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MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA W USŁUGACH BUDOWLANYCH 

 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. znowelizowanymi przepisami ustawy o VAT, 

podatnikami z tytułu świadczenia usług budowlanych mogą być również nabywcy tych usług. Usługi 

budowlane podlegają rozliczeniu dla potrzeb VAT przez nabywcę (mechanizm odwrotnego 

obciążenia) jeżeli zostaną spełnione warunki ustawowe, w tym świadczący usługi działa w charakterze 

podwykonawcy (art. 17 ust 1 pkt 8 oraz ust. 1h ustawy o VAT). 

Brak w znowelizowanych przepisach definicji podwykonawcy budzi szereg wątpliwości 

interpretacyjnych podatników. W celu umożliwienia podatnikom prawidłowego stosowania tych 

przepisów 17 marca b.r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe. W 

objaśnieniach wskazano, iż podwykonawcą jest „firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie 

głównego wykonawcy”.  

Zagadnienia podwykonawcy usług budowlanych dotyczy również interpretacja indywidualna wydana 

17 marca 2017r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 1061-IPTPP2.4512.17.2017.2.SM. 

W interpretacji tej został rozpatrzony przypadek rozliczenia świadczenia usług budowlanych w ramach 

umowy konsorcjum. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż w przypadku, gdy tylko lider 

konsorcjum rozlicza przedsięwzięcie bezpośrednio z głównym inwestorem, wszyscy jego partnerzy 

działają w charakterze podwykonawców. W takiej sytuacji partner konsorcjum świadczy usługi 

budowlane na rzecz jego lidera, i jako takie podlegają one rozliczeniu na zasadzie mechanizmu 

odwrotnego obciążenia. Warto jednak podkreślić, iż umowa konsorcjum nie została uregulowana na 

poziomie ustawy o VAT, dlatego każdy przypadek rozliczenia świadczeń wzajemnych między jego 

partnerami należy rozpatrywać indywidualnie.  

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


