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Korekty VAT w 2014 r. 

1. Korekta faktur
Od 1 stycznia 2014 r. w art. 106j ustawy o VAT zostały określone zasady wystawiania 

faktur korygujących. Inaczej niż w poprzednim stanie prawnym nowe przepisy zawierają 
obecnie wspólne regulacje dotyczące faktur „in plus” oraz faktur „in minus”. 

Podatnik wystawia fakturę korygującą, gdy po wystawieniu faktury:
Q QQ udzielił obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, tj. skonta,
Q QQ udzielił opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
Q QQ dokonał zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
Q QQ zwrócił nabywcy całość lub część zapłaty dokonanej przed dostawą towarów lub wy-

konaniem usług, czyli zaliczkę,
Q QQ podwyższył cenę lub stwierdził pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiej-

kolwiek innej pozycji faktury.
Tak samo jak przed zmianą przepisów termin oraz sposób rozliczenia faktur korygu-

jących jest uzależniony od przyczyn ich wystawienia, tj. czy jest to faktura „in plus” czy 
faktura „in minus”.

1.1. Faktura korygująca zmniejszająca VAT

Od 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, 
którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z ty-
tułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi 
dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bez-
pośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez po-
datnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Ustawodawca wymienia dwie kategorie kwot, tj.:
1) kwoty, których nie obejmuje podstawa opodatkowania (art. 29a ust. 7 ustawy o VAT), 
2) kwoty, które obniżają podstawę opodatkowania (art. 29a ust. 10 ustawy o VAT).

Kwoty, które wpływają na wysokość VAT

Kwoty, których nie obejmuje podstawa 
opodatkowania (art. 29a ust. 7 ustawy o VAT)

Kwoty, które obniżają podstawę 
opodatkowania (art. 29a ust. 10 ustawy 

o VAT)

1 2

Stanowiące obniżkę cen w formie rabatu z ty-
tułu wcześniejszej zapłaty 

Kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży 
opustów i obniżek cen

Udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opu-
stów i obniżek cen, uwzględnionych w mo-
mencie sprzedaży

Wartość zwróconych towarów i opakowań
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1 2

Otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako 
zwrot udokumentowanych wydatków ponie-
sionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usłu-
gobiorcy i ujmowanych przejściowo przez po-
datnika w prowadzonej przez niego ewidencji 
na potrzeby podatku

Wartość zwróconej nabywcy całości lub czę-
ści zapłaty otrzymanej przed dokonaniem 
sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło

Wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji 
i innych dopłat o podobnym charakterze, które 
mają bezpośredni wpływ na cenę

Na czym polega różnica? Pierwsza kategoria to kwoty, które już na etapie ustalania 
podstawy opodatkowania nie powinny być do niej wliczone. Druga kategoria to kwoty, 
które obniżają podstawę opodatkowania po jej ustaleniu i do ich rozliczenia wymagane 
jest wystawienie faktury korygującej.

1.1.1. Skonto

Skonto jest formą rabatu, który stanowi procentowe zmniejszenie należności za dokonane 
czynności, gdy zapłata należności przez odbiorcę ma miejsce przed terminem płatności.

Zgodnie z definicją słownikową tego pojęcia, zawartą w Słowniku języka polskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, skonto to: (...) procentowe zmniejszenie 
sumy należności, przyznawane nabywcy towaru na warunkach kredytowych w razie za-
płaty należności gotówką przed umówionym terminem.

Prawo do zastosowania skonta przysługuje pod warunkiem zapłaty w terminie upraw-
niającym do skonta.

Od 1 stycznia 2014 r. już wprost z ustawy wynika, że skonto należy do pierwszej ka-
tegorii, czyli kwot, które nie są wliczane do podstawy opodatkowania. Co to oznacza? 
Podatnik ma prawo już na etapie wystawiania faktury dokumentującej sprzedaż uwzględ-
nić skonto, nawet gdy warunki uprawniające do przyznania skonta nie zostały spełnione. 
Jeśli kontrahent nie spełni warunków do przyznania skonta, sprzedawca będzie musiał 
wystawić fakturę korygującą zwiększającą podatek.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wystawiać fakturę na pełną kwotę, a po spełnieniu 
warunków do przyznania skonta wystawić fakturę zmniejszającą VAT. Skonto może być 
udzielone również po wystawieniu faktury. 

Według art. 106j ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:
Q QQ udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
Q QQ udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1

– podatnik wystawia fakturę korygującą.
Tutaj również ustawodawca rozdziela te dwa przypadki, a mianowicie udzielenie skon-

ta i przyznanie pozostałych rabatów. Taki rozdział ma dalsze konsekwencje. Ponieważ zo-
stanie wystawiona faktura zmniejszająca VAT, więc powstaje pytanie, czy w tym przypad-
ku konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Należy uznać, 
że nie jest ono konieczne. Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury kory-
gującej jest konieczny w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 10 pkt 1–3 ustawy. 
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Dlatego należy przyznać, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej dokumentującej 
przyznanie skonta nie jest konieczne. 

Zasada, że podstawa opodatkowania nie obejmuje skonta, ma zastosowanie również 
do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów (art. 30a w związku z art. 29a ust. 7 ustawy o VAT). Powstaje pytanie, czy jeśli 
nabywca będzie rozliczał VAT od WNT, może zmniejszyć podstawę opodatkowania, gdy 
nie nabył jeszcze prawa do zastosowania skonta.

Przed 1 stycznia 2014 r. organy podatkowe uznawały, że podatnik nabywa prawo do 
zmniejszenia obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu zapłaty 
należności za fakturę z uwzględnieniem skonta z chwilą spełnienia warunków do jego 
zastosowania określonych przez sprzedawcę w fakturze dokumentującej wewnątrz-
wspólnotowe nabycie, a więc jeżeli nastąpiła zapłata w określonym terminie.

Po zmianie przepisów należy uznać, że w przypadku WNT stosujemy takie same zasady 
jak w przypadku transakcji krajowych. Oznacza to, że możemy zmniejszyć obrót o przyzna-
ne skonto, nawet gdy warunki nie zostały jeszcze spełnione. W tym przypadku nabywca ma 
łatwiej, gdyż będąc jednocześnie wpłacającym, nawet przy wydłużonych terminach płatno-
ści, zasadniczo wie, czy skorzysta z opcji skonta. Gdy zmniejszy podstawę opodatkowa-
nia, a nie spełni warunków dotyczących przyznania skonta, będzie zobowiązany dokonać 
korekty. Będzie tak również w odwrotnej sytuacji, to znaczy gdy pierwotnie w podstawie 
opodatkowania nie uwzględni skonta, a następnie spełni warunki. W takim przypadku też 
musi dokonać korekty.  

Obecnie nie ma potrzeby wystawiania dokumentu korygującego.

1.1.2. Opusty i obniżki cen 

Opusty i obniżki cen, jako kategoria rabatów odrębna od skonta, są wymieniane po 
stronie zarówno rabatów, które nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania, jak 
i rabatów, które obniżają podstawę opodatkowania. 

Jeśli w momencie wystawiania faktury sprzedawca udziela rabatu, może go uwzględ-
nić na wystawionej fakturze, zmniejszając podstawę opodatkowania i VAT należny. Nie 
musi wystawiać faktury na całą kwotę, a następnie wystawiać do niej faktury korygującej. 
Sprzedawca wystawia fakturę na kwotę, którą musi zapłacić kupujący.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy po wystawieniu faktury sprzedawca udzie-
la rabatu. Wtedy aby obniżyć podstawę opodatkowania, musi wystawić fakturę ko-
rygującą. Do tej kategorii rabatów zaliczane są również premie pieniężne. W piśmie 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2014 r. (sygn. IPPP3/443-1194/13- 
-2/MKw) czytamy, że:

MF
(...) w przypadku udzielania premii pieniężnych o których mowa w opisie zdarze-
nia przyszłego (w punktach a–k), Spółka będzie uprawniona do kwalifikowania 
ich jako udzielonych opustów i obniżek cen, a tym samym uzasadnione będzie 

wystawianie z tego tytułu zbiorczych faktur korygujących, na podstawie których Spółka 
będzie mogła obniżyć podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.
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1.1.3. Zwrot zaliczki lub towaru
Gdy nie dochodzi do transakcji i sprzedawca zwraca zaliczkę, aby obniżyć podsta-

wę opodatkowania, musi wystawić fakturę korygującą. Należy jednak pamiętać, że jeśli 
przyczyną wystawienia faktury korygującej jest zwrot zaliczki, to faktura powinna być 
następstwem tej czynności, a nie odwrotnie. Nie można wystawić faktury korygującej, 
gdy zwrot nie został dokonany.

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe i sądy. W wyroku NSA 
z 29 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 425/10) czytamy:

NSA
Obok powołanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny orzeczeń potwierdza-
jących zasadność stanowiska zajętego w kwestii wykładni § 19 ust. 1 i 3  
pkt 2 rozporządzenia [obecnie art. 106j ustawy o VAT – przyp. red.], jak i wskazane-

go powyżej wyroku NSA z 16 września 2010 r., I FSK 1680/09, wskazać również można na 
wyrok NSA z 14 stycznia 2010 r., I FSK 1788/09, w którym Sąd ten stwierdził jednoznacznie, 
że korekta wystawionej faktury w przypadku zaliczki może mieć miejsce tylko w momencie 
zwrotu zaliczki. Sąd w przywołanym orzeczeniu uznał, że w sytuacji, gdy podatnik dyspono-
wał w dalszym ciągu częścią zaliczki, brak było podstawy prawnej do skorygowania tej 
niezwróconej części. Naczelny Sąd Administracyjny podziela również to stanowisko.

Jest tak samo, gdy przyczyną wystawienia faktury jest zwrot towarów. Najpierw na-
bywca musi zwrócić towar, a dopiero wówczas sprzedawca może wystawić fakturę ko-
rygującą.

1.1.4. Rabaty towarowe

Gdy sprzedawca w ramach promocji przekazuje kupującemu większą ilość towarów, niż 
ten zamówił, mamy do czynienia z rabatem towarowym, który powoduje zmniejszenie cen 
jednostkowych sprzedanych towarów, co należy uwzględnić, wystawiając fakturę korygującą.

PrzyKłAd
Jan Kowalski prowadzący sklep kosmetyczny zamówił w hurtowni 100 opakowań pa-
sty do zębów po 10 zł netto każda. W ramach promocji otrzymał 10 opakowań gratis. 
Hurtownia powinna wystawić fakturę na 110 sztuk sprzedanej pasty, której cena jed-
nostkowa wynosi 9,10 zł (1000/110).

