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Art. 17 ust. 1 pkt 7 
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione 
w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 
 
a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u 

którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 
ust. 1 i 9,  

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako 
podatnik VAT czynny,    https://pfr.mf.gov.pl/_/  

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 2 lub art. 122. 

Odwrotne obciążenie 

https://pfr.mf.gov.pl/_/�
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W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 
11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych 
towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te 
towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. 
 
 

Odwrotne obciążenie 
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Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się 
transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej 
dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, 
nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub 
wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. 
 
 
Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się 
również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w 
ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich 
została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle 
występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c 
załącznika nr 11 do ustawy. 

Odwrotne obciążenie 
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Przykład nr 1 
 
 
 
 
 
 
 

Odwrotne obciążenie 
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Przykład nr 2 
 
 
 
 
 
 
 

Odwrotne obciążenie 
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Przykład nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwrotne obciążenie 
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Przykład nr 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwrotne obciążenie 
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Odwrotne obciążenie 
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W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw 
dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa 
w ust. 1c, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy 
opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego 
do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w 
ramach tej transakcji. 
 
W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed 
dokonaniem dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do 
ustawy, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy, korekty 
rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za 
okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. 

Odwrotne obciążenie 
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Odwrotne obciążenie 
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Odwrotne obciążenie 
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Art. 17 ust. 2a  
Jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do 
ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie 
niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku 
rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, 
że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca nie były 
spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu dokonujący dostawy 
towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć. 
ust. 2b  
Przepis ust. 2a stosuje się pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy towarów 
nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego 
instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy towarów 
identyfikację składającego zlecenie płatnicze. 
 
Art. 108 ust. 4  
W przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 2a, do zapłaty podatku jest obowiązany podmiot, 
który nabył towary. 

Odwrotne obciążenie 
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Art. 101a  
1. Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla 
których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 
17 ust. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze 
informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, 
zwane dalej „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym”. 
 
2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy 
rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach 
przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o 
których mowa odpowiednio w art. 99 ust. 1-3. 

Odwrotne obciążenie  
– informacje podsumowujące w obrocie krajowym 



16 

 
3. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać 
następujące dane: 
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika 
składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym; 
2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika 
nabywającego towary lub usługi; 
3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których 
podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 
pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców. 
 
Deklaracja VAT-27 

Odwrotne obciążenie  
– informacje podsumowujące w obrocie krajowym 
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4. W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej 
informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany 
złożyć niezwłocznie korektę tej informacji. 
 
5. W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług, o 
których mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik jest obowiązany skorygować łączną 
wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty 
podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej. Jeżeli korekta dotyczy 
okresu, za który została złożona informacja podsumowująca w obrocie 
krajowym, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

Odwrotne obciążenie  
– informacje podsumowujące w obrocie krajowym 
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W przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty 
na poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem 
od dnia 1 lipca 2015 r. przestał być nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do 
tej dostawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w 
art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 
 
W przypadku uiszczenia przed dniem 1 lipca 2015 r. całości lub części zapłaty 
na poczet dokonanej od tego dnia dostawy towarów, dla której podatnikiem 
od dnia 1 lipca 2015 r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, korekty 
rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym 
dokonano dostawy tych towarów. 

Odwrotne obciążenie  – przepisy przejściowe 
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W przypadku zawarcia przed dniem 1 lipca 2015 r. umowy lub umów, w 
ramach których występują dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c 
załącznika nr 11 do ustawy wymienionej w art. 1, przepisy art. 17 ust. 1c-1e 
ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się odpowiednio do tych dostaw 
dokonanych od dnia 1 lipca 2015 r., jeżeli łączna wartość tych dostaw, bez 
kwoty podatku, przekracza od dnia 1 lipca 2015 r. kwotę 20 000 zł. 

Odwrotne obciążenie  – przepisy przejściowe 
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Deklaracja VAT-27 
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Deklaracja VAT-27 
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Deklaracja VAT-7(15) 
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Deklaracja VAT-7(15) 
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Deklaracja VAT-7(15) 
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Deklaracja VAT-7(15) 



 
ZAPRASZAMY  

DO ZADAWANIA  
PYTAŃ 
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