dostawy
energii, telekomunikacyjne, ochrony osób i mienia itp.).
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4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, (książki i gazety
drukowane) gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie
później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12 (opakowania), fakturę wystawia się nie później niż:

1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;

2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu
opakowania.

6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3 (faktura na żądanie), fakturę wystawia się:

1) zgodnie z ust. 1 i 2 – (nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę) jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało
zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano
całość lub część zapłaty;

2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało
zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.
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6a. W przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 4, przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.

7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części
zapłaty (faktura zaliczkowa)

8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których
mowa w art. 19a ust. 3, 4 (dostawa towarów i świadczenie usług, dla których określono następujące
po sobie terminy płatności lub rozliczeń) i ust. 5 pkt 4 (dostawa energii, usługi telekomunikacyjne,
najem, leasing, ochrona itp.), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego
dotyczy.
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Postanowienie dotyczące maksymalnego okresu 30 dni przed dokonaniem dostawy lub usługi nie dotyczy
zatem:

1) usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy
płatności lub rozliczeń,

2) dostaw towarów, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie
terminy płatności lub rozliczeń,

3) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

4) świadczenia usług:

a) telekomunikacyjnych,

b) wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do Ustawy,

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.
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Wydanie towaru lub 
wykonanie usługi

Koniec miesiąca, 
w którym dokonano 
wydania towaru lub 

dokonania usługi

30 dni przed 
wydaniem towaru 
lub wykonaniem 

usługi

Czas od momentu wydania 
towaru lub wykonania 

usługi do końca miesiąca

15 dni od końca miesiąca 
w którym wydano towar 

lub wykonano usługę



6. FAKTURA A OBOWIĄZEK PODATKOWY
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01

02

Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania

usługi.

Inne momenty powstania obowiązku podatkowego:

❖ w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną,

w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę,

❖ usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności
lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności
lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi,

❖ usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem
w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem
każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
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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.

!
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Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 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
własności towarów w zamian za odszkodowanie,

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów,

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych,
administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub
przygotowawczym, z pewnymi wyjątkami,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41.
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Metoda kasowa – podatnik może rozpoznać moment podatkowy dopiero w momencie otrzymania

zapłaty od kontrahenta. Ponadto:

❖ dokonuje on odliczenia podatku należnego nie wcześniej niż za okres, w którym dokonał zapłaty za

towary i usługi,

❖ podatnik składa deklaracje kwartalne (nie miesięczne),

❖ na wystawianej koniecznie umieszcza frazę „metoda kasowa”.

Kto może skorzystać? Tylko tzw. „mały podatnik”, czyli podmiot, u którego wartość sprzedaży wraz

z kwotą podatku nie przekroczyła 1 200 000 euro.
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Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury na rzecz podatników czynnych VAT

w przypadku:

❖ świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

❖ dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów,
drukowanych,

❖ czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism
i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.
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02

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w momencie upływu

terminu płatności w przypadku:

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. 
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OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZY WDT – ART. 20 USTAWY

01
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Co do zasady, obowiązek podatkowy przy WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika,

nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres

dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy

tych towarów.

W przypadku WDT otrzymanie zaliczki od kontrahenta nie powoduje obowiązku rozliczenia VAT dla tej

zaliczki (inaczej niż ma to miejsce w przypadku dostaw krajowych).

!
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Przy eksporcie towarów (wywozie poza terytorium UE) moment podatkowy powstaje zgodnie z zasadami

ogólnymi VAT (art. 19a Ustawy), a więc z chwilą dokonania dostawy towarów, ale także w momencie

otrzymania całości lub części zapłaty.

Poprzez dostawę należy tu rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel, władztwo

ekonomiczne.

Przy eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje także w przypadku otrzymania zaliczki.!

INCOTERMS – Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór reguł stosowanych w handlu międzynarodowym,

określający zasady sprzedaży, przede wszystkim przeniesienie ryzyka na nabywcę, sposób ubezpieczenia

towaru, pokrycie kosztów transportu, rozliczenie obowiązków celnych i dokumentacyjnych itp. Stosowane

są dobrowolnie przez eksportera i importera. Najnowszą wersja reguł są INCOTERMS 2020.

!
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Eksport usług – sytuacja, w której polski podmiot świadczy usługę na rzecz podmiotu zagranicznego.

Podmiot zagraniczny może mieć siedzibę zarówno na terytorium UE, jak i poza nią. Podatnikiem – co do

zasady – jest w tym przypadku usługobiorca.