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 10 listopada 2010 r. (sygn. IPPP2/443-648/10-2/IG), aktualnym 
również w obecnym stanie prawnym, czytamy:

MF
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wniosko-
dawca produkuje i sprzedaje produkty spożywcze. Spółka prowadzi samo-
dzielnie akcje reklamowe i promocyjne w celu zwiększenia atrakcyjności 

sprzedawanego towaru i intensyfikacji sprzedaży. Akcje te prowadzone są między 
innymi w formie premiowania zamówienia zakupu określonej ilości danego towaru 



6 KOREKTY VAT W 2014 R.

Biuletyn VAT nr 9(207)  www.inforfk.pl 

(wyrobu własnego) o określonej wartości poprzez zwiększenie (dodanie) ilości 
 takiego samego towaru bez zwiększenia kwoty należności (obrotu) za cały pakiet, 
co de facto oznacza obniżenie ceny jednostkowej. Spółka stosuje zatem powszech-
nie znaną i stosowaną w obrocie gospodarczym metodę intensyfikacji sprzedaży 
zwaną rabatem towarowym (naturalnym) najczęściej adresowaną do odbiorcy w po-
staci oferty handlowej o następującej treści: kup 11 sztuk (palet) herbat bądź syro-
pów w cenie 10 lub przy zakupie 10 sztuk (palet) herbat bądź syropów jedna sztuka 
(paleta) gratis. Dodany towar – ściśle związany z określoną sprzedażą (zamówie-
niem), czyli w ramach jednego stosunku prawnego – jest następnie dostarczany do 
hurtowni, sklepów lub aptek wraz z realizacją zamówienia (dostawy) podstawowe-
go, bądź po zakończeniu akcji promocyjnej (nabywcy wydawana jest zawsze ściśle 
określona ilość tego samego towaru zgodnie z zawartą transakcją na całość 
 dostawy).

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie uregulowania 
prawne, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanej sytuacji dochodzi do prawnie 
dopuszczalnego opustu – obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego), o którym 
mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT [obecnie art. 29a ust. 10 ustawy – przyp. autora] i kon-
trahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku – zwiększoną w stosunku do oferty 
standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku 
prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające 
osobnemu opodatkowaniu.

1.2. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

W przypadku faktury obniżającej podstawę opodatkowania zasadą jest, że podat-
nik musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Jak wynika z art. 29a 
ust. 13 ustawy, sprzedawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do 
podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, pod warunkiem że 
będzie posiadał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub 
usługobiorcę. W takim przypadku sprzedawca dokonuje korekty w rozliczeniu za okres, 
w którym:

Q QQ nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem że 
uzyska potwierdzenie przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany 
okres rozliczeniowy; 

Q QQ uzyskał potwierdzenie otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury ko-
rygującej, w pozostałych przypadkach.

PrzyKłAd
Sprzedawca wystawił fakturę korygującą zmniejszającą VAT z powodu udzielenia ra-
batu 10 kwietnia. Nabywca odebrał ją 15 kwietnia. Potwierdzenie odbioru dotarło do 
sprzedawcy 5 maja. W takim przypadku może rozliczyć fakturę korygującą w deklara-
cji za kwiecień. 
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Sam fakt wysłania faktury nie oznacza, że podatnik otrzymał potwierdzenie. W piśmie 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lutego 2014 r. (sygn. IBPP1/443-1073/13/
AW) czytamy:

MF
Mając powyższe na względzie tut. Organ stwierdza, że wysłanie przez Wnios-
kodawcę faktur korygujących na podany adres mailowy kontrahenta nie może 
stanowić dla Wnioskodawcy potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury 

korygującej. Sama wysyłka nie może być jednocześnie dowodem doręczenia. Zatem 
samo wysłanie faktur korygujących na podany adres mailowy – bez posiadania przez 
Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru tej faktury korygującej przez kontrahenta – nie 
wyczerpuje przesłanek warunkujących prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.

W poprzednim stanie prawnym (gdy ustawa nie regulowała prawa do korekty bez po-
twierdzenia odbioru) organy podatkowe dopuszczały możliwość korygowania rozliczenia 
bez posiadania przez sprzedawcę „zwrotki”, ale tylko gdy kupującym była osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej. Wystarczył sam dowód wysłania. Wynika to 
z faktu, że nabywca nie koryguje odliczonego VAT.

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 2013 r. (sygn. 
ITPP3/443-366b/13/AT) czytamy:

MF
Zatem jedynie w sytuacji, gdy – jak wynika z wyroku TSUE – uzyskanie tego 
rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione, Wnioskodawca może wykazać przy użyciu innych środków, że 

dochował należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem dostarczenia 
faktury korygującej i upewnienia się, że nabywca towaru jest w jej posiadaniu i zapo-
znał się z nią, oraz że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na wa-
runkach określonych w wystawionej korekcie faktury. W tym celu w odniesieniu do 
odbiorców, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodar-
czej (nie są podatnikami VAT), prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podat-
ku należnego może powstać w rozliczeniu za okres, w którym wskazywane przez 
Wnioskodawcę oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrot zakupione-
go towaru do magazynu oraz korespondencja mailowa będą miały miejsce, pod wa-
runkiem jednak, że Spółka uprzednio wyśle korekty faktury na adres nabywcy. Do-
wód nadania przesyłki poleconej wypełni w tym przypadku wymóg staranności 
w ramach pozyskania spornego potwierdzenia, bowiem w odniesieniu do transakcji 
z tymi podmiotami nie istnieje ryzyko nadużyć z ich strony przy rozliczeniu podatku 
naliczonego. W tej sytuacji nie jest wymagane zwrotne poświadczenie odbioru takiej 
przesyłki przy istnieniu wskazywanych przez Wnioskodawcę innych dokumentów 
wskazujących na otrzymanie tej korekty przez klienta.

Jeżeli Państwa klient potwierdzi odbiór faktury korygującej – obniżenia podstawy 
opodatkowania będą Państwo mogli dokonać pod warunkiem posiadania uzyskanego 
przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczenio-
wy, w którym nabywca towaru otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania 
faktury korygującej przez nabywcę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę 
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faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozlicze-
niowy uprawnia Państwa do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, 
w którym potwierdzenie to uzyskano.

Trudno jednak ustalić, jakie stanowisko będą zajmowały organy podatkowe po zmia-
nie przepisów. Stosowanie się do tego stanowiska jest ryzykowne.

1.3.  Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury 
korygującej

Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie dotyczy 
przypadków, gdy korygujemy fakturę, na której nie jest wykazywana kwota VAT, np. 
faktury dokumentujące sprzedaż opodatkowaną od marży. Dodatkowo w art. 29a 
ust. 15 ustawy zostały wskazane przypadki, gdy można rozliczać fakturę korygującą 
bez obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę. Tak jest 
w przypadku: 
1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 
2)  dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się 

poza terytorium kraju; 
3)  sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług 

telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–
153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy; 

4)  gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia 
faktury korygującej, ale z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub 
usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określony-
mi w fakturze korygującej. 

Pierwsze trzy przypadki nie są nowością dla podatników VAT, gdyż również 
przed 1 stycznia 2014 r. były wymienione w ustawie o VAT. Nowością jest pkt 4, który po-
zwala na rozliczenie faktury korygującej, mimo braku potwierdzenia jej odbioru, w innych 
przypadkach niż wymienione w pkt 1–3, ale wymaga spełnienia dwóch warunków:

Q QQ podjęcia przez sprzedawcę udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej; 
  Na pewno warunek ten spełni wysłanie faktury listem poleconym ze zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru. Nie wystarczy samo wysłanie listu. Sprzedawca musi czekać 
na „zwrotkę” z poczty, czy faktura została odebrana. 

Q QQ z posiadanej dokumentacji musi wynikać, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż 
transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygu-
jącej, tzn. musi znać przyczynę wystawienia faktury.

Wyjaśnieniem, kiedy można uznać, że warunki te zostały spełnione, zajął się Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-705/13-2/
KWW), w którym czytamy:
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MF
(...) w tym celu pomocne mogą być – jak wskazał TSUE w ww. orzeczeniu – ko-
pie korekt faktur, pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy celem wy-
słania potwierdzenia odbioru oraz np. dowody zapłaty czy dokumenty księgo-

we, z których wynikają kwoty faktycznych wpłat dokonanych przez kontrahentów 
w związku z zakupem od Spółki towarów i usług, lub też zwrot kwot pobranych od 
kontrahentów (w związku ze zdarzeniami stanowiącymi przyczynę wystawienia faktur 
korygujących).

Jak z tego wynika, podatnik nie może w ogóle zrezygnować z otrzymania potwierdze-
nia odbioru faktury korygującej, uzasadniając tę rezygnację np. niedogodnościami na-
tury technicznej bądź z góry zakładanym brakiem współpracy występującym po stronie 
kontrahenta.

Ustawodawca nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygu-
jącej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały 
doręczenie. 

1.3.1.  Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT,  
gdy nie ma potwierdzenia odbioru

Termin rozliczenia faktury korygującej bez uzyskania potwierdzenia odbioru jest uza-
leżniony od tego, na podstawie jakiego przepisu podatnik korzysta z prawa do rozlicze-
nia faktury korygującej bez uzyskania potwierdzenia odbioru.  Gdy korzysta z tego prawa 
na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie 
wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym łącz-
nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ustawy 
o VAT). Sprzedawca musiał podjąć udokumentowaną próbę doręczenia faktury korygują-
cej, a z posiadanej dokumentacji musi wynikać, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, 
iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygu-
jącej, tzn. musi znać przyczynę wystawienia faktury. 

PrzyKłAd
Spółka Alfa podpisała umowę o wykonanie usługi. Kontrahent wpłacił zaliczkę w lu-
tym 2014 r. Następnie w marcu doszło do zerwania umowy i zwrotu zaliczki 24 marca. 
Tego samego dnia została wystawiona faktura korygująca i wysłana ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 14 kwietnia spółka otrzymała z poczty zwrot korespon-
dencji z adnotacją, że kontrahent nie odebrał przesyłki. W takiej sytuacji spółka 
może rozliczyć fakturę w deklaracji za kwiecień, gdyż w rozliczeniu za ten miesiąc 
oba warunki zostały spełnione.

W pozostałych przypadkach (np. faktury za media, transakcje opodatkowane od mar-
ży) faktury korygujące rozliczamy w miesiącu ich wystawienia (patrz: pismo Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 8 stycznia 2014 r., sygn. IPPP1/443-1084/13-2/AS). 
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1.3.2. Kursy walut na fakturach korygujących
Jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej, do przeliczenia na złote faktur ko-

rygujących należy stosować ten sam kurs co w przypadku faktur pierwotnych. W piśmie 
z 29 listopada 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/443-805/13- 
-3/JK) czytamy:

MF
Jak wskazano wyżej, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. 
Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielko-
ści sprzedaży. Czynność dokumentowana fakturą korygującą – w przedmioto-

wym przypadku udzielenie rabatu – koryguje poprzedni obrót (ma na celu korektę wyka-
zanych uprzednio wartości). Zatem stwierdzić należy, iż kwoty na fakturze korygującej 
wykazane w walucie obcej powinny zostać przeliczone według tego samego kursu co 
kwoty z faktur pierwotnych (korygowanych).

Tym samym w przedmiotowej sprawie celem obliczenia wynikającego z rabatu 
zmniejszenia podatku należnego VAT Wnioskodawca winien stosować ten sam kurs 
NBP, po którym przeliczono podatek należny VAT w pierwotnej fakturze, która jest 
korygowana. 

