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Sieniawa, dnia 8 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

Komunikat nr 3/2017 

dla Klientów Biura Rachunkowego „ATUT” 

w sprawie daty powstania obowiązku podatkowego w VAT i daty powstania przychodu 

w usługach budowlanych. 

 

                     W związku z dużym opóźnieniem w fakturowaniu usług budowlanych przez 

niektórych klientów, a co za tym idzie nieprawidłowym ustaleniem daty powstania 

obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług oraz daty uzyskania przychodu 

informuję: 

1. Obowiązek podatkowy w podatku VAT. 

Generalna zasada w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu 

usług budowlanych i budowlano-montażowych jest taka, że obowiązek ten powstaje 

z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura ta jest wystawiona 

terminowo, czyli nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Jeżeli podatnik nie 

wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie 30 

dnia od wykonania usługi. Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość 

lub część zapłaty (zaliczkę), obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty powstaje 

z chwilą jej otrzymania i na tą okoliczność należy wystawić fakturę. Bez względu na 

to, kiedy podatnik wystawi taką fakturę, obowiązek podatkowy powstanie 

z chwilą otrzymania zaliczki (zadatku, raty, itp.). Natomiast otrzymanie zapłaty po 

wykonaniu usługi budowlanej nie ma wpływu na moment powstania obowiązku 

podatkowego w VAT. Jeśli natomiast usługa budowlana jest świadczona dla osoby 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy 

powstaje według zasady ogólnej, tj. z chwilą wykonania usługi, a jeżeli wcześniej 

podatnik otrzyma całość lub część zapłaty - z chwilą jej otrzymania (w tej części). 

Kluczowym dla rozstrzygnięcia zasad opodatkowania usług budowlanych 

wykonywanych i fakturowanych jest zatem ustalenie rozumienia pojęcia "wykonanie 

usługi budowlanej". Przez wykonanie usługi budowlanej należy rozumieć 

faktyczne jej wykonanie, a nie datę podpisania protokołu odbioru robót. Wynika 

to z art. 19a ust. 2 ustawy o VAT oraz z wielu interpretacji Izb Skarbowych oraz 

stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w w interpretacji ogólnej 

z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 

 

2. Moment powstania przychodu. 

Przychód z tytułu świadczonych usług powstaje z chwilą ich wykonania (częściowego 

wykonania), nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania 

należności. W sytuacji, gdy usługodawca otrzyma zaliczkę/przedpłatę na poczet usługi 

budowlanej/budowlano-montażowej, która zostanie wykonana w następnych okresach 

sprawozdawczych, to otrzymanie ww. zaliczki/przedpłaty generalnie nie będzie 

stanowiło przychodu podatkowego. W praktyce organów podatkowych prezentowany 

jest generalnie pogląd, w myśl którego, za dzień wykonania usługi 

budowlanej/budowlano-montażowej uważa się (inaczej jak podatku VAT) dzień 

http://www.sl.gofin.pl/pt38101412015aew2016amt141-minister-finansow,3whyonodl,1.html
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odbioru technicznego robót budowlanych, potwierdzany z reguły protokołem 

zdawczo-odbiorczym. Data podpisania takiego dokumentu wyznacza moment 

powstania przychodu, o ile wcześniej nie wystawiono faktury ani nie otrzymano 

należności za tę usługę. Dotyczy to również sytuacji, gdy ww. usługi są wykonywane 

etapami. 

W przypadku, gdy usługa została wykonana w całości lub częściowo w 2016 roku, a 

zafakturowana zgodnie z datą odbioru w 2017 roku, podatnik taką usługę powinien 

wycenić wg kosztu wytworzenia i wykazać w inwentaryzacji (spisie) sporządzonym 

na dzień 31 grudnia 2016 r.  

 

3. Usługi podwykonawców. 

 

Powyższe zasady obowiązują również w przypadku usług świadczonych przez 

podwykonawców, z tą tylko różnicą, że w przypadku wykonania robót 

budowlanych  wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy po 1 stycznia 

2017 roku obowiązuje procedura odwrotnego obciążenia. O tych zasadach 

informowałem Państwa w komunikacie nr. 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku. 

W przypadku, gdy podwykonawca otrzymał zaliczkę 2016 roku, a roboty wykonał w 

2017 roku powinien to rozliczyć na zasadach jak w poniższym przykładzie. 

 

W listopadzie 2016 r. podatnik (podwykonawca) otrzymał zaliczkę na poczet 

przyszłej usługi budowlanej (wymienionej w obecnym załączniku nr 14 do ustawy 

o VAT) w wysokości 12.300 zł. Z tego tytułu wystawił fakturę zaliczkową, wykazując 

w niej VAT należny w wysokości 2.300 zł. Usługa została wykonana w kwietniu 

2017 r. i zgodnie z obowiązującym przepisami powinna być rozliczona w ramach 

mechanizmu odwrotnego obciążenia. Usługodawca powinien więc wystawić fakturę 

korygującą do faktury zaliczkowej (korygując kwotę podatku VAT) umieszczając na 

niej dodatkowo wyrazy "odwrotne obciążenie". Korektę podatnik powinien 

uwzględnić w rozliczeniu za miesiąc wykonania usługi (w kwietniu 2017 r.). Należy 

również wystawić fakturę końcową dokumentującą wykonanie usługi bez VAT 

z adnotacją "odwrotne obciążenie". 

 

Przekazując Państwu tą informację, proszę o przeanalizowanie wystawionych przez Państwa 

faktur i innych dokumentów w celu ewentualnej korekty deklaracji lub rozliczenia rocznego. 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem, który Państwa obsługuje lub 

bezpośrednio ze mną.  

 

 


