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Rabaty, premie 
i  zwroty towarów 
– w podatku dochodowym 
i rachunkowości

W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej sprzedawcy często udzielają rabatów, przyznają 
premie i przyjmują zwroty towarów. Skutkuje to koniecznością dokonania przez nich korekty przycho-
dów. Konsekwencje takich działań dotyczą również nabywców, a dokładniej mówiąc – ich kosztów 
uzyskania przychodów.

1. Rabaty
Sprzedawcy towarów i usług często udzielają różnego rodzaju rabatów (w tym bonifikat i skont). Udzie-

lanie rabatów polega najczęściej na (procentowym lub kwotowym) obniżeniu ceny za sprzedawany towar 
czy usługę. Są to tzw. rabaty pieniężne (istnieją również tzw. rabaty towarowe/naturalne – zob. punkt 1.8. 
Rabaty towarowe).

Istnieje wiele rodzajów rabatów. Do najczęściej spotykanych należą bonifikaty, upusty, uznane reklama-
cje i skonta. I tak:
■ bonifikata to obniżka ceny, przyznawana po dokonaniu transakcji, najczęściej jako zachęta do zwięk-

szania zakupów lub forma rekompensaty z powodu gorszej jakości towaru,
■ upust polega na obniżeniu ceny dla zachęcenia do kupna, stosowany najczęściej wobec stałych klientów 

lub odbiorców hurtowych,
■ uznana reklamacja oznacza obniżenie ceny z powodu uprawnień nabywcy z tytułu gwarancji lub rę-

kojmi,
■ skonto jest procentowym obniżeniem ceny za natychmiastową zapłatę lub zapłatę przed ustalonym ter-

minem albo zapłatę gotówkową za towar objęty sprzedażą kredytową lub ratalną.
Rabaty, co do zasady, wpływają na przychody sprzedawców (obniżają te przychody – zob. punkt 1.1. Ra-

baty a przychody sprzedawców) oraz koszty uzyskania przychodów nabywców (obniżają te koszty – zob. 
punkt 1.3. Rabaty a koszty uzyskania przychodów nabywców). Niekiedy jednak udzielane rabaty gene-
rują u otrzymujących je osób przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zob. punkt 
1.6. Przychody z tytułu otrzymania rabatu), zaś u przyznających je sprzedawców – koszty uzyskania 
przychodów (zob. punkt 1.7. Rabaty pośrednie).

1.1. Rabaty a przychody sprzedawców
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzy-

mane, po wyłączeniu wartości, między innymi, udzielonych bonifikat i skont (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). 
Ta sama zasada wynika z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT.

Należy przy tym wskazać, że udzielane rabaty dzielą się na rabaty transakcyjne (udzielone przed lub 
w momencie dokonania sprzedaży) i rabaty potransakcyjne (udzielone po dokonaniu sprzedaży). Rabaty 
transakcyjne pomniejszają przychód sprzedawców od razu (w dacie powstania przychodu) i nie muszą być 
w żaden szczególny sposób rozliczane dla celów podatku dochodowego.

Inaczej ma się rzecz w przypadku rabatów potransakcyjnych, gdyż ich udzielanie uprawnia podatników 
do korygowania (zmniejszania) przychodów. Co istotne, wśród organów podatkowych od kilku lat domi-
nuje stanowisko, że korekty przychodów z tytułu udzielania rabatów powinny być dokonywane wstecz, 
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tj. poprzez zmniejszanie przychodów okresów rozliczeniowych i lat podatkowych, w których zostały uzy-
skane przychody, których dotyczą rabaty (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu z 13 czerwca 2012 r., sygn. ILPB3/423-91/12-2/MS czy interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-456/13/SK). Stanowisko to 
organy podatkowe uzasadniają tym, że – jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Łodzi z 12 marca 2013 r., sygn. IPTPB1/415-739/12-4/AG:

MF
 (...) faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz 

odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie 
powoduje bowiem zmiany daty powstania przychodu, wpływa jedynie na jego wysokość. Punktem 

odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna.
Stanowisko to może budzić pewne wątpliwości, lecz jest również reprezentowane przez sądy administra-

cyjne. Tytułem przykładu wskazać można wyrok WSA w Gdańsku z 26 października 2010 r., sygn. akt I SA/ 
/Gd 563/10, wyrok NSA z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 180/11, wyrok WSA w Łodzi z 16 paździer-
nika 2013 r., sygn. akt. I SA/Łd 945/13, czy wyrok NSA z 1 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2134/12. 
W ostatnim ze wskazanych wyroków czytamy, że:

NSA
 (...) w sytuacji wystawienia faktur korygujących z tytułu udzielenia rabatów (zwrotu sprzedanych 

towarów, niewykonania usługi w pełnym zakresie) po złożeniu zeznania podatkowego za dany rok 
podatkowy uczelnia powinna złożyć korektę zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesio-

nej straty) na druku CIT-8 za rok, w którym wystąpił przychód należny za rok podatkowy, tj. w którym po-
wstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży (wykonania usługi).

