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Przepisy ustawy o podatku od towarów 
i usług nie regulują wprost kwestii odlicza-
nia podatku naliczonego wynikającego 
z duplikatów faktur i innych dokumentów. 
Ogólna zasada wyrażona w ustawie o po-
datku od towarów i usług stanowi, że 
podatnik nabywa prawo do odliczenia 
podatku naliczonego z chwilą otrzymania 
faktury albo dokumentu celnego (art. 86 
ust. 10 pkt 1 ustawy). 

Jeżeli podatnik nie otrzymał faktury z po-
wodu jej zaginięcia, prawo do odliczenia 
podatku z duplikatu faktury powstaje 
z chwilą otrzymania duplikatu (lub w okre-
sie następnym). Natomiast jeżeli podatnik 
otrzymał fakturę i odliczył wynikający 
z niej podatek prawo do odliczenia pow-
staje w rozliczeniu za okres, w którym 
otrzymał fakturę, a duplikat będzie służył 
jedynie do potwierdzenia prawa do odli-
czenia. Punktem wyjścia jest zatem 

ustalenie fakt otrzymania albo nie faktury 
pierwotnej.

Co do zasady, jeżeli: 
1. podatnik nigdy nie otrzymał faktury 
i dlatego otrzymuje duplikat - wówczas 
prawo do odliczenia podatku nabywa 
z chwilą otrzymania duplikatu lub też 
w okresie następnym
2. podatnik otrzymał fakturę, a następnie 
faktura ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, 
wówczas otrzymanie duplikatu jedynie 
potwierdza nabyte już wcześniej prawo do 
odliczenia.
W zakresie „mediów” prawo do odliczenia 
podatku naliczonego powstaje w rozlicze-
niu, za okres w którym przypada termin 
płatności. W związku z tym, w przypadku 
nieotrzymania faktury pierwotnej prawo 
do odliczenia z duplikatu należy zrealizo-
wać poprzez korektę odpowiednich dekla-
racji – za okres w którym przypadał termin 
płatności.
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Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe 
dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  Do jego obowiązków należy 
również obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed WSA oraz NSA). 
Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. 
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