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Komunikat nr 1/2017 

dla Klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie odwrotnego obciążenia w budownictwie 

 

                      Zgodnie z uchwaloną i opublikowaną zmianą ustawy od podatku od towarów i 

usług od dnia 1 stycznia 2017 roku następuje rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu 

odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych między innymi na większość robót 

budowlanych świadczonych przez podwykonawców. 

Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych obecnie są nabywcy, jeżeli łącznie będą 

spełnione cztery warunki, tj.: 

1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48   

    załącznika nr 14 do ustawy, 

2.  usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego, 

3.  usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

4.  usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca. 

Powyższe oznacza, że podwykonawcy usług budowlanych będą wystawiać faktury bez VAT, 

a podatek naliczony będzie rozliczał nabywca. 

W przypadku gdyby podwykonawca w wystawionej przez siebie fakturze wykazał podatek 

naliczony, nabywca tej usługi nie będzie miał prawa do odliczenia błędnie naliczonego 

podatku VAT . 

W załączniku przesyłam załącznik nr 14 – robót klasyfikowanych na gruncie stosowanego do 

celów podatkowych PKWiU z 2008 roku. 

Dodatkowo chciałbym podkreślić, że procedura odwrotnego obciążenia nie znajdzie 

zastosowania w następujących przypadkach: 

• jeśli usługodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, 

• jeśli usługobiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,  

• jeśli usługobiorca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,  

• jeśli usługodawca świadczy roboty budowlane jako główny wykonawca. 
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