1.4. Faktury zmniejszające u nabywcy

Obecnie zasady rozliczania faktur korygujących zmniejszających u nabywcy, gdy 
wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury VAT, reguluje art. 86 ust. 19a i 19b usta-
wy o VAT. Według tej regulacji, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę kory-
gującą, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu 
za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której ko-
rekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty po-
datku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał 
tego obniżenia.

Zasada ta obowiązywała również przed 1 stycznia 2014 r. Od tej zasady przewidzia-
no obecnie wyjątek. Nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty 
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na 
jakich transakcja została zrealizowana, gdy nie odebrał faktury korygującej.

PrzyKłAd
Spółka Alfa podpisała umowę o wykonanie usługi. Kontrahent wpłacił zaliczkę w lu-
tym 2014 r. Następnie w marcu doszło do zerwania umowy i zwrotu zaliczki 24 mar-
ca. Tego samego dnia została wystawiona faktura korygująca i wysłana ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. Ponieważ kontrahent zmienił adres i nie powiadomił o tym 
fakcie sprzedawcy, faktura nie została mu doręczona. Mimo to ma on obowiązek 
zmniejszyć VAT w deklaracji za marzec, gdyż w tym miesiącu doszło do zerwania 
umowy i zwrotu zaliczki. Dlatego można uznać, że dowiedział się o warunkach, na 
jakich transakcja została zrealizowana.
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1.5. Faktury korygujące zwiększające VAT
Sposób rozliczenia przez wystawcę faktur korygujących zwiększających podsta-

wę opodatkowania i kwotę podatku należnego uzależniony jest od okoliczności po-
wodujących konieczność skorygowania „in plus” faktur dokumentujących dostawę 
towarów czy świadczenie usług w tych pozycjach. 

1.5.1. Termin rozliczenia faktury korygującej

Jeżeli przyczyna powodująca konieczność dokonania korekty istniała już w chwili wy-
stawienia faktury pierwotnej (np. błąd, pomyłka, przeoczenie) lub gdy nawet w momencie 
wystawiania faktury nie istniała, lecz mogła być przez strony transakcji przewidziana, 
wówczas korekty „in plus” w zakresie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku na-
leżnego trzeba dokonać wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym z powyższych 
przyczyn została zaniżona podstawa opodatkowania i kwota podatku należnego. Jeśli 
natomiast przyczyna uzasadniająca dokonanie korekty zaistnieje w terminie później-
szym, niż została wystawiona faktura, której korekta ma dotyczyć, wówczas korekty tej 
nie trzeba uwzględniać w okresie, w którym ujęto fakturę pierwotną. Zdaniem organów 
podatkowych ma również znaczenie, czy takie okoliczności dało się przewidzieć.

Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 10 grud-
nia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-1228/13-2/AW), w którym czytamy:

MF
W momencie wystawienia faktury pierwotnej wszystkie informacje na niej 
uwzględnione i wykazane przez X. były zgodne ze stanem faktycznym zna-
nym Spółce. Dopiero później na jaw wyszły nowe fakty, wpływające na war-

tość sprzedaży. Podwyższenie wartości sprzedawanych usług może być bowiem 
związane np.: 
a)  z uzyskaniem przez Spółkę od niezależnego podmiotu trzeciego informacji o fak-

tycznej oglądalności audycji telewizyjnych, będącej podstawą kalkulacji ceny 
usługi, 

b)  z uzyskaniem przez Spółkę informacji o faktycznym poziomie sprzedaży dla danego 
klienta w przyjętym przez strony umowy okresie rozliczeniowym, co ma wpływ na sto-
sowany do rozliczeń rabat, 

c)  ze zmianą postanowień umów łączących Spółkę i jej kontrahentów w wyniku przepro-
wadzonych negocjacji biznesowych, 

d)  ze zmianą warunków rynkowych wpływających na cenę transakcji i wskazanych jako 
odniesienie do poziomu cen. 
Tak więc korekta faktury występuje w efekcie finalnego uzgodnienia wartości trans-

akcji, w tym jej ceny, już po zawarciu transakcji. Finalne uzgadnianie wartości transakcji, 
w tym jej ceny już po zawarciu transakcji i wystawieniu faktury pierwotnej ma zastosowa-
nie w każdej sytuacji, w której: 
a)  w momencie dokonywania sprzedaży nie są znane wszystkie fakty i okoliczności wpły-

wające na wielkość transakcji i możliwe jest wyłącznie oparcie się na szacunkach i pro-
gnozach, 
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b)  nie jest możliwe odsunięcie momentu wystawienia faktury pierwotnej do czasu pozna-
nia wszystkich faktów związanych z transakcją ze względu na obowiązujące przepisy 
w zakresie powstawania obowiązku podatkowego. 

W przypadku X. przyczyna zmiany wartości sprzedaży powstaje na bieżąco, tj. w mo-
mencie skalkulowania faktycznego wolumenu sprzedaży w oparciu o dane rzeczywiste 
(np. oglądalność w danym okresie mierzona w punktach GRP, gdzie jeden punkt GRP ma 
stałą, określoną cenę. Ostateczna wartość sprzedaży powstaje po pomnożeniu faktycz-
nej oglądalności reklamy kontrahenta w danej kampanii wyrażonej w liczbie osiągniętych 
punktów GRP przez cenę jednego punktu GRP). Dopiero w tym momencie X. uzyskuje 
informację, czy, po pierwsze, korekta powinna być dokonana, po drugie, jaka to powinna 
być korekta (w jakiej wysokości).

Zważywszy na fakt, iż zmiana (wzrost) wartości sprzedaży usług, uzależniona od 
faktycznych wyników oglądalności czy innych czynników zewnętrznych, jest oko-
licznością nową, której skala jest niemożliwa do przewidzenia w chwili wystawienia 
pierwotnych faktur sprzedaży, obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury ko-
rygującej zwiększającej podstawę opodatkowania powstaje w rozliczeniu za okres, 
w którym faktura korygująca została wystawiona. Faktury korygujące zwiększające 
powinny być rozliczane w okresie właściwym dla faktury pierwotnej jedynie w przy-
padku prostowania pomyłek na fakturze pierwotnej. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie 
oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Nowe regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., nie wprowadziły zmian w tym 
zakresie.

Dlatego gdy podwyższenie ceny nastąpiło po okresie rozliczeniowym, w którym 
powstał obowiązek podatkowy, fakturę korygującą rozliczamy na bieżąco. Nie należy 
się odnosić do okresów, w których powstał obowiązek podatkowy. Jak już zostało 
powiedziane, organy podatkowe przy ustalaniu tego terminu odnoszą się do tego, 
czy podatnik mógł przewidzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Stanowisko to 
jest błędne. Nie popierają go również sądy administracyjne. 

W wyroku NSA z 25 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 158/11) czytamy:

NSA
Jeżeli natomiast wystawienie faktury korygującej podatek należny jest efek-
tem zdarzenia, które wystąpiło po upływie danego okresu rozliczeniowego, 
np. podniesienie ceny w następnym miesiącu, powszechnie w orzecznictwie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że dokonana korekta powinna 
zostać uwzględniona w rozliczeniu za miesiąc, w którym to zdarzenie nastąpiło. Pier-
wotne bowiem zobowiązanie podatkowe, w momencie powstania obowiązku podat-
kowego ukonstytuowało się w prawidłowej wielkości, a jego zwiększenie następuje 
w takim przypadku w następstwie zdarzenia zaistniałego już po powstaniu obowiąz-
ku podatkowego, modyfikującego wielkość tegoż zobowiązania w momencie jego 
zaistnienia. Skoro zatem zdarzenie to miało miejsce po powstaniu już obowiązku 
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podatkowego, nie ma podstaw do wykazywania jego skutków w okresie powstania 
tego obowiązku, lecz w okresie, w którym zdarzenie to zaistniało, kształtując wiel-
kość zobowiązania podatkowego w nowej wysokości.

Tym samym należy stwierdzić, że korektę podatku należnego spowodowaną zdarze-
niem zaistniałym po powstaniu obowiązku podatkowego należy wykazać w deklaracji 
za okres, w którym zaistniało zdarzenie skutkujące podwyższeniem podatku należnego.

Należy zgodzić się z autorem skargi kasacyjnej, że zaprezentowana w zaskarżo-
nym wyroku wykładnia przepisów prawa materialnego narusza konstytucyjną zasadę 
państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Wykładnia ta bowiem doprowadza 
do asymetrii uprawnień. Z jednej strony bowiem, gdy następuje obniżenie podstawy 
opodatkowania, korekta ma być uwzględniona w okresie jej wystawienia. W ten spo-
sób nigdy nie powstanie po stronie podatnika nadpłata. Natomiast w odwrotnej sytu-
acji, gdy podstawa opodatkowania po okresie rozliczenia ulega podwyższeniu, we-
dług interpretacji Ministra Finansów, zaakceptowanej przez Sąd pierwszej instancji, 
należy skorygować rozliczenie w okresie wystawienia pierwotnej faktury. Spowoduje 
to automatycznie powstanie zaległości podatkowej, konieczność zapłaty odsetek za 
zwłokę oraz narazi podatnika na odpowiedzialność karnoskarbową. Taka wykładnia 
przepisów prawa materialnego jest niewątpliwie wadliwa i nie spełnia walorów właści-
wych dla demokratycznego państwa prawnego.

Wreszcie należy dodać, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT [art. 29a ust. 1 ustawy 
o VAT– przyp. red.] podstawą opodatkowania jest rzeczywisty obrót. Zatem zdarzenia, 
które następują w późniejszym okresie, w postaci podwyższenia ceny, nie mogą skutko-
wać podwyższeniem tego obrotu za okres rozliczeniowy, w którym obowiązywała niższa 
cena. Tego zaś typu umowy pomiędzy kontrahentami w zakresie późniejszego ewentual-
nego podwyższania lub obniżania cen sprzedaży są dopuszczalne i wszelkie ingerencje 
organów podatkowych w tym zakresie są nieprawidłowe.

1.5.2. Kurs waluty na fakturze korygującej

W przypadku faktur korygujących, gdy podstawa opodatkowania jest ustalana w walu-
cie obcej, przyjmuje się, że do przeliczenia tych faktur jest brany pod uwagę kurs, według 
jakiego obliczana jest faktura pierwotna. Zasada ta nie ma zastosowania do faktur kory-
gujących „in plus” rozliczanych na bieżąco. Należy wówczas przyjąć kurs bieżący według 
zasad wskazanych w art. 31a ustawy o VAT.

NSA w wyroku z 10 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 12/11) stwierdził:

NSA
Konsekwencją powyższego błędu jest również nieprawidłowe przyjęcie przez 
Sąd pierwszej instancji, że kursem wymiany walut do przeliczenia na złote dla 
celów VAT kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania wyrażo-

nych w walutach obcych w przedmiotowych zbiorczych fakturach korygujących jest 
średni kurs wymiany walut ogłaszany przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedza-
jący dzień wystawienia faktur pierwotnych. Stosownie do art. 31a ust. 1, w przypadku 
gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie 



14 KOREKTY VAT W 2014 R.

Biuletyn VAT nr 9(207)  www.inforfk.pl 

obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający 
dzień powstania obowiązku podatkowego.