W tej sytuacji podatnikom pozostaje uznać stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe za pra-
widłowe, gdyż skierowanie ewentualnego sporu do sądu administracyjnego ma  nikłe szanse powodzenia.

PRZYKŁAD

W marcu 2013 r. podatnik (osoba prawna prowadząca księgi rachunkowe) sprzedał maszynę 
za 10 000 zł netto + 2300 zł VAT. W styczniu 2015 r. – ze względu na osiągnięcie przez kontrahen-
ta w dwuletnim okresie rozliczeniowym (trwającym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.) 
określonej umową wartości sprzedaży – podatnik udzielił dotyczącego sprzedaży tej maszyny raba-
tu w wysokości 5% wartości maszyny brutto, tj. na kwotę 1230 zł. Wystawił fakturę korygującą do-
kumentującą ten rabat. Z tytułu udzielenia tego rabatu podatnik powinien pomniejszyć przychód 
o kwotę 1000 zł (pozostałe 230 zł to zmniejszenie VAT należnego). Zmniejszenia takiego podat-
nik nie może jednak rozliczyć na bieżąco. W tym celu konieczna jest korekta przychodów 2013 r., 
w tym korekta zeznania złożonego za 2013 r.
W księgach rachunkowych sposób korekty przychodów, które wystąpiły w okresach objętych za-
twierdzonym sprawozdaniem finansowym, został jednoznacznie określony w art. 54 ust. 2 usta-
wy o rachunkowości. Z regulacji tej wynika, że jeśli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania fi-
nansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają wpływ na to sprawozdanie 
finansowe, czyli także korektach, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowe-
go, w którym informacje te otrzymała. Zatem w rozpatrywanym przypadku (korekty sprzedaży 
w 2013 r.), po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 r., możliwe jest jedynie ujęcie 
tego zdarzenia w bieżącym roku (a więc w roku 2015). Ustawa o rachunkowości nie wskazuje spo-
sobu ewidencji tych korekt. Przyjmuje się, że w przypadku korekt nieistotnych jednostka ewiden-
cjonuje je identycznie jak korekty bieżące (a wiec na tych samych kontach, używając storna czarne-
go lub czerwonego).

W księgach rachunkowych bieżącego roku (2015) korekty wynikające z przyznanego rabatu mogą 
zostać ewidencjonowane następująco:
1. Wystawienie faktury korygującej

a) wartość netto korekty sprzedaży
Wn konto 730 „Sprzedaż towarów” 1 000 zł

b) zmniejszenie VAT należnego
Wn konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” 230 zł
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c) zmniejszenie należności od nabywcy/powstanie zobowiązania wobec nabywcy
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 1 230 zł

730 – Sprzedaż towarów

222 – Rozrachunki z urzędem 
skarbowym z tytułu 

VAT należnego 201 – Rozrachunki z odbiorcami

1) 1 000,00  xxx 1) 230,00  xxx  xxx  1 230,00 (1

Jeśli jednak korekta przychodów w sposób istotny wpływa na wynik finansowy jednostki, to powinna 
być odnoszona na konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. W rozpatrywanym przypadku faktu-
ra korygująca dokumentująca rabat byłaby ujęta w księgach rachunkowych następująco:

1. Wystawienie faktury korygującej
a) wartość netto korekty sprzedaży

Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” 1 000 zł
b) zmniejszenie VAT należnego

Wn konto 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” 230 zł
c) zmniejszenie należności od nabywcy/powstanie zobowiązania wobec nabywcy

Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 1 230 zł

820 – Rozliczenie 
wyniku finansowego

222 – Rozrachunki z urzędem 
skarbowym z tytułu 

VAT należnego 201 – Rozrachunki z odbiorcami

1) 1 000,00  xxx 1) 230,00  xxx  xxx  1 230,00 (1

Podkreślić należy, że taki sposób zmniejszania przychodów z tytułu udzielenia rabatów obowiązuje zawsze, 
w tym jeżeli rabaty są przyznawane po sporządzeniu sprawozdania finansowego czy zeznania podatkowego 
za dany rok. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 sierpnia 
2014 r., sygn. ITPB3/423-262A/14/KK:

