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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ  
OKREŚLIŁ MOMENT WYKONANIA USŁUGI BUDOWLANEJ 

W dniu 2.05.2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bardzo istotny dla praktyki 
wyrok (sprawa C-224/18), dotyczący daty wymagalności podatku od wartości dodanej (VAT) w 
związku z wykonaniem usług budowlanych lub budowlano-montażowych (art. 19a ustawy o VAT). 
Trybunał uznał, że jeżeli odbiór robót został uzgodniony w umowie i gdy dokonywanie 
odbioru robót odzwierciedla normy i standardy istniejące w dziedzinie, w której jest 
wykonywana usługa, co podlega zweryfikowaniu przez sąd odsyłający, należy uznać, że 
podpisanie protokołu odbioru jest czynnością objętą usługą i że w związku z tym jest ona 
decydująca dla uznania, że owa usługa została rzeczywiście wykonana. 

W sprawie tej NSA zwrócił się jednak do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, którego celem było 
ustalenie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT, jeśli strony transakcji uzgodniły w 
umowie, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędna jest ich akceptacja w 
protokole odbioru. Przypominamy, że w przypadku świadczenia usług budowlanych na rzecz 
podatnika fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania, a obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury – jeżeli faktura zostanie wystawiona 
terminowo (art. 106i ust. 3 pkt 1 i art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT). 

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że inne formalności, takie jak w szczególności sporządzenie 
formalnego rozliczenia poniesionych kosztów lub ostatecznego świadectwa płatności, nie mogą 
mieć znaczenia dla określenia momentu, w którym usługa jest wykonywana, ponieważ nie są one 
jako takie objęte usługą i w związku z tym nie są decydujące dla stwierdzenia, że została ona 
rzeczywiście wykonana. 

Powyższy pogląd jest całkowicie odmienny od dotychczas dominującego poglądu prezentowanego 
zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne oraz praktyków, zgodnie z którym 
data podpisania protokołu odbioru nie jest datą wykonania usługi budowlanej. Datą wykonania 
usługi jest bowiem moment faktycznego zakończenia robót. 

Z pewnością opisany wyżej wyrok TSUE należy uznać za źródło „rewolucji”, jaka nastąpi w zakresie 
podejścia do kwestii wyznaczania momentu wykonania usługi budowlanej. 

  

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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