Skoro obowiązek podatkowy w zakresie podwyższonej części ceny powstaje dopie-
ro w momencie dokonania owego podwyższenia, tj. w momencie wystawienia faktury 
korygującej, to należy przyznać rację stronie skarżącej, iż właściwym kursem wymiany 
walut do przeliczenia na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowa-
nia, wyrażonych w walutach obcych w fakturach korygujących wystawianych w związku 
z podwyższeniem ceny dokonanym po zrealizowaniu czynności podlegającej opodatko-
waniu, jest średni kurs wymiany walut ogłaszany przez NBP na ostatni dzień roboczy 
poprzedzający dzień wystawienia faktur korygujących.

1.5.3. Odliczenie VAT przez nabywcę

Faktury „in plus” nabywca rozlicza na bieżąco, tj. w miesiącu, w którym powstał obo-
wiązek podatkowy u wystawcy, jednak nie wcześniej niż w miesiącu ich otrzymania albo 
w dwóch następnych okresach rozliczeniowych. Przepisy, inaczej niż w przypadku faktur 
„in minus”, nie zawierają specjalnych zasad ich rozliczeń.

PrzyKłAd
Spółka otrzymała fakturę korygującą zwiększającą VAT w kwietniu 2014 r. Faktu-
ra została wystawiona do faktury dokumentującej dostawy ze stycznia, na której 
zamiast stawki 8% zastosowano stawkę 23%. Sprzedawca będzie zobowiązany do 
rozliczenia korekty w deklaracji za styczeń, gdyż wtedy powstał obowiązek podat-
kowy. Nabywca będzie mógł odliczyć z niej VAT w deklaracji za kwiecień lub maj 
albo czerwiec. 

1.6. Korekta pozostałych faktur

1.6.1.  Faktura korygująca fakturę, dokumentująca sprzedaż 
opodatkowaną od marży

Faktury dokumentujące sprzedaż opodatkowaną od marży wystawiamy w przypadku 
dokumentowania usług turystycznych, dostawy towarów używanych opodatkowanych 
od marży. Na fakturach tych nie wykazuje się kwot podatku ani kwoty marży. Wykazuje 
się natomiast całą kwotę należności od nabywcy. Ponieważ ustawodawca odnosi się do 
faktur, należy uznać, że dotyczy to wszystkich faktur dokumentujących czynności opo-
datkowane od marży, w tym faktur korygujących. VAT w tym przypadku jest korygowany 
w ewidencji VAT. Jeżeli w wyniku korekty zmianie ulega np. kwota marży, VAT, a nie kwota 
do wpłaty, nie należy korygować faktury, gdyż nie ulegnie zmianie żadna pozycja faktury.

Fakturę korygującą wystawiamy tylko wtedy, gdy zmianie ulega kwota do wpłaty. Na-
wet gdy jest to kwota „in minus”, nie trzeba posiadać potwierdzenia jej odbioru. 
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Gdy zmianie ulegnie wyłącznie kwota marży (np. otrzymanie faktur dokumentu-
jących zakupy uwzględniane przy obliczaniu marży), korekty należy dokonać, skła-
dając deklarację korygującą w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek 
podatkowy.

Na takim stanowisku stoją organy podatkowe. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu w piśmie z 14 czerwca 2011 r. (sygn. ILPP2/443-425/10-5/MN) stwierdził:

MF
Fakt otrzymania przez podatnika faktury dokumentującej wydatki poniesione 
dla bezpośredniej korzyści turysty, po ustaleniu marży oraz złożeniu deklaracji 
VAT-7, ma wpływ na wysokość uprzednio obliczonej i opodatkowanej marży. 

Oznacza to, iż zmienia się podstawa opodatkowania, a tym samym zobowiązanie podat-
kowe, z którym związane były te wydatki. W świetle przywołanych powyżej przepisów 
powoduje to, iż Wnioskodawca winien dokonać zmiany tego rozliczenia, poprzez 
uwzględnienie otrzymanej faktury VAT. 

Szczególna procedura w zakresie opodatkowania usług turystycznych wiąże się 
z pewnymi odmiennościami w zakresie ich dokumentowania jak i szczególnym momen-
tem powstania obowiązku podatkowego. 

W związku z powyższym, fakturę dokumentującą wydatki poniesione dla bezpo-
średniej korzyści turysty, otrzymaną po ustaleniu marży oraz złożeniu deklaracji 
 VAT-7, Wnioskodawca powinien rozliczyć w okresie rozliczeniowym, w którym po-
wstał obowiązek podatkowy (ustalony na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia w spra-
wie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług)[obecnie 
art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT – przyp. autora] dotyczący zrealizowanej usługi tury-
styki, w związku z którą Zainteresowany wydatki te poniósł. W konsekwencji, Wnios-
kodawca będzie zobowiązany dokonać korekty deklaracji VAT-7 za okres, którego 
dotyczą otrzymane faktury.

Zatem nie będzie prawidłowym działaniem stosowanie zasady, iż faktury od kontra-
henta, otrzymane po zamknięciu okresu, którego dotyczyły, będą rozliczane w bieżącym 
okresie rozliczeniowym, bez korygowania deklaracji VAT-7.

Stanowisko to potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie 
z 16 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1006/12-4/DG).

Sądy nie popierają tego stanowiska. W wyroku WSA w Warszawie z 9 lipca 2008 r. 
(sygn. akt VIII SA/Wa 120/08) czytamy: 

WSA
Wpływająca na kwotę marży ze sprzedaży usługi turystyki korekta faktury doty-
czącej nabycia przez podatnika (skarżącą) towarów i usług dla bezpośredniej 
korzyści turysty, wystawiona przez innego podatnika i doręczona skarżącej po 

dokonaniu rozliczenia za dany miesiąc, w którym zadeklarowała do opodatkowania kwo-
tę marży (dodatnią lub ujemną) dotyczącą sprzedaży określonej usługi turystyki, wpływa 
na wysokość opodatkowania VAT w miesiącu, w którym faktura korygująca została dorę-
czona podatnikowi (skarżącej).

Potwierdził to również WSA w wyroku z 18 lutego 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 764/10).
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W orzecznictwie dominuje pogląd, że faktury dokumentujące rozliczenie od marży 
powinno się rozliczać w zależności od przyczyny, tak jak faktury VAT. Dlatego korekta 
powodująca zmniejszenie marży, a tym samym VAT, powinna odbywać się na bieżąco.

1.6.2. Faktura VAT RR

Zdarzają się sytuacje, gdy nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego na 
skutek pomyłki w wystawionej fakturze bądź w związku z zaistnieniem innych okoliczno-
ści musi wystawić fakturę korygującą do faktury VAT RR zwiększającą lub zmniejszającą 
VAT. W takim przypadku należy się posiłkować ogólnymi przepisami dotyczącymi faktur 
korygujących, uwzględniając specyfikę faktur VAT RR.

Według organów podatkowych sposób rozliczenia zależy od tego, czy w wyniku ko-
rekty kwota zryczałtowanego zwrotu ulega zwiększeniu czy zmniejszeniu. O tym, jak roz-
liczyć taką korektę, czytamy w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grud-
nia 2008 r. (sygn. IPPP1/443-1799/08-5/AW): 

MF
W sytuacji gdy zachodzi konieczność wystawienia faktury korygującej do faktu-
ry VAT RR i zwiększenia podatku naliczonego, prawo do zwiększenia podatku 
VAT naliczonego o zwiększoną kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, wynika-

jącą z faktury VAT RR po korekcie przypada w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka 
dopłaci rolnikowi pozostałą kwotę należności za produkty rolne, stanowiącą różnicę po-
między wartością faktury VAT RR po korekcie a wartością zapłaconą rolnikowi ryczałto-
wemu na podstawie faktury VAT RR.

Natomiast w przypadku gdy zachodzi konieczność wystawienia faktury korygują-
cej do faktury VAT RR i zmniejszenia podatku naliczonego, należy uznać, że kwota 
zmniejszająca zryczałtowany zwrot podatku, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą 
zryczałtowanego zwroty podatku określoną w pierwotnej fakturze VAT RR a kwotą 
określoną w fakturze korygującej do faktury VAT RR, powinna pomniejszać wartość 
podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystawiona została faktura 
korygująca do faktury VAT RR.

1.6.3. Korekta faktur dotyczących dostawy mediów 

Od 1 stycznia 2014 r. zmienił się termin ustalania obowiązku podatkowego od dostawy 
mediów. Zasadniczo decyduje o nim termin wystawienia faktury lub termin płatności, gdy 
faktura nie została wystawiona lub wystawiono ją po terminie (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy 
o VAT). Dlatego sprzedawcy nie opłaca się wystawiać faktury przed terminem płatności, 
gdyż powoduje to obowiązek rozliczenia VAT przed otrzymaniem zapłaty. 

Dlatego dostawcy mediów od 1 stycznia 2014 r. wystawiają często inne dokumenty niż 
faktury, które są podstawą do zapłaty, ale nie powodują powstania obowiązku podatko-
wego (dokumenty prognozowe). Wystawiają np. faktury pro forma. Dokumenty te nie są 
zaliczane do faktur, dlatego ich wystawców nie obowiązują zasady dokonywania korekt 
określone w ustawie o VAT.     
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Jak czytamy w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 grudnia 2013 r. (sygn. 
IPPP1/443-932/13-2/PR):

MF  Spółka zauważa, że art. 29a ust. 13 ustawy o VAT nie ma zastosowania w niniej-
szym przypadku. Przepis ten dotyczy obniżenia podstawy opodatkowania 
w stosunku do podstawy, która została wykazana na fakturze z wykazanym 

podatkiem. Mowa w nim bowiem o obniżeniu podstawy opodatkowania „w stosunku do 
podstawy określonej w wystawionej fakturze”. Jak wcześniej wspomniano, w przypad-
ku prognoz Spółka nie deklaruje podstawy opodatkowania VAT z faktur VAT. Ponadto, 
z art. 29a ust. 15 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że warunku posiadania potwierdzenia otrzy-
mania faktury korygującej przez nabywcę towaru nie stosuje się m.in. w przypadku 
sprzedaży gazu przewodowego. Przepis art. 29a ust. 13 nie dotyczy więc sprzedaży 
Spółki. 

Uwzględniając powyższe, podstawa opodatkowania dla VAT w Spółce może ulec 
zmniejszeniu pod warunkiem, że Spółka uzyskała kwotę nadpłaty oraz kwota nadpłaty 
wynika z faktury rozliczeniowej, która w dostateczny sposób dokumentuje roszczenie 
nabywcy. Spółka nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej, gdyż nie wystawiła 
wcześniej faktur w rozumieniu przepisów o VAT, do których mogłaby się odnosić ta ko-
rekta. Faktura rozliczeniowa pełni rolę faktury korygującej w tym przypadku. Z racji tego, 
że po wystawieniu faktury rozliczeniowej Spółka nie wie, czy nabywca zażąda zwrotu 
kwoty nadpłaty, czy też ulegnie ona automatycznie zaliczeniu na poczet należności za na-
stępny okres, podstawę opodatkowania należy zmniejszyć z chwilą wystawienia faktury 
rozliczeniowej z wykazaną kwotą nadpłaty. 