MF
 (...) z uwagi na udzielanie przez Wnioskodawcę rabatów retrospektywnych zasadne jest zmniejszenie 

przychodów do opodatkowania. Jednocześnie, korekta przychodu winna odnosić skutek do uprzednio 
wykazanego przychodu należnego, a więc do roku w którym została wystawiona faktura pierwotnie do-

kumentująca daną transakcję. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje bowiem zmiany daty po-
wstania przychodu. Bez znaczenia w kontekście przepisów prawa podatkowego regulujących tą kwestię pozostaje 
fakt, że faktury korygujące wystawiane są przez Wnioskodawcę po sporządzeniu sprawozdania finansowego. 
Faktury korygujące, skutkujące koniecznością dokonania korekty wcześniej wykazanego przychodu, powinny być 
bezwzględnie rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotnie wykazano przychód dla celów podatku 
dochodowego od osób prawnych, również wtedy gdy korekta odnosić się będzie do zdarzeń zakończonego roku po-
datkowego (po sporządzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania podatkowego CIT-8).

PRZYKŁAD

We wrześniu 2013 r. spółka z o.o. sprzedała klientowi towar. W lipcu 2014 r. klient zareklamował to-
war. Konsekwencją uznania przez spółkę reklamacji było obniżenie ceny towaru. W tej sytuacji – mimo 
że obniżenie ceny nastąpiło po sporządzeniu przez spółkę z o.o. sprawozdania finansowego oraz złoże-
niu przez nią zeznania CIT-8 za 2013 r. – korekta (zmniejszenia) przychodu powinna zostać rozliczona 
wstecznie, tj. poprzez obniżenie przychodu osiągniętego przez spółkę w 2013 r. (co wiązało się z ko-
niecznością korekty zeznania CIT-8 złożonego przez spółkę za 2013 r.).

Zauważyć przy tym należy, że – w przeciwieństwie do przepisów ustawy o VAT – przepisy ustaw o po-
datku dochodowym w przypadku udzielenia rabatu do sprzedaży, która została udokumentowana faktu-
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rą, nie uzależniają możliwości zmniejszenia przychodów od uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury 
korygującej przez nabywcę. Powoduje to, że wsteczne zmniejszenia przychodów na podstawie faktur kory-
gujących dokumentujących rabaty mogą być najczęściej dokonywane wcześniej od obniżenia na podstawie 
tych faktur podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego.

PRZYKŁAD

Wróćmy do poprzedniego przykładu ze str. 7 i załóżmy, że przyznany rabat podatnik udokumentował 
fakturą wystawioną 10 sierpnia 2014 r. Dla celów podatku dochodowego podatnik może taką fakturę 
uwzględnić od razu, tj. skorygować na jej podstawie przychody 2013 r. Inaczej ma się rzecz dla ce-
lów VAT, gdzie – jeśli nie ma zastosowania jeden z przepisów wyłączających konieczność uzyskania 
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (zob. art. 29a ust. 15 ustawy o VAT) – zmniejszenie 
podstawy opodatkowania i podatku należnego będzie możliwe dopiero po otrzymaniu potwierdzenia 
otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (zob. art. 29a ust. 13 ustawy o VAT).

Dominuje przy tym stanowisko, że w przypadku rabatów dotyczących sprzedaży udokumentowanej fak-
turami obniżenie przychodu wymaga, co do zasady, wystawienia faktury korygującej, tj. nie jest możliwe 
obniżenie przychodu bez jej wystawienia.

PRZYKŁAD

Na początku stycznia 2015 r. podatnik poinformował kontrahenta o przyznaniu mu rabatu do dostaw 
dokonanych w 2014 r. i przelał na rachunek bankowy kontrahenta kwotę rabatu. Podatnik zapomniał 
jednak wystawić zbiorczej faktury korygującej dokumentującej przyznanie rabatu. W tej sytuacji do 
momentu wystawienia takiej faktury korygującej podatnik nie może obniżyć osiągniętych w 2014 r. 
przychodów ze sprzedaży na rzecz kontrahenta, któremu przyznał rabat.

Obecnie organy podatkowe nakazują wystawianie faktur korygujących, gdy warunki do udzielenia 
skonta zostały spełnione po wystawieniu faktury pierwotnej (faktura korygująca nie jest jednak potrzeb-
na do korekty WNT). Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 16 czerwca 2014 r., sygn. IPPP3/443-243/14-2, organ podatkowy stwierdził, że:

MF
 Wnioskodawca nie ma możliwości wykazywania w fakturze ceny jednostkowej netto po skoncie, wartości 

netto i brutto po skoncie – bez oddzielnego wykazywania wartości skonta, a następnie, w przypadku nie-
spełnienia przez Odbiorcę warunków do otrzymania skonta, wystawiania faktury korygującej na plus 

zwiększającej wartość podstawy opodatkowania o wartość udzielonego skonta. (...) Wnioskodawca ma możli-
wość wykazywania w fakturze wartości podstawy opodatkowania netto i brutto bez skonta, wartości skonta liczo-
nego jako procent od wartości netto i brutto oraz podstawy opodatkowania po zastosowaniu rabatu z tytułu wcześ-
niejszej płatności. Jednak kiedy Odbiorca zapłaci za daną fakturę w terminie 14 dni od jej wystawienia, przez co 
skorzysta ze skonta, Spółka powinna wystawić fakturę korygującą. W analizowanym przypadku bowiem przedmio-
towe skonto stanowi rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty, który jest przyznawany po wystawieniu faktury.

