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Plan prezentacji

Wybrane zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług na
podstawie przykładowych problemów praktycznych:

• Wystawienie faktury przed dostawą towarów lub przed
zaliczką

• Wykonanie usługi

• Warunki dostawy towarów a miejsce świadczenia

• Okoliczności faktyczne wykonywania świadczenia
a klasyfikacja transakcji w VAT

• Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
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Wystawienie faktury przed dostawą towarów lub przed
zaliczką (1)

• Art. 106i. [Termin wystawienia faktury]

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.
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Wystawienie faktury przed dostawą towarów lub przed
zaliczką (2)

• Art. 108. [„Puste faktury”]

1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi
fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do

jego zapłaty.
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Wystawienie faktury przed dostawą towarów lub przed
zaliczką (3)

Interpretacja indywidualna DIS w Warszawie
z 21.05.2015 r. (nr IPPP1/4512-222/15-2/AP)

„(…) gdy faktura wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dostawą
towarów została wprowadzona do obrotu prawnego poprzez jej
przekazanie kontrahentowi, wówczas należy wystawić fakturę
korygującą (…).

(…) Do tak wystawionej faktury, a więc faktury wystawionej
niezgodnie z przepisami, znaleźć może zastosowanie przepis art.
108 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy
osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże
kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.(…)”
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Wystawienie faktury przed dostawą towarów lub przed
zaliczką (4)

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach
z 12.02.2015 r. (nr IBPP1/443-1095/14/MS)

„(…) W związku z powyższym za prawidłowe należało uznać
stanowisko Wnioskodawcy, że faktura VAT wystawiona w
terminie nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem całości lub
części zapłaty, w sytuacji gdy klient nie zapłaci jej w ciągu 30 dni
od daty wystawienia faktury, przekraczając tym samym
wymagalny według otrzymanej faktury lub umowy termin
zapłaty jest fakturą prawidłową.(…)”
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Wykonanie usługi (1)

• Art. 19a. [Obowiązek podatkowy]

1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania
dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem
ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
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Wykonanie usługi (2)

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 14.04.2015 r., sygn. akt
I SA/Bd 190/15 – wyrok nieprawomocny

„(…) utożsamianie daty wykonania usługi w rozumieniu ustawy o
podatku od towarów i usług jedynie z dniem podpisania
protokołu zdawczo-odbiorczego miałoby w istocie rzeczy
nieuprawniony charakter prawotwórczy i oznaczałoby
wprowadzenie dodatkowej przesłanki formalnej nie przewidzianej
przez wykonawcze przepisy podatkowe. (…)”
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Wykonanie usługi (3)

Wyrok NSA z 18.04.2013 r., sygn. akt I FSK 943/12

„(…) Zważyć również należy, że brak protokołu zdawczo-
odbiorczego w chwili wykonania usługi budowlanej nie świadczy
o tym, że nie doszło (w ogóle lub w konkretnej dacie) do
wykonania czynności. Protokół zdawczo-odbiorczy nie jest zatem
dowodem konstytutywnym. Dlatego też wykonanie
przedmiotowych usług może być udowodnione wszelkimi
środkami dowodowymi. (…)”
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Wykonanie usługi (4)

Interpretacja indywidualna DIS w Katowicach
z 10.08.2015 r. (nr IBPP2/4512-459/15/IK)

„(…) Wskazać jednak należy, że o faktycznym wykonaniu usługi
decyduje jej charakter. Dla celów powstania obowiązku
podatkowego dokonanie czynności następuje z chwilą
faktycznego jej dokonania, za wyjątkiem przypadków, w których
przepisy ustawy o VAT określają wprost ten moment.
W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych
o uznaniu dostawy towarów za dokonaną lub usługi za wykonaną
np. przyjęcie jej wykonania dopiero z chwilą podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego pozostają bez znaczenia dla ww. celów,
mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia

wątpliwości. (…)”
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Warunki dostawy towarów a miejsce świadczenia (1)

• Ustalone pomiędzy stronami warunki dostawy INCOTERMS
wpływają nie tylko na moment powstania obowiązku
podatkowego, ale w transakcjach międzynarodowych
wpływają także na miejsce świadczenia.
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Warunki dostawy towarów a miejsce świadczenia (2)

• Transakcja łańcuchowa

PL EU
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Okoliczności faktyczne wykonywania świadczenia
a klasyfikacja transakcji w VAT (1)

• Wyprodukowanie towaru na zlecenie kontrahenta z kraju
trzeciego z materiałów powierzonych przez tego kontrahenta.

• Czy jest to dostawa towaru czy świadczenie usługi?

• Klasyfikacja jako dostawy towaru czy świadczenia usługi ma
wpływ na to czy będzie miał miejsce eksport towaru.
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Okoliczności faktyczne wykonywania świadczenia
a klasyfikacja transakcji w VAT (2)

• Eksport towarów następuje w wyniku dostawy towarów.

• Wywóz towarów – definicja z prawa celnego.

• Eksport towarów – definicja z ustawy o podatku od towarów
i usług.

• Nie zawsze wywóz towarów w rozumieniu prawa celnego jest
także eksportem towarów w VAT.
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Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu
WNT (1)

• Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego w odniesieniu do WNT (z wyjątkiem
przemieszczenia towarów własnych), powstaje w rozliczeniu
za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod
warunkiem:

− otrzymania faktury dokumentującej dostawę towarów
w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym
w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek
podatkowy,

− uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego
z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której
jest on obowiązany rozliczyć podatek należny z tego
tytułu.
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Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu
WNT (2)

• Nieotrzymanie faktury dokumentującej dostawę towarów
w WNT w terminie 3 miesięcy powoduje obowiązek
pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za
okres, w którym upłynął ten termin.

• Późniejsze otrzymanie faktury upoważnia podatnika do
powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres
w którym podatnik otrzymał tą fakturę.
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