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Wstęp
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty VAT naliczonego w poprzedniej 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 odliczenia (względnie zwrotu) podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu.
Prawo do odliczenia nie jest przywilejem podatnika (czy pewnego rodzaju „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 którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Dodatkowym warunkiem,
określonym w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, jest posiadanie przez podatnika faktury lub dokumentu celnego potwierdzającego zakup.
Aby zatem podatnik mógł we właściwym terminie skorzystać z odliczenia podatku naliczonego, konieczne jest ustalenie momentu, w jakim po stronie dostawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej
transakcji. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że w odniesieniu do niektórych rodzajów czynności ustawodawca określił moment powstania obowiązku 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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