W związku z tym należy przyjąć, że obniżanie przychodu z tytułu udzielonego skonta bez faktury kory-
gującej jest ryzykowne.

PRZYKŁAD 

30 stycznia 2015 r. podatnik sprzedał towary za 5000 zł netto + 1150 zł VAT. Sprzedaż została 
udokumentowana fakturą zawierającą informację, że dokonanie zapłaty w terminie 5 dni upraw-
nia nabywcę do skonta w wysokości 2% wartości brutto faktury, tj. w kwocie 123 zł (6150 zł × 
× 2% = 123 zł). 2 lutego 2015 r. nabywca dokonał zapłaty w kwocie 6027 zł. Za bezpieczniejsze 
należy uznać, że podatnik może zmniejszyć przychód stycznia 2015 r. o kwotę netto przyznanego 



Rabaty, premie i zwroty towarów – w podatku dochodowym i rachunkowości

luty 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  2  (864) 9

skonta (tj. o kwotę 100 zł) dopiero po wystawieniu faktury korygującej zmniejszającej wartość net-
to o 100 zł, zaś VAT należny o 23 zł.

Konieczność dokonywania korekty przychodów wstecz w przypadku udzielenia skonta potwierdził m.in. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2012 r., sygn. ILPB3/423- 
-91/12-2/MS. Stwierdził w niej, że:

MF
   (…) skonto jest (…) rodzajem rabatu, tj. obniżeniem ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, 

wyrażonej kwotowo bądź procentowo. Zatem udzielenie rabatu w postaci obniżki ceny za towar sta-
nowi podstawę do pomniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży.

(…) udzielenie rabatu czy skonta nie należy traktować jak odrębne zdarzenie gospodarcze, ale jak skory-
gowanie mającej wcześniej miejsce czynności prawnej.

(…) udzielenie rabatu i skonta powinno skutkować dokonaniem korekty tych przychodów uzyskanych 
z tytułu sprzedaży towarów, z którymi dany rabat czy skonto są związane. (…)

Również w interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2014 r., sygn. 
ILPB3/423  -150/14-4/JG, czytamy, że:

MF
 W konsekwencji, wystawiając faktury korygujące dokumentujące zwroty towarów, udzielenie raba-

tu lub skonta albo zmianę ceny towaru, Spółka powinna pomniejszyć/powiększyć przychód w tym 
okresie rozliczeniowym, w którym wykazane zostały przychody podatkowe z faktury pierwotnej. 

Zatem nieprawidłowe jest dokonanie zmniejszenia lub zwiększenia przychodów podatkowych z przyczyn 
przedstawionych w opisie sprawy, w roku podatkowym, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Wystawianie faktur korygujących nie jest warunkiem pomniejszania przychodów w przypadku raba-
tów udzielanych do sprzedaży „bezfakturowej”. W takich przypadkach udzielenie rabatu może zostać, 
co do zasady, udokumentowane w dowolny sposób. W tym miejscu należy podkreślić, że w przypadku 
rabatów do sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej nie jest konieczne uzyskanie od 
nabywcy wydanego mu paragonu. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji in-
dywidualnej z 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPB3/423-212/11-2/MM, w której czytamy, że:

MF
 (...) kwestię dokumentowania przychodów normują odrębne przepisy. Tym samym, jeżeli na gruncie 

przepisów o rachunkowości, przedmiotowe dowody (wyciąg z terminala lub paragon kasowy potwier-
dzony oświadczeniem o zagubieniu paragonu fiskalnego podpisanym przez klienta oraz ujęcie korekty 

w ewidencji korekt lub oświadczenie podpisane przez klienta oraz ujęcie korekty w ewidencji korekt), stanowią 
dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych, taki sposób udokumentowania jest 
wystarczający również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Odnosząc powyższe uregulowania 
do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, iż możliwa jest korekta przychodu w podatku dochodo-
wym od osób prawnych w przypadku zwrotu/reklamacji towaru, jeżeli klient nie posiada paragonu fiskalnego, 
a Spółka dysponuje dokumentami (…), gdy przedmiotowe udokumentowanie zwrotów/reklamacji spełnia wy-
mogi przepisów o rachunkowości.