Ostatecznego rozliczenia wystawca musi dokonać na fakturze rozliczeniowej, gdy jest 
zobowiązany do jej wystawienia. Ewentualnej korekty wpłat powinen dokonać na tej fak-
turze. Gdy nie musi wystawić faktury, może skorygować rozliczenie wewnętrznym doku-
mentem korygującym. 

Gdy zostały wystawione faktury, ewentualna zmiana rozliczeń powoduje obowiązek 
korekty. 

Gdy jest to faktura „in minus”, rozliczamy ją w miesiącu wystawienia, gdyż nie jest 
konieczne posiadanie potwierdzenia jej odbioru.

Jak czytamy w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 stycznia 2014 r. (sygn. 
IPPP1/443-1084/13-2/AS): 

MF
Od dnia 1 stycznia 2014 r. ogólny termin rozliczenia faktury korygującej, która 
zmniejsza wartość podstawy opodatkowania wraz z kwotą podatku należnego, 
wynika wprost z art. 29a ust. 10 znowelizowanej Ustawy o VAT. Jednakże przepi-

su art. 29a ust. 10 znowelizowanej Ustawy o VAT nie stosuje się do faktur korygujących 
zmniejszających podstawę opodatkowania oraz zmniejszających wartość podatku VAT 
należnego (faktur korygujących na minus), wystawianych z tytułu sprzedaży energii elek-
trycznej. Oznacza to, że w celu ujęcia faktury korygującej na minus, z tytułu sprzedaży 
energii elektrycznej, nie istnieje obowiązek ustawowy posiadania potwierdzenia jej otrzy-
mania przez nabywcę energii elektrycznej.
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W przypadku wystawienia faktury korygującej na minus z tytułu sprzedaży energii 
elektrycznej, aby ująć fakturę korygującą w rejestrze VAT, a następnie w deklaracji VAT, 
wystarczy samo wystawienie faktury korygującej przez Spółkę – wystawcę faktury kory-
gującej. Fakturę korygującą na minus z tytułu sprzedaży energii elektrycznej należy ująć 
w rejestrze VAT w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Sposób rozliczenia faktury „in plus” jest uzależniony od tego, kiedy powstała przyczyna 
jej wystawienia. Jeśli przyczyna wystawienia faktury korygującej była znana w momencie jej 
wystawienia, cofamy się do okresu rozliczeniowego, w którym została rozliczona faktura 
pierwotna. Dotyczy to również faktur korygujących faktury dokumentujące dostawy mediów.

W przypadku dostaw mediów powszechną praktyką jest wystawianie faktur szacun-
kowych, opierających się na danych wynikających z prognoz zużycia. Dlatego nie można 
uznać przyczyn podwyższenia podstawy opodatkowania (po dokonaniu odczytów rze-
czywistego zużycia) za znane na chwilę wystawiania faktur pierwotnych. Faktury korygu-
jące powinny być więc rozliczone w miesiącu ich wystawienia.

2.  Korekta obrotu ewidencjonowanego na kasie 
rejestrującej 

Inaczej niż w przypadku faktur konstrukcja kasy fiskalnej uniemożliwia jakąkolwiek in-
gerencję w zaewidencjonowaną sprzedaż. Korekta transakcji jest możliwa jedynie przed 
wydrukowaniem paragonu, czyli zapisaniem danych w pamięci fiskalnej kasy. Transakcja 
zakończona wydrukowaniem paragonu nie podlega modyfikacji. W takiej sytuacji korekta 
jest możliwa, ale tylko poza kasą rejestrującą. 

Zasady korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej reguluje 
rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. 
z 2013 r. poz. 363.

2.1. zwrot towarów i uznane reklamacje

Podatnicy ewidencjonujący obrót na kasie rejestrującej, aby rozliczyć zwroty towarów czy re-
klamacje, muszą prowadzić odrębną ewidencję, według zasad wskazanych w rozporządzeniu. 

Prowadzenie ewidencji jest warunkiem, aby skorygować zaewidencjonowaną sprze-
daż (patrz: pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 lipca 2013 r., sygn. 
IBPP3/443-484/13/KG).

Sprzedawca, któremu zwrócono towar, jeśli zaewidencjonował tę sprzedaż na kasie 
rejestrującej, musi pamiętać, że:

Q QQ nie ewidencjonuje tego zwrotu na kasie rejestrującej,
Q QQ zwrot wpisuje tylko w odrębnej ewidencji zwrotów.
Ewidencja może być prowadzona w dowolnej formie – elektronicznej lub  papierowej.
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących określa, jakie elementy powinna zawie-

rać taka ewidencja.
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Wzór ewidencji zwrotów i reklamacji

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji za okres .............................

...............................................................................
 Imię i nazwisko lub nazwa firmy
...............................................................................
 Adres
...............................................................................
 NIP
...............................................................................
 Numer ewidencyjny kasy rejestrującej
   

Lp.
Data 

sprzedaży

Nazwa 
towaru/ 
/usługi

Numer 
parago-

nu

Termin 
zwrotu/ 
/rekla- 
macji

Zwrot  
całości należności

Zwrot  
części należności

wartość 
brutto 

towaru/ 
/usługi

podatek 
należny

zwraca-
na kwota 

brutto

podatek 
należny

         

         

Podsumowanie okresu rozliczeniowego

 

Do ewidencji należy dołączyć (§ 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia):
Q QQ dokument potwierdzający sprzedaż oraz
Q QQ protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi podpisany przez 

sprzedawcę i nabywcę.

Taka konstrukcja przepisu sugeruje, że podatnicy nie mają dowolności. Muszą posia-
dać dokument potwierdzający sprzedaż i protokół przyjęcia towaru lub uznania rekla-
macji. Oznacza to obowiązek sporządzania każdorazowo protokołu potwierdzającego 
zwrot towaru lub uznanie reklamacji. Należy zauważyć, że protokół ten musi mieć podpi-
sy sprzedawcy i nabywcy. Wymóg ten dotyczy również sklepów internetowych. Powsta-
je również pytanie, czy jest konieczny oryginał paragonu fiskalnego przy zwrocie towa-
rów, czy może to być inny dokument. MF w wydanych wyjaśnieniach potwierdziło, że:

MF
W przypadku zwrotu towarów i uznanych reklamacji towarów i usług w odrębnej 
ewidencji ujmuje się dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, np. paragon 
fiskalny czy wydruk z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych itp.).

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy również w piśmie Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z 11 lipca 2013 r. (sygn. IBPP3/443-484/13/KG):

MF
Paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą 
się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji), natomiast dla sprzedawcy bezsporne 
potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku np. zwrotu towaru. W przypadku 
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dokonania zwrotu towaru podatnik powinien zatrzymać paragon fiskalny. Zasadą jest więc 
dokonywanie korekty obrotu i podatku należnego przy jednoczesnym zwrocie (okazaniu) 
przez klienta paragonu fiskalnego. 

Jednocześnie podkreślić należy, iż paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem 
przesądzającym o stanie faktycznym, który znajduje odzwierciedlenie w rzeczywisto-
ści. Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie 
innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. 

Skoro zatem kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamię-
ci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu), to korekta taka powinna być dokonywana 
za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należy prowadzić odrębną 
ewidencję, o której mowa § 3 ust. 4 rozporządzenia. 

Takim dokumentem może być również oświadczenie o zgubieniu paragonu (pismo Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 grudnia 2013 r., sygn. IBPP3/443-1119/13/AZ):

MF
W ocenie tut. Organu przedstawione przez Wnioskodawcę dokumenty, tj.: wyciąg 
z terminala i „Oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego” oraz w przypadku 
braku jakiegokolwiek innego dokumentu tylko „Oświadczenie o zagubieniu para-

gonu fiskalnego”, stanowią wiarygodne dowody potwierdzające fakt zwrotu lub reklamacji 
towaru w sytuacji braku oryginału paragonu fiskalnego. 

Opierając się na przywołanych przepisach prawa podatkowego oraz mając na uwadze 
opis sprawy, stwierdzić należy, że prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja dokona-
nych przez klientów zwrotów musi zawierać wszystkie elementy wskazane w § 3 ust. 4 ww. 
rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. Jednym z elementów tej ewidencji jest dokument 
potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jak wykazano powyżej, nie musi to być paragon 
fiskalny. W tym przypadku ciężar dowodu znajduje się po stronie podatnika, który w pro-
wadzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan 
rzeczywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać fakt sprzedaży towaru, który 
następnie zostaje zwrócony. 

W ocenie organu, w przypadku produktów własnych Wnioskodawcy, co do któ-
rych nie ma żadnych wątpliwości, że zostały zakupione w jednym ze sklepów Wnios-
kodawcy – oświadczenie podpisane zarówno przez klienta dokonującego zwrotu, 
jak i pracownika Wnioskodawcy, który w wyniku weryfikacji towaru potwierdzałby, 
że zwracany przez klienta produkt stanowi produkt własny Wnioskodawcy – jest 
wiarygodnym dowodem potwierdzającym sprzedaż towaru w sytuacji braku orygi-
nału paragonu fiskalnego. 

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. 

Zamiast protokołu przyjęcia towaru wystarczy natomiast pisemne oświadczenie o od-
stąpieniu od umowy lub formularz zwrotu towarów, podpisane przez nabywcę i sprzedaw-
cę. Te dokumenty  mogą być traktowane jako protokół przyjęcia zwrotu towaru lub rekla-
macji towaru lub usługi, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas 
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rejestrujących (patrz: pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2013 r., 
sygn. IPPP2/443-1043/13-2/DG).

Organy podatkowe zwracają uwagę, że protokół zwrotu towaru musi być podpisa-
ny przez sprzedawcę i nabywcę (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lu-
tego 2014 r., sygn. IPPP2/443-1213/13-4/KOM):

MF
W odniesieniu do samego protokołu przyjęcia zwrotu towaru zauważyć należy, 
że – jak wynika z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących 
– musi on być podpisany zarówno przez sprzedawcę, jak i przez klienta. Proto-

kół ten jest tylko jednym z elementów, jakie musi zawierać prowadzona przez podatnika 
ewidencja zwrotów towarów. 

W związku z tym Wnioskodawczyni, w przypadku dołączenia do prowadzonej odręb-
nie ewidencji zwrotów jedynie protokołu zwrotu towaru podpisanego tylko przez klienta, 
nie będzie uprawniona do dokonania korekty, tj. pomniejszenia obrotu oraz podatku na-
leżnego, gdyż sam protokół, bez pozostałych elementów ewidencji zwrotu, w tym do-
kumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży, nie jest wystarczającym dowodem 
uprawdopodobniającym dokonanie sprzedaży zwracanego w terminie późniejszym kos-
metyku, w przypadku, gdy klient nie posiada paragonu fiskalnego. 