!

Miejscem świadczenia jest, kraj, w którym nabywca ma siedzibę działalności gospodarczej. Obowiązek

rozliczenia podatku VAT leży po stronie usługobiorcy.

Wystawienie faktury przez polskiego usługodawcę odbywa się na zasadach określonych w polskich

przepisach.

Miejsce świadczenia dla poszczególnych usług określają przepisy art. 28b do 28o Ustawy.

Zgodnie z art.19a ustawy o VAT obowiązek powstaje w chwili wykonania usługi lub w chwili otrzymania

całości lub części zapłaty (jeśli miała miejsce przed wykonaniem usługi).



7. SZCZEGÓLNE RODZAJE FAKTUR, DOKUMENTÓW, CZYNNOŚCI
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FAKTURA KORYGUJĄCA (1)
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Art. 106j Ustawy zawiera wytyczne dotyczące wystawiania faktur korygujących:

1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub
w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.



FAKTURA VAT
KURS PODSTAWOWY

FAKTURA KORYGUJĄCA (2)
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2. Faktura korygująca powinna zawierać:

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego -
odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego
z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.



FAKTURA VAT
KURS PODSTAWOWY
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W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów
lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca,
o której mowa w ust. 2:

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub
obniżka;

2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 (NIP nabywcy) i 6 (data dokonania
lub zakończenia dostawy) oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.
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W przypadkach wystawienia korekty, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy
określonej w wystawionej fakturze pierwotnej, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez
podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą,
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego
wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po
terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do
uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

!
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FAKTURA KORYGUJĄCA (5)
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Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę
towaru lub usługobiorcę nie stosuje się 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,

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury
korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że
transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.
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Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek
w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą
korygującą. Wymaga ona akceptacji wystawcy faktury pierwotnej.

Nota korygująca powinna zawierać:

1) wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";

2) numer kolejny i datę jej wystawienia;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za
pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą
którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od
wartości dodanej;

4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e
ust. 1 pkt 1-6;

5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Powyższe postanowienia nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.
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Faktura zaliczkowa powinna zawierać:

❖ elementy wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, czyli:

1) datę wystawienia,

2) kolejny numer w ramach serii,

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

4) numer identyfikacyjny podatnika,

5) numer identyfikacyjny nabywcy,

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty,
o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (czyli o zaliczce),

❖ otrzymaną kwotę zapłaty,

❖ kwotę podatku (w odniesieniu do otrzymanej kwoty zaliczki).
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Faktura zaliczkowa musi zawierać dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę

(rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych

towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub

umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

!

Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub

wykonaniu usługi (faktura ostateczna):

❖ sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty,

❖ kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących

otrzymanie części zapłaty.

Faktura końcowa powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub

wykonaniem usługi.
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1. Faktura końcowa (finalna, wydana już po wydaniu towarów lub wykonaniu usługi) powinna również

zawierać numery faktur zaliczkowych wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

2. W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty (zaliczki),

a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery

poprzednich faktur.
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Samofakturowanie – sytuacja, w której to nabywca towaru lub usługi wystawia fakturę w odniesieniu do
dokonanych zakupów.

Nabywający towary lub usługi może wystawić imieniu i na rzecz podatnika (sprzedającego) faktury:

1) dokumentujące sprzedaż na rzecz nabywającego,

2) faktury zaliczkowe do tyczące sprzedaży na rzecz nabywającego

3) w pewnych przypadkach - dotyczące sprzedaży, przy której miejscem świadczenia jest terytorium państwa
trzeciego.

Możliwe jest to tylko i wyłącznie, jeżeli nabywca i sprzedający zawarli wcześniej umowę w sprawie
wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego sprzedającego, w której została określona procedura
zatwierdzania poszczególnych faktur przez sprzedającego.
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DUPLIKAT
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W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie:

1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia, wystawia ponownie
fakturę:

a) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy;

2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 (samofakturowanie) lub art. 106k ust. 1 (wystawca noty
korygującej), wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika;

3) podmiot, o którym mowa w art. 106c (organy egzekucyjne, komornicy), wystawia ponownie fakturę:

a) na wniosek nabywcy lub dłużnika - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej
w posiadaniu tego podmiotu,

b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy lub dłużnika.

Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.
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ANULOWANIE FAKTURY
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Postanowienia Ustawy nie zawierają przepisów, które wprost odnosiłyby się do kwestii anulowania
faktury. Przyjmuje się jednak, ze faktura może zostać anulowana, jeśli łącznie spełnione zostaną
następujące warunki:

1. transakcja, która wskazana jest na fakturze nie miała miejsca – faktura nie dokumentuje więc
rzeczywistego zdarzenia.

2. faktura mająca zostać anulowana nie została wprowadzona do obiegu, tj. nie została dostarczona
nabywcy.



8. FAKTURY ELEKTRONICZNE I PRZECHOWYWANIE FAKTUR
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Gdy mowa o:

fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający
dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (art. 2 pkt 31),

fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną
w dowolnym formacie elektronicznym (art. 2 pkt 32).

Art. 106n. 1.: Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej
faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla
każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.
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Podatnik zapewnić musi:

1) autentyczność pochodzenia faktury (pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub
usługodawcy albo wystawcy faktury),

2) integralność treści faktury (na fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura),

3) czytelność faktury.
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Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz

wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu

przedawnienia zobowiązania podatkowego.

!

Podatnicy przechowują:

1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione ponownie,

2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie

– w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność
pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do
czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
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Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do

przechowywania faktur na terytorium kraju.

!

Powyższego nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie
elektronicznej w sposób umożliwiający naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-
skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za
pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

Podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego,
dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie,
zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku
faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie
danych w nich zawartych.



9. ODLICZENIE PODATKU
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Podatnikowi przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania

czynności opodatkowanych, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

naliczonego.

!

Warunki odliczenia:

1 Podmiot musi być podatnikiem (nie jest jednak wspomniane, że musi być zarejestrowany,
a jedynie ma działać w charakterze podatnika).

2 Towary lub usługi mają służyć czynnościom opodatkowanym.
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Art. 86 ust. 2 wymienia kwoty stanowiące podatek naliczony. Są to m.in.:

1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

2) w przypadku importu towarów - kwota podatku:
a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
c) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;

3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4) kwota podatku należnego z tytułu:
a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
d) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11.
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Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą:

1) dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli:

a) kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju,
oraz

b) podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi
czynnościami;

2) dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 (niektóre produkty spożywcze przekazywane
na rzecz organizacji pożytku publicznego).
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Zasada ogólna: prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje

w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów

i usług powstał obowiązek podatkowy.

!

Warunki odliczenia, które muszą być spełnione łącznie, aby dokonać odliczenia:

1 Aby odliczyć podatek naliczony, najpierw musi pojawić się podatek należny
(u sprzedającego) – kupujący powinien ustalić, czy sprzedający powinien wykazać podatek
należny od transakcji. Jeśli tak, to kupujący może wykazać u siebie podatek naliczony.

2 Podatnik musi posiadać fakturę (lub ew. inny dokument sprzedażowy).
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Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 (kwota podatku naliczonego od nabytych towarów i usług oraz wypłaconych zaliczek) oraz pkt 2 lit.
a (otrzymany dokument celny) - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał
fakturę lub dokument celny;

2) ust. 2 pkt 4 lit. c (WNT) - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:
a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie

towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów
powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał
obowiązek podatkowy;

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d (dostawa towarów i usługi, gdzie podatnikiem jest nabywca oraz niektóre WNT) -
powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych
transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w
terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał
obowiązek podatkowy.
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10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem
dostawy lub wykonaniem usługi.

10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje:

1) w przypadku stosowania w imporcie towarów uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego
kodeksu celnego - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru
zgłaszającego; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez
podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie
uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a;

2) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - w rozliczeniu za okres,
w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod
warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do
nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej,
powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary
i usługi.
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10f. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku podatnika,
o którym mowa w art. 16 (inni podatnicy), powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek
podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

10g. W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a (trzy miesiące od końca
miesiąca, w którym miała miejsce transakcja), faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą
u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego
pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

10h. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. a,
upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres
rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał tę fakturę (na bieżąco).

10i. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej,
w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b
i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy,
w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej (na bieżąco).
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13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11 (okres, w którym powstał obowiązek podatkowy), może
on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym
powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku
roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

13a. Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz
świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca towarów lub usług, nie dokonał
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11,
może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym
powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca
roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

! 11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10,
10d i 10e (miesiąc otrzymania faktury), może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej
za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
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19a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a
ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres,
w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu
przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym
podatnik dokonuje tego obniżenia.

19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany
do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach,
na jakich transakcja została zrealizowana.
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