Jak stanowi § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, uznane reklamacje towarów i usług, 
które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej 
ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży,
2)  nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub 

usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
3)  termin reklamacji towaru lub usługi,
4)  wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego 

– w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
5)  zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu 

części należności z tytułu sprzedaży,
6)  dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Nie musi to być paragon wydany nabywcy. Jak wy-

jaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 lipca 2013 r., sygn. 
IBPP3/443-484/13/KG:

MF
 (...) paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który 

znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą do-
konania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny nie stoi w sprzecz-

ności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego,
7) protokół reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
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Gdy przychód ze sprzedaży jest wyrażony w walucie obcej, przelicza się go na złote według średniego kursu 
ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zob. art. 12 
ust. 2 ustawy o CIT i art. 11a ust. 1 ustawy o PIT). Jeśli w związku z udzielonym rabatem podatnik wystawi fak-
turę korygującą w walucie obcej, to przeliczenia tej faktury na złote powinien dokonać według tego samego kur-
su, jaki zastosował do wyceny faktury pierwotnej.

Należy przy tym wskazać, że nie jest w takich przypadkach dopuszczalne zastępowanie kursów pierwot-
nie zastosowanych kursami wyliczanymi w sposób szacunkowy, np. kursami średnioważonymi. Jak czyta-
my w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 października 2012 r., sygn. 
ILPB4/423-217/12-2/ŁM:

MF
 (...) faktury korygujące wystawione przez Spółkę służą rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) 

prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego za dany okres rozliczeniowy. W związ-
ku z tym, przychody objęte takimi fakturami winny korygować przychody właściwego okresu rozli-

czeniowego, czyli w przedstawionym stanie faktycznym, w dacie uzyskania pierwotnego przychodu związa-
nego z dokonywaną sprzedażą. Konsekwencją powyższego twierdzenia jest to, że do przeliczenia przychodu 
z waluty obcej na złote polskie należy zastosować kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego 
poprzedzającego dzień uzyskania pierwotnego przychodu, nie zaś średnioważony kurs euro, gdyż jak wska-
zano powyżej wystawienie takiej faktury nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego, ale do skory-
gowania przychodu już uzyskanego. Co za tym idzie, to właśnie moment uzyskania przychodu, który następ-
nie jest korygowany, stanowi punkt odniesienia dla przeliczenia uzyskanego przychodu z waluty obcej na 
złote polskie. Wobec powyższego, Spółka nie jest uprawniona do przeliczania faktury korygującej wg śred-
nioważonego kursu euro.

Osobną kwestią jest powstawanie w takich przypadkach różnic kursowych (więcej na ten temat w punk-
cie 1.5. Rabaty a różnice kursowe).

1.2. Rabaty na kolejne zakupy
Bywa tak, że dokonywanie zakupów przez klientów (np. na określoną kwotę) uprawnia ich do doko-

nania kolejnych zakupów z rabatem. W przypadkach takich przyznawane rabaty mają charakter rabatów 
transakcyjnych, a więc ich przyznawanie nie wiąże się z koniecznością korygowania uzyskanych wcześniej 
przychodów. Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 września 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-678/14/AP, czytamy, że:

MF
 (...) Zdaniem Spółki, nie jest ona zobowiązana do korygowania przychodów z tytułu wcześniej doko-

nanych dostaw. Dostawy te są jedynie podstawą do określenia ilości bonusów, a w dalszej kolejności 
do określenia wartości upustu transakcyjnego na kolejne dokonane przez klientów zakupy.

Wnioskodawca nie będzie zmniejszał ceny dostaw już zrealizowanych, tylko będzie udzielał rabatu trans-
akcyjnego do kolejnych dostaw. Stąd też Spółka stoi na stanowisku, że prawidłowym jest obniżenie wartości 
sprzedaży w momencie faktycznego udzielenia upustu, bez konieczności korygowania przychodów w okre-
sach poprzednich.