Nadal przepisy nie wskazują, kiedy trzeba skorygować podatek. Nie musimy cofać się 
do okresu, kiedy została rozliczona pierwotna transakcja. Gdy zwrot nie jest dokumen-
towany fakturą, o terminie jego rozliczenia w deklaracji powinna decydować data zwrotu 
towaru. W tym przypadku podatnik nie będzie bowiem wystawiał faktury, więc nie będzie 
miał również potwierdzenia odbioru. Termin zwrotu zapłaty nie ma znaczenia dla rozlicze-
nia tej transakcji. Dla celów rozliczeń VAT to zwrot towaru (a nie zwrot zapłaty) decyduje 
o tym, że nie doszło do sprzedaży.

PrzyKłAd
Spółka  sprzedaje towary przez Internet. 15 kwietnia  sprzedała towar, który zo-
stał zwrócony 26 maja. Obowiązek podatkowy powstał w kwietniu. Dlatego w de-
klaracji za kwiecień spółka wykazuje sprzedaż, a następnie w deklaracji za maj 
dokonuje korekty.

Powstaje problem, jak postąpić w sytuacji, gdy towar został sprzedany w jednym mie-
siącu lub kwartale, a zwrot nastąpił w następnym, ale przed złożeniem deklaracji. Nie 
wynika to wprost z przepisów, ale można przyjąć, że w takim przypadku sprzedawca nie 
wykazuje dostawy towarów. 

W praktyce może się również zdarzyć, że sprzedaż zaewidencjonowana na kasie reje-
strującej została udokumentowana fakturą. W takim przypadku nabywca nie będzie dys-
ponował paragonem, ponieważ został on podłączony do kopii faktury. Jeżeli nabywca 
zdecyduje się na zwrot towaru, sprzedawca powinien wystawić mu fakturę korygująca 
„in minus”. Sprzedawca będzie w takiej sytuacji obowiązany do zastosowania zasad do-
tyczących rozliczania faktur korygujących „in minus”. 
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Zdaniem organów podatkowych w tym przypadku dokonujemy zapisów również 
w ewidencji korekt. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 stycznia 2014 r. 
(sygn. IBPP3/443-1361/13/KG) czytamy:

MF
Mając na uwadze powyższe ustalenia, należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji 
zwrot towaru powinien zostać udokumentowany przez wystawienie  faktury ko-
rygującej i zaewidencjonowanie jej w odpowiedniej ewidencji dotyczącej faktur, 

oraz przez dokonanie zapisów w ewidencji korekt prowadzonej na podstawie § 3 ust. 4  
rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Ponadto, prowadzona przez Wniosko-
dawcę ewidencja dokonanych przez klientów zwrotów i reklamacji musi zawierać 
wszystkie elementy wskazane w § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r.

2.2. Korygowanie oczywistych pomyłek  

W rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących określono również zasady prowadze-
nia ewidencji oczywistych pomyłek. W tym przypadku, inaczej niż przy zwrotach towarów, 
należy jeszcze raz zaewidencjonować sprzedaż, ale tym razem w prawidłowej wysokości. 
Korekty trzeba będzie dokonać z zastosowaniem prowadzonej w tym celu ewidencji po-
myłek. Na podstawie tej ewidencji będzie obniżony VAT wynikający z raportu kasowego.

Wzór ewidencji pomyłek

Ewidencja pomyłek za okres ....................................

...............................................................................
 Imię i nazwisko lub nazwa firmy
...............................................................................
 Adres
...............................................................................
 NIP
...............................................................................
 Numer ewidencyjny kasy rejestrującej

Lp.
Błędnie zaewidencjonowana sprzedaż Przyczyny/okoliczności  

popełnienia pomyłkiWartość sprzedaży brutto Podatek należny

    

    

Suma    

W tym przypadku został wskazany obowiązek dołączenia nie tyle dokumentu potwier-
dzającego sprzedaż, ile oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy 
której nastąpiła oczywista pomyłka. W wyjaśnieniach wydanych w 2013 r. MF potwierdziło 
to stanowisko.
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MF
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki podatnik 
dołącza, do odrębnej ewidencji, oryginał paragonu fiskalnego dokumentujące-
go sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Jednak w aktualnie wydawanych interpretacjach organy podatkowe zmieniły zdanie. 
W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2014 r. (sygn. IPPP2/443- 
-1213/13-5/KOM) czytamy:

MF
Dowodzenie zaistnienia błędu, będącego podstawą dokonania korekty, na pod-
stawie innych dokumentów aniżeli oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi 
w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowe-

go. W tym przypadku ciężar dowodu znajduje się po stronie podatnika, który w prowa-
dzonej przez siebie dokumentacji powinien posiadać dowody potwierdzające stan rze-
czywisty i w sposób niebudzący wątpliwości wykazać fakt pomyłki w ewidencji 
prowadzonej przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2.3. Korygowanie pomyłek innych niż oczywiste

Przepisy rozporządzenia nie przewidują możliwości skorygowania błędnie zaewi-
dencjonowanej sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy 
rejestrującej w sytuacji, gdy powstałe błędy nie są efektem oczywistej omyłki. Brak re-
gulacji w tym zakresie nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, 
jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca 
na paragonie bądź też paragon nie odzwierciedla zaistniałego stanu faktycznego. Zakaz 
zmiany treści paragonu jest jedynie warunkiem stosowania kas rejestrujących i nie może 
zmieniać zasady wynikającej z art. 29a ustawy, ponieważ podstawą opodatkowania jest 
kwota rzeczywiście należna, a nie kwota figurująca na paragonie fiskalnym. 

Skoro zatem kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskal-
nej (tj. po wydrukowaniu paragonu), to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą in-
nych urządzeń księgowych. 

Dlatego należy wyjaśnić, jakich błędów nie możemy uznać za oczywiste pomyłki i wpisać 
w ewidencji, której zasady określa rozporządzenie. Powstaje zatem pytanie: czy np. zastoso-
wanie błędnej stawki również jest oczywistą omyłką, którą możemy zaewidencjonować w ewi-
dencji korekt, gdy nie mamy paragonu, gdyż została zauważona w późniejszym terminie? 

Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która jest bezsporna, niezamie-
rzona, widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby składania precyzyjnych wyjaśnień, wy-
nikająca z niezamierzonej niedokładności. Należy uznać, że będzie to błąd, który zostanie 
zauważony zaraz po zaewidencjonowaniu, gdy zwróci na niego uwagę klient lub sam sprze-
dawca. Nie będzie to błąd w stawce VAT. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. 
W cytowanym już piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2014 r. czytamy:

MF
Nie można jednak zgodzić się z poglądem, że Wnioskodawczyni ma możliwość 
dokonania korekty sprzedaży i podatku należnego na podstawie § 3 ust. 5 ww. 
rozporządzenia, ponieważ błędnych danych w ewidencji, które są ujawniane po 
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upływie dłuższego czasu od sprzedaży (na koniec dnia czy dnia następnego), nie można 
uznać za oczywiste omyłki, o których mowa w tym przepisie.

PrzyKłAd
Kasjer zaewidencjonował na kasie sprzedaż za kwotę 22,20 zł brutto zamiast 222 zł. Po-
myłka została zauważona tuż po wydaniu klientowi paragonu. Błędny paragon został 
zatrzymany, a sprzedaż została jeszcze raz zaewidencjonowana. Taki błąd można zaewi-
dencjonować w ewidencji pomyłek.

Wzór ewidencji korekt

Ewidencja korekt

 ....................................................................

 Nazwa podatnika

 ....................................................................

 ....................................................................

 Adres podatnika

 ....................................................................
 NIP

Ewidencja korekt za .................................................................................

Lp.
Data  

wpisu
Nr  

paragonu
Data  

wystawienia
Nazwa towa-

ru/usługi

Wart. 
netto  
23%

VAT 
23%

Wart. 
netto  
8%

VAT 
8%

Wart. 
netto  
5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VAT 
5%

Wart. 
netto  
0%

Przyczyna 
korekty

Kwoty podlegające korekcie*
Wart. 
netto  
23%

VAT 
23%

Wart. 
netto  
8%

VAT 8%
Wart. 
netto  
5% 

VAT 5%
Wart. 
netto  
0%

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* Gdy kwoty ulegają obniżeniu, wpisujemy je ze znakiem (–). 

Inne błędy, takie jak pomyłka w stawce, kwocie, zauważone po wydaniu paragonu, 
należy ewidencjonować w ewidencji korekt, której zasady prowadzenia nie określa roz-
porządzenie.

Korekta powinna być dokonana w deklaracjach za okresy, w których wystąpiły błędy. 
W przypadku tych błędów sprzedaży nie należy drugi raz ewidencjonować na kasie. 
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PrzyKłAd
Podatnik prowadzący sklep sprzedawał ziele angielskie ze stawką 8% zamiast 5%, 
musi więc skorygować sprzedaż. W tym celu może posłużyć się ewidencją korekt. 
Korekty powinien dokonać za okresy, w których była ta sprzedaż.

Posiadanie w takich sytuacjach paragonu nie jest konieczne. Jak czytamy w piśmie 
Dyrektora IS w Katowicach z 4 stycznia 2012 r. (sygn. IBPP4/443-1480/11/AZ), które jest 
aktualne również obecnie:

MF
(...) zgromadzenie przez Wnioskodawcę dowodów dokumentujących rzeczy-
wisty przebieg transakcji może stanowić podstawę do skorygowania obrotu 
i kwot podatku należnego. Dowodzenie prawidłowości zastosowanej stawki 

podatku, będące podstawą dokonania korekty, nie stoi w sprzeczności z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku ciężar dowo-
du znajduje się po stronie podatnika, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji 
powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebudzący 
wątpliwości wykazać zasadność dokonanej korekty obrotu i kwot podatku należnego.

Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawcy w związku z zaistniałymi zdarzenia-
mi, przysługiwało prawo do sporządzenia deklaracji VAT-7 według danych poprawnych, 
czyli z zastosowaniem poprawnej stawki podatku od towarów i usług i poprawnej warto-
ści netto sprzedanych produktów, na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji.

3. Specjalny system korekt dla samochodów
3.1.  Korekta odliczonego VAT od samochodów po zmianie 

przeznaczenia
Od 1 kwietnia 2014 r. do ustawy został dodany art. 90b, który przewiduje specjalny 

system korekt związanych ze zmianą przeznaczenia użytkowanego samochodu. Po zmia-
nie przepisów podatnicy mogą podjąć decyzję, że użytkowany przez nich samochód 
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (osobowy lub ciężarowy) 
będzie wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej. W takim przypadku mogą 
odliczać 100% VAT. Gdy samochód będzie wykorzystywany do celów mieszanych, podat-
nik odliczy 50% VAT. Zawsze decyzję może zmienić.

Jak wynika z wyjaśnień MF:

MF
Zmiana wykorzystywania pojazdu musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzo-
ny obiektywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz m.in. w zmianie za-
sad używania pojazdu, określonymi przez podatnika. Krótkookresowe (np. tygo-

dniowe) zmiany wykorzystywania pojazdu wskazują na użytek „mieszany” pojazdu od 
samego początku ponoszenia wydatków związanych z pojazdem – wskazują bowiem na 
możliwość użytku prywatnego.

