
 
 

Core Sp. z o.o. – ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa (Polska) 

tel. +48 22 5863300/5768000 - Fax +48 22 8252222 

Web: www.investmentsgroup.net; Info: info@investmentsgroup.net 

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a VAT 

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą 

wystawienia przez podatnika faktury VAT, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT.  

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT 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. VAT można odliczyć również w dwóch kolejnych 

okresach rozliczeniowych. 

Od stycznia 2017 prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku WNT powstaje w 

rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT pod warunkiem, że 

podatnik: 

• otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe 

nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do 

nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, 

• uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w 

deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 

trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał 

obowiązek podatkowy. 

Otrzymanie faktury z opóźnieniem 

Po upływie trzech miesięcy nie będzie już możliwe wykazanie podatku należnego i naliczonego w 

rozliczeniu za ten sam okres rozliczeniowy.  
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W rezultacie, w związku z wsteczną korektą VAT należnego za okres, w którym powstał obowiązek 

podatkowy, u podatnika powstanie zaległość podatkowa. Podatnik będzie zobligowany do zapłaty 

odsetek za zwłokę, a dodatkowo może zostać obciążony sankcją podatkową za nierzetelne 

rozliczenie VAT.  

Podatek VAT naliczony rozliczy w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy, w którym 

otrzymał fakturę.  

Trzy istotne dla celów dokonania rozliczeń WNT daty: 

 data dostawy, 

 data wystawienia faktury, 

 data otrzymania faktury. 

Analogiczne zasady odliczania VAT obejmują również świadczenie usług i dostawę towarów, dla 

których podatnikiem jest nabywca, oraz wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów własnych 

w ramach przedsiębiorstwa podatnika. 

 

Dla uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: 

info@investmentsgroup.net 
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