Ostateczne rozliczenie nagromadzonych Bonusów po zakończeniu ostatniego etapu programu, poprzez za-
mianę ich na upust transakcyjny, obniży w efekcie obrót Spółki w miesiącu lipcu i sierpniu, czyli w kolejnym 
roku podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedsta-
wionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

PRZYKŁAD

Spółka zorganizowała promocję, w ramach której dokonanie zakupu o wartości przynajmniej 1000 zł, 
uprawnia klientów do dokonanie kolejnego zakupu z rabatem 10%, zaś dokonanie kolejnego zakupu 
(z rabatem 10%) o wartości przynajmniej 1000 zł uprawnia klientów do dokonania kolejnego zakupu 
z rabatem 20%. W tej sytuacji w związku z dokonywaniem przez klientów zakupów z rabatem spółka 
nie musi zmniejszać wcześniej uzyskanych przychodów (tj. przychodów ze sprzedaży, której dokona-
nie umożliwiło klientom dokonanie kolejnych zakupów z rabatem). Przyznawane przez spółkę rabaty 
mają bowiem charakter rabatów transakcyjnych (a nie rabatów potransakcyjnych, które zmniejszają 
przychody wstecz).
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1.3. Rabaty a koszty uzyskania przychodów nabywców

Podobnie jak w przypadku przychodów sprzedawców, wątpliwości nie budzi sposób rozliczania przez 
nabywców udzielonych im rabatów transakcyjnych (rabatów udzielonych przed lub w momencie dokona-
nia sprzedaży). Rabaty takie od razu pomniejszają bowiem koszty poniesione przez tych nabywców.

Problem pojawia się w przypadku otrzymywania rabatów potransakcyjnych dotyczących kosztów zali-
czonych już do kosztów uzyskania przychodów. W wyjaśnieniach organów podatkowych dominuje stano-
wisko, że kwoty takich rabatów pomniejszają koszty uzyskania przychodów wstecznie. Tytułem przykładu 
wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 lipca 2013 r., sygn. 
IPTPB3/423-128/13-4/IR, w której czytamy, że:

MF
 (...) otrzymany przez Wnioskodawcę za dany okres rozliczeniowy (np. kwartał) rabat udokumento-

wany zbiorczą fakturą korygującą, który ma wpływ na zmniejszenie ceny zakupionych w danym 
okresie rozliczeniowym (kwartale) towarów, spowoduje u Wnioskodawcy konieczność korekty kosz-

tu uzyskania przychodu w miesiącu, w którym koszty te faktycznie zostały potrącone, czyli w miesiącu, 
w którym nastąpiła sprzedaż danego towaru, a nie w miesiącu, w którym rabat został przyznany, ani też 
w miesiącu, w którym została wystawiona zbiorcza faktura korygująca.

Stanowisko to jest dla podatników niekorzystne nie tylko dlatego, że często jego konsekwencją jest ko-
nieczność korygowania złożonych już zeznań podatkowych. Znacznie bardziej niekorzystny jest fakt, że 
przyjęcie tego stanowiska powoduje, że często o podatników otrzymujących rabaty powstają zaległości po-
datkowe.

Stanowisko to, niestety, podziela również część sądów administracyjnych. Przykładowo WSA w Gliwi-
cach w wyroku z 17 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 846/13, stwierdził, że:

WSA
 Sąd podziela przy tym pogląd organu interpretacyjnego, że w tak zaprezentowanym stanie faktycz-

nym udzielony wnioskującej spółce rabat (...) ma wpływ na wartość zakupu towarów w określonym 
przedziale czasowym i że skarżąca spółka powinna skorygować koszt nabycia towaru, z którego za-

kupem był on związany tj. został udzielony w okresie sprawozdawczym, w którym został ujęty na rachunku 
podatkowym.

Z drugiej jednak strony istnieją również orzeczenia sądów administracyjnych, w których zajmują one 
przeciwne stanowisko, tj. uznają, że koszty uzyskania przychodów w związku z otrzymywaniem rabatów 
powinny być korygowane na bieżąco, a nie wstecz. Tytułem przykładu wskazać można wyroki WSA w War-
szawie z 3 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2561/10 i z 27 marca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2715/12. 
W pierwszym ze wskazanych wyroków czytamy, że:

WSA
 (...) uzasadniony jest pogląd, że podatnik nie jest zobowiązany do dokonywania korekty kosztów 

wstecz, lecz pomniejsza koszty o kwotę rabatu w okresie, kiedy rabat ten został mu przyznany. Nato-
miast koszt uzyskania przychodu wynikający z faktury korygującej powinien odpowiednio korygo-

wać koszty podatkowe wnioskodawcy w miesiącu poniesienia kosztu wynikającego z faktury korygującej 
(tj. „zaksięgowania”) – z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4b-4c u.p.d.o.p.