Gdy podatnik zmieni decyzję, musi złożyć aktualizację VAT-26. Aktualizacji wcześniej zło-
żonej informacji podatnicy mają obowiązek dokonać, jeżeli nastąpi zmiana wykorzystywania 
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danego pojazdu z wykorzystywania wyłącz-
nie do działalności gospodarczej na wyko-
rzystywanie „mieszane” (co wiąże się ze 
zmniejszeniem wysokości przysługującego 
odliczenia podatku ze 100% na 50%). W ta-
kiej sytuacji aktualizacja informacji powinna 
zostać dokonana najpóźniej przed dniem, 
w którym dokonano zmiany wykorzystywania pojazdu. Gdy podatnik zmieni wykorzystanie 
z mieszanego na wykorzystanie wyłącznie do działalności, składa VAT-26 w terminie sied-
miu dni od dnia, kiedy poniesie pierwszy wydatek, od którego będzie odliczał pełny VAT.

Odpowiedzmy zatem na pytania pojawiające się w związku z nowym systemem korekt.

1. Kogo dotyczą nowe zasady korekt
Prawo do korekty (gdy korekta jest na plus) oraz obowiązek korekty (gdy korekta jest na 

minus) dotyczy podatników, u których o prawie do odliczenia VAT od samochodów zadecy-
dowało przeznaczenie samochodu lub jego konstrukcja (gdy z powodu zmian w konstruk-
cji pojazd nie będzie spełniał warunków do pełnego odliczenia VAT lub zacznie spełniać). 

PrzyKłAd
Podatnik kupił samochód 15 kwietnia i zadecydował, że będzie on wykorzystywany 
wyłącznie do działalności. Złożył do urzędu VAT-26. W listopadzie 2014 r. zmienił zda-
nie. Dlatego będzie zobowiązany do korekty odliczonego VAT.

2.  Czy przepisy dotyczące korekty stosujemy do samochodów kupionych przed 1 kwiet-
nia 2014 r. 
Ani obowiązek korekty, ani uprawnienie do korekty nie dotyczy samochodów kupio-

nych przed 1 kwietnia br., gdy zmieni się ich przeznaczenie. Jak wynika z art. 11 ustawy 
zmieniającej z 7 lutego 2013 r. przepisy art. 90b ustawy stosuje się do pojazdów samocho-
dowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, czyli od 1 kwietnia br. Wyjątkiem jest sprzedaż samochodów.

3. Do jakich wydatków stosujemy przepisy dotyczące korekty 
Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozo-

stałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. 
Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie, jak przy nabyciu „na włas-
ność ” – jednorazowo, „z góry”), zatem istnieje możliwość weryfikowania odliczania na bieżą-
co – w miesiącu zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest też zmiana zasad odliczania. 

4. Ile wynosi okres korekty 
Podatnik ma prawo lub obowiązek dokonać korekty, ale tylko gdy nie minął okres 

korekty. Okres korekty zależy od tego, jaka jest wartość początkowa samochodu. Jeśli 
wartość początkowa samochodu:

UWAGA!
Aktualizację VAT-26 należy złożyć najpóźniej 
przed dniem, w którym dokonano zmiany wyko-
rzystywania pojazdu. 
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Q QQ nie przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania 
nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, 
dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy;

PrzyKłAd
Podatnik wykupił w lipcu 2014 r. samochód z leasingu. Wartość początkowa wy-
niosła 12 000 zł. Okres korekty kończy się 30 czerwca 2015 r. Gdy po tym terminie 
podatnik zmieni przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani upraw-
niony do korekty.

Q QQ przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania na-
stąpiła w okresie 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, do-
konano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy.

PrzyKłAd
Podatnik kupił w lipcu 2014 r. samochód. Wartość początkowa wyniosła 52 000 zł. 
Okres korekty kończy się 30 czerwca 2019 r. Gdy po tym terminie podatnik zmieni 
przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani uprawniony do korekty.

Po upływie okresu korekty wszelkie 
zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną 
bez wpływu na odliczenie VAT zrealizowa-
ne przy nabyciu, imporcie lub wytworze-
niu tego pojazdu. 

5. Czy system korekt dotyczy samocho-
dów przeznaczonych do odsprzedaży

Z obowiązku złożenia VAT-26 zwolnieni są podatnicy, którzy samochód wykorzystują 
wyłącznie do działalności gospodarczej, ale jest on przeznaczony do:

Q QQ odsprzedaży, 
Q QQ sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, lub
Q QQ oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 

innej umowy o podobnym charakterze.
Warunkiem jest, że odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych po-

jazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.
Oznacza to zasadniczo, że ci podatnicy mogą od zakupu samochodu odliczyć 100%, 

ale nie muszą składać do urzędu VAT-26 ani prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu.
Jednak jak wyjaśnia MF:

MF
Użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejścio-
wo – do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika itp.). Zatem 

w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do odprzedaży, ale przed jej 

UWAGA!
Zdaniem MF miesiąc, w którym dokonano zaku-
pu, jest pierwszym miesiącem korekty. Według 
zasad liczenia terminów z Ordynacji podatkowej 
powinien to być następny miesiąc.
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dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, nie może 
być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego ro-
dzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności 
gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wskazane elementy. 

Obowiązek złożenia VAT-26 dotyczy również samochodów np. wykupionych z lea singu 
i przeznaczonych do odsprzedaży, aby od wykupu samochodu można było odliczyć 100% 
VAT. Gdy wykupiony samochód będzie przeznaczony do celów mieszanych, od wykupu sa-
mochodu odliczymy 50% VAT. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji możemy posłużyć się 
systemem korekt, gdy samochód po wykupieniu jest przeznaczony do odsprzedaży i nie 
został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a nie złożono VAT-26? Ustawodawca, 
określając zasadę korekt, odnosi się do wartości początkowej środków trwałych, co suge-
ruje, że zasada ta ma zastosowanie do środków trwałych. Nie można jednak się z tym zgo-
dzić. Sposób rozliczenia wydatku w podatku dochodowym nie może decydować o rozlicze-
niu VAT. W takiej sytuacji, ustalając, jakiemu okresowi korekty podlega samochód, należy 
określić jego wartość początkową, tak jakby był zaliczany do środków trwałych.

6.  Czy nieterminowe złożenie VAT-26 również uprawnia do skorzystania z systemu 
korekt
W przypadku niezłożenia informacji w terminie dla celów stosowania odliczenia uzna-

je się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospo-
darczej dopiero od dnia jej złożenia. W konsekwencji do czasu złożenia tej informacji 
podatnikowi będzie przysługiwać prawo tylko do ograniczonego (50%) odliczenia VAT. 
Pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej 
złożenia. Dotyczy to jednak wydatków innych niż zakup samochodu. W takiej sytuacji 
system korekt ma zastosowanie do wydatku związanego z zakupem samochodu.

MF wyjaśniło ten problem na przykładzie

PrzyKłAd
Podatnik nabył 2 kwietnia 2014 r. samochód z homologacją ciężarową o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i ładowności większej niż 500 kg, który 
ma być wykorzystywany przez niego wyłącznie do działalności gospodarczej. 
Poniósł wydatki na zakup paliwa 5 kwietnia 2014 r. i 20 maja 2014 r. oraz na zakup 
opon 17 kwietnia 2014 r. Informacja została złożona 15 maja 2014 r. Podatnik odli-
czył 100% podatku od wszystkich poniesionych wydatków. Termin do złożenia infor-
macji upłynął 9 kwietnia 2014 r. W związku ze złożeniem informacji po terminie po-
datnik od wydatków poniesionych w dniach 2, 5 i 17 kwietnia 2014 r. może dokonać 
odliczenia VAT w wysokości 50%, natomiast od wydatku poniesionego 20 maja 2014 r. 
podatnik może odliczyć 100% podatku. 
W odniesieniu do wydatku poniesionego 2 kwietnia 2014 r. (zakup samochodu) podat-
nik może dokonać korekty podatku naliczonego. 
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Jak wynika z tego przykładu, gdy podatnik odliczył w całości podatek naliczony od 
wszystkich wydatków związanych z pojazdem, w odniesieniu do którego nie złożył 
w terminie informacji VAT-26, będzie on obowiązany dokonać korekty wszystkich odli-
czeń. Natomiast do wydatków związanych z zakupem samochodu będzie miał zasto-
sowanie system korekt.

PrzyKłAd
Podatnik kupił samochód 10 kwietnia 2014 r. i odliczył 100%, jednak VAT-26 złożył 
dopiero w czerwcu. Dlatego będzie musiał dokonać korekty odliczenia za kwiecień, 
w której zmniejszy odliczenie VAT od samochodu o 50%. Następnie w deklaracji za 
czerwiec skorzysta z systemu korekt i zwiększy VAT naliczony.

7. Jak dokonujemy korekty 
Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, 

w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Kwoty korekty wykazujemy 
w poz. 43 deklaracji VAT-7, gdy samochód jest środkiem trwałym.

8. Jak wyliczyć kwotę korekty
Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest 

już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzysty-
wany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła 
zmiana jego wykorzystywania. Gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy 
w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez 
prawa do odliczeń, kwota korekty powinna uwzględniać proporcję zastosowaną 
przy odliczeniu.

PrzyKłAd 
korekty zwiększającej VAT

15 kwietnia 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy, który ma służyć do celów mie-
szanych. VAT z faktury wyniósł 13 800 zł. Dlatego w deklaracji za kwiecień 2014 r. po-
datnik odliczył 6900 zł. Następnie podjął decyzję, że samochód od 1 kwietnia 2015 r. 
będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności. 1 kwietnia 2015 r. złożył w urzędzie 
skarbowym informację o tym samochodzie (VAT-26). 
W tym przypadku do końca okresu korekty zostało 48 miesięcy. Okres korekty wy-
nosi 60 miesięcy i kończy się 31 marca 2019 r. W takiej sytuacji należy wyliczyć VAT 
w następujący sposób:

kwota nieodliczonego VAT/liczba miesięcy korekty x liczba miesięcy pozostałych  
do końca korekty

Podatnik w rozliczeniu za kwiecień 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę po-
datku naliczonego do odliczenia o kwotę 5520 zł (6900/60 x 48).
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PrzyKłAd 
korekty zmniejszającej VAT

15 kwietnia 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy, który będzie służył wyłącz-
nie do działalności. VAT z faktury wyniósł 11 500 zł. 21 kwietnia podatnik złożył 
VAT-26, dlatego w deklaracji za kwiecień 2014 r. odliczył 11 500 zł. Następnie po-
datnik podjął decyzję, że samochód od 1 kwietnia 2016 r. będzie wykorzystywany 
do celów mieszanych.
1 kwietnia 2016 r. złożył w urzędzie skarbowym aktualizację VAT-26. W tym przypadku 
do końca okresu korekty zostało 36 miesięcy. Okres korekty wynosi 60 miesięcy i koń-
czy się 31 marca 2019 r.
W takiej sytuacji należy wyliczyć VAT w następujący sposób:

kwota VAT, jakiej podatnik by nie odliczył, gdyby stosował ograniczenia  
(tj. 50% VAT z faktury)/liczba miesięcy korekty x liczba miesięcy pozostałych  

do końca korekty

Podatnik w rozliczeniu za kwiecień 2016 r. będzie miał obowiązek zmniejszyć kwotę 
podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 3450 zł (5750/60 x 36).

