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Zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług w zakresie, w jakim towary 
i usługi są wykorzystywane do wykonywania 
czynności opodatkowanych, podatnikowi, 
o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeże-
niem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 
i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 
wyżej wskazanej ustawy, kwotę podatku nali-
czonego stanowi suma kwot podatku okre-
ślonych w fakturach otrzymanych przez po-
datnika: z tytułu nabycia towarów i usług, po-
twierdzających dokonanie przedpłaty (zalicz-
ki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z pow-
staniem obowiązku podatkowego, od komi-
tenta z tytułu dostawy towarów będącej 
przedmiotem umowy komisu – z uwzględ-
nieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. 
Zatem podstawową zasadą dla realizacji pra-
wa do odliczenia podatku naliczonego, jest 
związek tego podatku z wykonywaniem 
czynności opodatkowanych przez podatnika 
tego podatku. Aby zatem podatnik miał pra-
wo do obniżenia podatku należnego o poda-
tek naliczony wynikający z wystawionych 
faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi 
fakturami muszą być związane z czynnoś-
ciami opodatkowanymi wykonywanymi 

przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza 
możliwość dokonania obniżenia kwoty po-
datku należnego o kwotę podatku naliczone-
go związanego z nabyciem towarów i usług, 
które nie są w ogóle wykorzystywane do 
czynności opodatkowanych. 

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a i lit. b 
ustawy o podatku od towarów i usług, nie 
stanowią podstawy do obniżenia podatku 
należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub 
zwrotu podatku naliczonego faktury i doku-
menty celne w przypadku gdy wystawione 
faktury, faktury korygujące lub dokumenty 
celne stwierdzają czynności, które nie zostały 
dokonane – w części dotyczącej tych czynno-
ści, bądź podają kwoty niezgodne z rzeczy-
wistością – w części dotyczącej tych pozycji, 
dla których podane zostały kwoty niezgodne 
z rzeczywistością. 

Uznać należy, iż faktura VAT powinna doku-
mentować rzeczywiście dokonaną dostawę 
towaru lub wykonaną usługę, i tylko taka fa-
ktura daje podstawę do realizacji prawa do 
odliczenia podatku naliczonego przez naby-
wcę usługi. Podatnik może wystawić również 
fakturę zaliczkową w sytuacji, gdy faktura ta 
stwierdza czynności otrzymania przez wysta-

wcę części bądź całości należności (zaliczki, 
przedpłaty, zadatku, raty) przed wykonaniem 
usługi. Zaznaczyć należy, że ustawodawca nie 
wyszczególnia wysokości zaliczki czy przed-
płaty, co oznacza, iż opodatkowaniu podlega 
każda z dokonanych zaliczek, przedpłat. 

Z powyższego wynika, że podatnikowi nie 
przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczo-
nego, gdy wystawiona faktura w rzeczywisto-
ści nie odzwierciedla wykonanych czynności, 
w szczególności zaś, gdy zdarzenie gospo-
darcze w ogóle nie zaistniało, zaistniało w in-
nej niż wskazano dacie lub w rozmiarach in-
nych niż wynika z faktury lub dokumentu cel-
nego, bądź też zaistniało pomiędzy innymi 
podmiotami gospodarczymi. 

Zatem prawo do obniżenia podatku należne-
go jest wyraźnie uzależnione od wypełnienia 
obowiązku dostawcy lub usługodawcy, jakim 
jest wydanie konkretnego towaru, który zos-
tał wprowadzony do obrotu gospodarczego 
lub rzeczywiste wykonanie usługi na rzecz 
usługobiorcy i wystawienie faktury potwier-
dzającej te czynności (jeżeli powinny być one 
potwierdzone fakturą).
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