PRZYKŁAD

Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) w sierpniu 2014 r. kupił towary za 
kwotę 6200 zł netto + 1426 zł VAT. Z tego tytułu podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów 
sierpnia 2014 r. kwotę 6200 zł. Na początku 2015 r. (w styczniu) sprzedawca przyznał podatnikowi 
rabat do wskazanego zakupu w kwocie 5% wartości brutto, tj. w kwocie 381,30 zł. W związku z tym 
podatnik powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę 310 zł (pozostałe 71,30 zł to 
kwota zmniejszająca odliczony VAT). O kwotę tę:
1)  zdaniem organów podatkowych oraz części sądów administracyjnych, podatnik powinien zmniej-

szyć koszty uzyskania przychodów sierpnia 2014 r. (a w konsekwencji 2014 r.),
2)  zdaniem części sądów administracyjnych, podatnik powinien zmniejszyć koszty uzyskania przy-

chodów stycznia 2015 r. (a w konsekwencji 2015 r.).
Przyjęcie tego drugiego rozwiązania naraża jednak podatnika na wejście w spór z organami podatko-
wymi.
Ewidencja w księgach rachunkowych otrzymanego rabatu przez kupującego zależy od tego, czy rabat 
dotyczy sprzedanych przez jednostkę towarów, czy też towary te jeszcze znajdują się w magazynie.
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W przypadku otrzymanego rabatu dotyczącego niesprzedanych jeszcze towarów korektę należy za-
ewidencjonować jako zmniejszenie wartości stanu magazynowego.

1. Faktura zakupu towarów
a) wartość netto faktury

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 6 200 zł
b) VAT naliczony

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 1 426 zł
c) wartość brutto faktury

Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 7 426 zł
2. Pz – Przyjęcie towaru do magazynu

Wn konto 330 „Towary” 6 200 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 6 200 zł

3. Faktura korygująca dotycząca otrzymanego rabatu
a) wartość netto korekty

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 310 zł
b) zmniejszenie VAT naliczonego

Ma konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 71,30 zł
c) wartość brutto korekty

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 381,30 zł
4. Korekta (rabat) dotycząca niesprzedanych towarów

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 310 zł
Ma konto 330 „Towary” 310 zł

202 – Rozrachunki z dostawcami 300 – Rozliczenie zakupu
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego

3c) 381,30  7 426,00 (1c 1a) 6 200,00  6 200,00 (2 1b) 1 426,00  71,30 (3b

4) 310,00  310,00 (3a

330 – Towary

2) 6 200,00  310,00 (4

Jeśli jednak korekta dotyczy sprzedanych już towarów, to należy pomniejszyć koszty sprzedanych to-
warów. Ewidencja wówczas będzie następująca:

1. Faktura zakupu towarów
a) wartość netto faktury

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 6 200 zł
b) VAT naliczony

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 1 426 zł
c) wartość brutto faktury

Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 7 426 zł
2. Pz – Przyjęcie towaru do magazynu

Wn konto 330 „Towary” 6 200 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 6 200 zł

3. Faktura korygująca dotycząca otrzymanego rabatu
a) wartość netto korekty

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 310 zł
b) zmniejszenie VAT naliczonego

Ma konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 71,30 zł
c) wartość brutto korekty

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 381,30 zł
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4. Korekta (rabat) dotycząca sprzedanych towarów
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 310 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia” 310 zł

202 – Rozrachunki z dostawcami 300 – Rozliczenie zakupu
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego

3c) 381,30  7 426,00 (1c 1a) 6 200,00  6 200,00 (2 1b) 1 426,00  71,30 (3b

4) 310,00  310,00 (3a

330 – Towary
735 – Wartość sprzedanych 

towarów według cen nabycia

2) 6 200,00  xxx  xxx  310,00 (4

Gdy koszt jest wyrażony w walucie obcej, przelicza się go na złote według średniego kursu ogłasza-
nego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zob. art. 15 
ust. 1 ustawy o CIT i art. 11a ust. 2 ustawy o PIT). Jeśli w związku z udzielonym rabatem nabywca otrzy-
ma fakturę korygującą w walucie obcej, to przeliczenia tej faktury na złote powinien dokonać według 
tego samego kursu, jaki zastosował do wyceny faktury pierwotnej. Nie jest dopuszczalne zastępowanie 
kursów pierwotnie zastosowanych kursami wyliczanymi w sposób szacunkowy, np. kursami średniowa-
żonymi. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie dotycząca przychodów interpretacja indywidu-
alna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 października 2012 r., sygn. ILPB4/423-217/12-2/ŁM. 
Osobną kwestią jest powstawanie w takich przypadkach różnic kursowych (więcej na ten temat w punk-
cie 1.5. Rabaty a różnice kursowe).

