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Wstęp
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty VAT naliczonego w po-

przedniej fazie obrotu jest podstawowym przywilejem podatnika VAT. Jest 
ono realizacją zasady neutralności VAT dla przedsiębiorców, która jest – co 
trzeba podkreślić – fundamentem systemu VAT. Z drugiej jednak strony 
podatek od towarów i usług jest najbardziej „dochodową” daniną w całym 
systemie podatkowym. Dlatego też organy podatkowe robią, co mogą, aby 
zobowiązanie podatkowe w tym podatku było jak najwyższe. A to oznacza, 
że każdej złotówce podatku naliczonego przyglądają się bardzo starannie. 
Dość powiedzieć, że 90% wszystkich kontroli podatkowych dotyczy VAT, 
a w ich ramach zdecydowana większość czynności kontrolnych dotyczy 
właśnie kwestii prawidłowego odliczenia podatku naliczonego. 

Zapraszam do lektury
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I ROZDZIAŁ

ZASADY ODLICZANIA PODATKU 
NALICZONEGO W 2017 ROKU

Podstawową zasadą konstrukcji podatku od towarów i usług jest jego 
neutralność dla przedsiębiorców. Znajduje to wyraz w prawie do odlicze-
nia (względnie zwrotu) podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu. 
Prawo do odliczenia nie jest przywilejem podatnika (czy pewnego rodza-
ju „ulgą podatkową”), ale jego fundamentalnym prawem. 

W myśl podstawowej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT 
prawo do odliczenia (zwrotu) VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w któ-
rym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika to-
warów i usług powstał obowiązek podatkowy. Dodatkowym warunkiem, 
określonym w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, jest posiadanie przez po-
datnika faktury lub dokumentu celnego potwierdzającego zakup. 

Aby zatem podatnik mógł we właściwym terminie skorzystać z odlicze-
nia podatku naliczonego, konieczne jest ustalenie momentu, w jakim po stro-
nie dostawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej 
transakcji. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że w odniesieniu do nie-
których rodzajów czynności ustawodawca określił moment powstania obo-
wiązku podatkowego w sposób szczególny. Oznacza to, że w stosunku do 
każdej transakcji nie tylko sprzedawca, ale i nabywca powinni wiedzieć, 
kiedy powstaje obowiązek podatkowy.

Terminy odliczenia VAT naliczonego 

Prawo do odliczenia VAT powstaje generalnie w rozliczeniu za okres, 
w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług 
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powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta ma również zastosowanie w przy-
padku zapłaty zaliczek, zadatków czy rat. Termin ten jest modyfikowany 
przez warunek otrzymania faktury (dokumentu celnego). W konsekwencji 
to moment otrzymania tych dokumentów wskazywał będzie najwcześniej-
szy termin dokonania odliczenia. 

Ważne
Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest powstanie po stronie 
sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz posiada-
nie przez nabywcę faktury dokumentującej zakup.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w ww. ter-
minie (w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od 
danej czynności, i podatnik otrzymał fakturę dokumentującą zakup), to może 
odliczyć VAT naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych 
okresów rozliczeniowych. Podobne zasady odliczania VAT naliczonego do-
tyczą zaliczek wpłacanych na poczet nabywanych towarów i usług. Jeśli za-
tem podatnik zapłacił zaliczkę przed dostawą towaru czy wykonaniem usługi, 
wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje mu w takiej 
części, w jakiej zapłacił zaliczkę, jeżeli powstał z tytułu jej uiszczenia obowiązek 
podatkowy i podatnik będzie dysponował fakturą potwierdzającą jej zapłatę.

Nieskorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w danym 
okresie rozliczeniowym, a także w dwóch następnych, nie pozbawia po-
datnika prawa do odliczenia podatku VAT w późniejszym terminie. Jeżeli 
bowiem podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego o kwo-
tę podatku naliczonego w terminach wskazanych w art. 86 ust. 10, 10d, 10e 
i 11, może obniżyć VAT należny przez korektę deklaracji podatkowej za 
okres, w którym powstało prawo do odliczenia. Graniczną datą jest upływ 
5 lat liczony od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia. 

Szczególne terminy odliczania VAT 
Podstawowa zasada wskazująca na termin odliczenia VAT może ulec 

zmianie. Taka sytuacja może nastąpić np. w sytuacji, gdy: 
 � w stosunku do kupionych towarów czy usług obowiązek podatkowy 

po stronie sprzedawcy powstaje w sposób szczególny (np. media, najem, 
usługi budowlane),

 � nabywca towaru (usługi) ma status małego podatnika rozliczającego 
VAT metodą kasową (na podstawie art. 86 ust. 10e prawo do odliczenia po-
wstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał 
zapłaty za towary czy usługi),
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 � otrzymany dokument jest fakturą korygującą wskazaną w art. 29a 
ust. 13 i 14 ustawy o VAT (podatnik ma wtedy obowiązek zmniejszenia 
kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę 
otrzymał).

Dokumenty niedające prawa do odliczenia
Jak wiadomo, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia 

podatku naliczonego, musi dysponować fakturą zawierającą kwotę VAT, 
która potwierdza dokonany zakup. Podatnik ma również – co do zasady 
– prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących 
uiszczoną przez niego zaliczkę na poczet nabywanych towarów i usług. 
Analizując dokumenty otrzymywane w związku z zakupem, podatnik po-
winien zwrócić uwagę na zastrzeżenia zawarte w art. 88 ust. 3a ustawy 
o VAT. Zgodnie z tym przepisem nie uprawniają nabywcy do odliczenia 
podatku naliczonego faktury, faktury korygujące, dokumenty celne oraz 
duplikaty faktur:

 � wystawione przez podmiot nieistniejący,
 � dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu albo zwol-

nione od podatku,
 � stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części doty-

czącej tych czynności,
 � podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej 

tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 � potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy 

art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności,
 � wystawione przez nabywcę, jeśli nie zostały zaakceptowane przez 

sprzedawcę,
 � w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności 

opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze 
– w części dotyczącej tych czynności.

Szersze omówienie tej problematyki Czytelnik znajdzie w dalszej czę-
ści publikacji.

Wyłączenia podmiotowe
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o VAT obniżenia kwo-

ty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych 
przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem na-
bycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatni-
ków świadczących usługi przewozu osób).
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