PrzyKłAd 
korekty zmniejszającej VAT, gdy podatnik stosuje proporcję

15 kwietnia 2014 r. podatnik wykupił z leasingu samochód osobowy, który będzie słu-
żył wyłącznie do działalności. VAT z faktury wyniósł 2300 zł. 21 kwietnia podatnik zło-
żył VAT-26. Ponieważ samochód będzie służył też do sprzedaży opodatkowanej, przy 
odliczaniu VAT podatnik zastosował proporcję, która wyniosła 80%. Dlatego w dekla-
racji za kwiecień 2014 r. odliczył 1840 zł (2300 zł x 80%).
Następnie podatnik podjął decyzję, że samochód od 1 października br. będzie wyko-
rzystywany do celów mieszanych.
1 października br. podatnik złożył w urzędzie skarbowym aktualizację VAT-26. 
W tym przypadku do końca okresu korekty zostało sześć miesięcy. Okres korekty 
wynosi 12 miesięcy i kończy się 31 marca 2015 r. 
W takiej sytuacji należy wyliczyć VAT w następujący sposób:

kwota VAT, jakiej podatnik by nie odliczył, gdyby stosował ograniczenia  
(tj. 50% VAT z faktury x wskaźnik proporcji)/liczba miesięcy korekty x liczba  

miesięcy pozostałych do końca korekty

Podatnik w rozliczeniu za kwiecień 2015 r. będzie miał obowiązek zmniejszyć kwotę 
podatku naliczonego do odliczenia o kwotę 460 zł (920/12 x 6).
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3.2.  Korekta odliczonego VAT, gdy złożona informacja VAT-26 
nie potwierdza stanu rzeczywistego

Podatnicy, którzy zgłosili, że ich samochód będzie służył wyłącznie do działalności, 
a następnie zmienili zdanie, ale nie zgłosili tego do urzędu, utracą prawo do 100% odlicze-
nia VAT od 1 kwietnia  2014 r., niezależnie od tego, kiedy nastąpiła zmiana.

W konsekwencji oznacza to utratę pełnego prawa do odliczenia wszystkich wydatków 
poniesionych od 1 kwietnia 2014 r., związanych z tym pojazdem. 

Jak czytamy w piśmie MF:

MF
Jeśli organ podatkowy stwierdzi w trakcie czynności sprawdzających lub kon-
trolnych użytek prywatny pojazdu, który miał służyć od 1 kwietnia 2014 r. (data 
poniesienia pierwszego wydatku) wyłącznie działalności gospodarczej, w sytua-

cji, gdy nie została zgłoszona w stosownym terminie zmiana przeznaczenia tego pojazdu 
(potwierdzona obiektywnymi okolicznościami), to fakt ten będzie skutkować uznaniem 
złożenia informacji za niezgodną ze stanem rzeczywistym. 

(…) W przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w po-
szczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodności w zakresie stanu licznika 
ze stanem rzeczywistym, itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących 
uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może 
to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo 
do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od 
początku używania tego pojazdu. 

PrzyKłAd
Podatnik kupił samochód osobowy 15 kwietnia i zgłosił do urzędu, że samochód 
będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W trakcie kontroli 
przeprowadzonej w październiku urząd uznał, że samochód nie był wykorzystywany 
wyłącznie do działalności. Dlatego podatnik traci:

Q QQ 50% podatku naliczonego od zakupu samochodu,
Q QQ 50% od wydatków związanych z eksploatacją samochodu,
Q QQ 100% podatku naliczonego od zakupu paliwa.

3.3. Korekta przy sprzedaży samochodu

System korekt ma zastosowanie również do sprzedaży samochodu. Jeśli w okre-
sie korekty nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie 
tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospo-
darczej, aż do końca okresu korekty. Korekty będą dokonywać podatnicy, którzy przy 
zakupie odliczyli:

Q QQ 50% podatku naliczonego,
Q QQ 50%, nie więcej niż 5000 zł,
Q QQ 60%, nie więcej niż 6000 zł.
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Jak z tego wynika, system korekt ma również zastosowanie do samochodów nabytych 
przed 1 kwietnia 2014 r. 

PrzyKłAd 
15 kwietnia 2014 r. podatnik kupił samochód osobowy, który ma służyć do celów „mie-
szanych”. VAT z faktury wyniósł 23 000 zł, dlatego w deklaracji za kwiecień 2014 r. 
podatnik odliczył 11 500 zł. Samochód sprzedał w kwietniu 2015 r. Do sprzedaży za-
stosował stawkę 23%. W tym przypadku do końca okresu korekty zostało 48 miesięcy. 
Okres korekty wynosi 60 miesięcy i kończy się 31 marca 2019 r. W takiej sytuacji należy 
wyliczyć VAT w następujący sposób:

kwota nieodliczonego VAT/liczba miesięcy korekty x liczba miesięcy  
pozostałych do końca korekty

Podatnik w rozliczeniu za kwiecień 2015 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę po-
datku naliczonego do odliczenia o kwotę 9200 zł (11 500/60 x 48).

Podatnicy, którzy sprzedadzą samochód kupiony przed 1 kwietnia br., od zakupu 
którego odliczyli 50%/60%, nie więcej niż 5000/6000 zł, mogą skorzystać z systemu 
korekt rekompensującego zniesienie zwolnienia dla tego rodzaju sprzedaży. Prawo 
do korekty przysługuje, gdy sprzedaż następuje w okresie korekty (60 lub 12 miesię-
cy). MF potwierdziło, że w tym przypadku kwotę do korekty należy obliczyć według 
wzoru:

(kwota VAT wynikająca z faktury – kwota odliczonego VAT)/liczba miesięcy okresu  
korekty x liczba miesięcy pozostałego okresu korekty

PrzyKłAd 
Podatnik kupił samochód osobowy 15 maja 2012 r. VAT z faktury wyniósł 23 000 zł, 
dlatego w deklaracji za maj 2012 r. podatnik odliczył 6000 zł. Samochód sprze-
dał w kwietniu 2014 r. Do sprzedaży zastosował stawkę 23%. W tym przypadku 
do końca okresu korekty zostało 37 miesięcy. Okres korekty wynosi 60 miesięcy 
i kończy się 30 kwietnia 2017 r. W takiej sytuacji podatnik w rozliczeniu za kwie-
cień 2014 r. będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego do odli-
czenia o kwotę 10 483 zł [(23 000 – 6000)/60 x 37].

3.4. Korekta na podstawie art. 90 ustawy

Przed 1 kwietnia 2014 r., gdy obowiązywało zwolnienie dla dostawy samochodów, przy 
nabyciu których przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT, jeśli sprzedaż na-
stąpiła w okresie korekty, podatnicy byli zobowiązani dokonać korekty części lub ca-
łości odliczonego VAT. Obowiązek ten wynikał z art. 91 ustawy. Po zmianie przepisów 
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obowiązek korekty na podstawie tych regulacji jest ograniczony. Dotyczy tylko podatni-
ków, którzy odliczyli VAT według proporcji. Gdy samochód służył tylko do działalności 
opodatkowanej, przy sprzedaży nie należy dodatkowo dokonywać korekty na podstawie 
art. 90 ustawy. Z czego wynika ta zmiana? 

Sprzedaż samochodów podlega zasadniczo opodatkowaniu stawką 23%. Może 
również korzystać ze zwolnienia, ale zakres stosowania zwolnienia został bardzo 
ograniczony. Od 1 kwietnia 2014 r. nie obowiązuje zwolnienie przewidziane dla dosta-
wy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, 
którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% 
kwoty podatku:
a) określonej w fakturze lub
b)  wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, 

o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT, lub
c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
– nie więcej jednak niż, odpowiednio, 5000 lub 6000 zł.

Obecnie obowiązuje tylko zwolnienie zapisane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. 
Ma ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy przy braku prawa do odliczenia VAT na-
liczonego przy nabyciu (również imporcie/WNT) towar służył wyłącznie działalności 
zwolnionej. Jeśli zatem podatnik wykonuje wyłącznie działalność zwolnioną, ale samo-
chód służył również działalności niepodlegającej VAT, zwolnienia nie zastosuje. Dlate-
go gdy samochód był wykorzystywany do działalności mieszanej lub opodatkowanej, 
nie można zastosować zwolnienia. 

Okres korekty zależy od tego, jaka jest wartość początkowa samochodu. Jeśli war-
tość początkowa samochodu:

Q QQ nie przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania 
nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym 
wydano samochód do użytkowania;

PrzyKłAd
Podatnik wykupił w lipcu 2013 r. samochód z leasingu. Wartość początkowa wy-
niosła 10 000 zł. Okres korekty kończy się 31 lipca 2014 r. Gdy po tym terminie 
zmieni przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani uprawniony do 
korekty.

Q QQ przekracza 15 000 zł – korekty dokonuje się, jeżeli zmiana jego wykorzystywania na-
stąpiła w okresie pięciu lat, licząc od roku, w którym został oddany do użytkowania. 
Roczna korekta w tym przypadku dotyczy jednej piątej kwoty podatku naliczonego 
przy jego nabyciu lub wytworzeniu.
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PrzyKłAd
Podatnik kupił w lipcu 2013 r. samochód. Jego wartość początkowa wyniosła 100 000 zł. 
Przy odliczaniu VAT podatnik skorzystał z proporcji, gdyż samochód był wykorzy-
stywany tylko do działalności. Okres korekty kończy się 31 grudnia 2017 r. Gdy po 
tym terminie podatnik zmieni przeznaczenie samochodu, nie będzie zobowiązany ani 
uprawniony do korekty. 

3.5. Korekta przy wycofaniu samochodu z działalności

Podatnik, który wycofuje samochód z działalności na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, 
jest zobowiązany naliczyć VAT. Jak wynika z tych regulacji, przez dostawę towarów rozu-
mie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego 
przedsiębiorstwa, w szczególności:
1)  przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, 

w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spół-
dzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków 
stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty po-
datku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia 
tych towarów lub ich części składowych.

Dlatego gdy przy zakupie podatnik odliczył:
Q QQ 100% podatku naliczonego,
Q QQ 50% podatku naliczonego,
Q QQ 50%, nie więcej niż 5000 zł,
Q QQ 60%, nie więcej niż 6000 zł

– przekazując samochód na cele osobiste, musi naliczyć 23%. W przypadku gdy odli-
czył część VAT, może skorzystać z systemu korekt, gdyż przez sprzedaż rozumie się 
odpłatną dostawę, do której zaliczamy również dostawę opodatkowaną na podstawie 
art. 7 ust. 2 ustawy.

Marcin Jasiński – ekspert w zakresie VAT, autor licznych publikacji
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