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PRZEŁOMOWY WYROK DOT. CIĄGŁYCH DOSTAW TOWARÓW (VAT) 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przełomowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 1077/14) dot. momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla 

dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta dokonywanych się w okresie rozliczeniowym (art. 19a 

ust. 3 ustawy o VAT).  

 

W wyroku tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (WSA) wskazał, że w sytuacji gdy: 

 podatnik dokonuje ciągłych, powtarzających się dostaw na rzecz jednego kontrahenta, 

oraz 

 podatnik i nabywca towarów umawiają się, że rozliczenia tych dostaw i płatności będą 

następować nie za pojedyncze dostawy, lecz za ich sumę w danym okresie rozliczeniowym,  

- wówczas dostawa będzie uznana za dokonaną z końcem umówionego okresu 

rozliczeniowego. 

 

WSA uznał, iż w takim przypadku obowiązek podatkowy w VAT nie będzie powstawał odrębnie z 

momentem dokonania poszczególnych dostaw towarów lecz do wszystkich z nich łącznie, 

dokonanych w przyjętym okresie rozliczeniowym, z chwilą jego upływu. 

 

Sprawa będąca przedmiotem wyroku WSA dotyczyła dostaw z magazynu konsygnacyjnego, dla 

których zarówno organy podatkowe jak i sądy za moment powstania obowiązku podatkowego 

dotychczas uznawały moment dokonania poszczególnych dostaw towarów i odmawiały uznania tych 

dostaw za dostawy o charakterze ciągłym. 

 

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. 
 
 


