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Szanowni Państwo, 
 
prawidłowe określenie momentu powstania prawa do odliczenia VAT od usług objętych odwrotnym 
obciążeniem w przypadku otrzymania zaległej faktury od podwykonawcy jest ważnym zagadnieniem  
w branży budowlanej. Mechanizm odwrotnego obciążenia w VAT dla usług wymienionych w załączniku 
nr 14 do Ustawy o VAT powoduje kolejne wątpliwości podatników. Tym razem problem dotyczy 
określenia momentu powstania prawa do odliczenia podatku VAT dla Generalnego Wykonawcy,  
gdy otrzymał fakturę od podwykonawcy z opóźnieniem powyżej trzech miesięcy. Należy rozważyć,  
czy prawo to powstaje na zasadach ogólnych tj. nie wcześniej niż z chwilą otrzymania faktury  
od podwykonawcy, czy też w momencie powstania obowiązku podatkowego. 
 
Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2017 r., obowiązuje nowy przepis art. 17 ust. 1h Ustawy o VAT,  
zgodnie z którym zasady odwrotnego obciążenia stosuje się do usług budowlanych wymienionych  
w załączniku nr 14 do ustawy jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. W związku z tym to 
na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowiązek rozliczenia podatku należnego i naliczonego, jeśli otrzyma 
fakturę bez VAT od swojego podwykonawcy. Wątpliwości dotyczą tego, kiedy Generalny Wykonawca powinien 
określić moment powstania prawa do odliczenia, jeśli podwykonawca przyśle fakturę po kilku miesiącach  
od wykonaniu usługi.  
 
W tak przedstawionej sytuacji należy odnieść się do art. 86 ust. 10 Ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo  
do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub 
importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Natomiast zgodnie art. 86  
ust. 10b pkt 3 Ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje 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. Powyższa norma nie wspomina 
nic o momencie otrzymania faktury, dlatego w naszej ocenie prawo do odliczenia powstanie w momencie 
wykonania usługi. W następstwie tego, Generalny Wykonawca będzie miał tylko trzy miesiące na otrzymanie  
i ujęcie w deklaracji faktury od swojego podwykonawcy, aby transakcja została rozliczona neutralnie na gruncie 
VAT. W razie przekroczenia wspomnianego terminu podatnik będzie musiał rozliczyć VAT należny  
w momencie powstania obowiązku podatkowego, a naliczony w późniejszej dacie.  
 
Przykładowo: Generalny Wykonawca, który otrzyma fakturę po dwóch miesiącach od wykonania usługi,  
będzie w stanie rozliczyć VAT należny i naliczony poprzez korektę deklaracji. W tej sytuacji transakcja będzie 
neutralna podatkowo. W sytuacji jeśli faktura zostanie otrzymana w czwartym miesiącu lub później, Generalny 
Wykonawca rozliczy VAT należny w miesiącu powstania obowiązku podatkowego (z odsetkami od zaległości), 
a podatek VAT naliczony rozliczy w późniejszym terminie (w miesiącu otrzymania faktury).  



Końcowo pragniemy wskazać na problem związany z określeniem momentu wykonania usługi w branży 
budowlanej. Orzeczenia sądów administracyjnych wskazują na to, że data podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego nie jest równoznaczna z datą jej wykonania. 

RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do wielkości sieci niezależnych firm doradczych  
i audytorskich, która posiada ponad 800 biur w ponad 120 krajach i zatrudnia więcej niż  
41.000 specjalistów na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną wiedzę  
i doświadczenie. Udało nam się także stworzyć unikatowy zespół najlepszych specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego 
oferujemy im kompleksową obsługę dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. To nasi klienci 
decydują o wachlarzu naszych usług, a my dajemy im możliwość rozwoju i wzrostu na każdym 
etapie ich działalności. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 
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Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być 
rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek 
wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland Spółka 
Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji,  
porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
  
© RSM Poland, 2017 
 
05.05.2017 

   RSM Poland BLOG    

Praktyczny przewodnik po podatkach i biznesie. 
Zapraszamy do lektury! 

http://www.rsmpoland.pl/en/blog
https://www.linkedin.com/company/743422?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:2-1-4,tarId:1435233970134,tas:rsm%20pl
https://www.facebook.com/RSMpoland?fref=ts
https://twitter.com/RSM_pl