1.4. Rabaty dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Udzielone przez sprzedawców rabaty potransakcyjne mogą dotyczyć podlegających amortyzacji środ-

ków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Obecnie organy podatkowe prezentują stanowisko, że otrzymanie faktury korygującej przyznającej rabat 

na zakup środka trwałego stanowi podstawę do zmniejszenia jego wartości początkowej, ustalonej w mo-
mencie przyjęcia do używania. Jeśli rozpoczęto już amortyzację środka trwałego, zmniejszeniu ulegają 
także dokonane odpisy amortyzacyjne. Korektę tych odpisów w rachunku podatkowym należy odnieść do 
okresu rozliczeniowego, w którym zostały pierwotnie ustalone. Powoduje to korektę podatku dochodowe-
go za te okresy. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpreta-
cji indywidualnej z 10 stycznia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1322/13/PP, w której czytamy, że:

MF
 Wskazać należy, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarcze-

go, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest 
zatem faktura pierwotna. Przepisy updop nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów 

uzyskania przychodów. Podkreślić jednakże należy, że wystawiona faktura korygująca nie zmienia momentu ponie-
sienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Otrzymanie rabatu powinno zatem skutkować dokonaniem ko-
rekty tych kosztów z tytułu zakupu towarów, z którymi dany rabat jest związany. Koszty powinny być pomniejszone 
w związku z otrzymaniem rabatu w okresie sprawozdawczym, w którym zostały wykazane. (...)

Wnioskodawca otrzymując rabat dotyczący składników majątku, które zostały przez niego zaliczone do ma-
jątku trwałego, tj. posiadają status środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, powinien skory-
gować ich wartość początkową oraz dokonane odpisy amortyzacyjne w okresach rozliczeniowych, w których 
stanowiły one koszty uzyskania przychodów (wstecz).

PRZYKŁAD

W lipcu 2014 r. podatnik kupił maszynę za 90 000 zł netto + 20 700 zł VAT (podatek VAT z tytułu za-
kupu został w całości odliczony). Maszyna ta została w lipcu 2014 r. zaliczona do środków trwałych. 
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Od sierpnia 2014 r. maszyna jest amortyzowana przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej 
w wysokości 20%. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 1500 zł (90 000 zł × 20% = 18 000 zł; 
18 000 zł × 1/12 = 1500 zł). W lutym 2015 r. sprzedawca udzielił podatnikowi rabatu w wysokoś ci 
5% wartości brutto, tj. w kwocie 5535 zł i wystawił z tego tytułu fakturę korygującą. W związku z tym 
podatnik powinien:
1)  zmniejszyć wartość początkową maszyny jako środka trwałego do 85 500 zł (wartość netto maszyny 

zmniejszyła się bowiem o 4500 zł; pozostała część przyznanego rabatu zmniejszyła odliczony VAT),
2)  zmniejszyć wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 1425 zł (85 500 zł × 20% = 

= 17 100 zł; 17 100 zł × 1/12 = 1425 zł),
3)  skorygować dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne w kwocie 1500 zł, tj. zmniejszyć je o 75 zł;
4)  zmniejszyć koszty uzyskania przychodów 2014 r. o 375 zł (5 × 75 zł = 375 zł), gdyż do kosztów uzy-

skania przychodów tego roku podatnik zaliczył pięć odpisów amortyzacyjnych w kwocie 1500 zł,
5)  zmniejszyć koszty uzyskania przychodów stycznia 2015 r. o 75 zł, gdyż do kosztów uzyskania 

przychodów tego miesiąca podatnik zaliczył odpis amortyzacyjny w kwocie 1500 zł,
6)  od lutego 2015 r. dokonywać i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów miesięczne odpisy amorty-

zacyjne w kwocie 1425 zł, a więc od wartości początkowej maszyny uwzględniającej przyznany rabat.

Ewidencja w księgach rachunkowych roku 2014
1. Faktura dotycząca zakup maszyny

a) wartość netto faktury
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 90 000 zł

b) VAT naliczony
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 20 700 zł

c) wartość brutto faktury
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 100 700 zł

2. OT – wprowadzenie maszyny do ewidencji środków trwałych
Wn konto 010 „Środki trwałe” 90 000 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 90 000 zł

3. PK – amortyzacja środków trwałych (od sierpnia 2014 r. do grudnia 2014 r.)
Wn konto 408 „Amortyzacja” 7 500 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 7 500 zł

4. PK – zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 4 500 zł
Ma konto 010 „Środki trwałe”  4 500 zł

5.  PK – zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych (łącznie za okres od sierpnia 2014 r. do grud-
nia 2014 r.)
Wn konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 375 zł
Ma konto 408 „Amortyzacja” 375 zł

202 – Rozrachunki z dostawcami 300 – Rozliczenie zakupu
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego

 100 700,00 (1c 1a) 90 000,00  90 000,00 (2 1b) 20 700,00

4) 4 500,00

010 – Środki trwałe
070 – Odpisy umorzeniowe 

środków trwałych 408 – Amortyzacja

2) 90 000,00  4 500,00 (4 5) 375,00  7 500,00 (3 3) 7 500,00  375,00 (5

Ewidencja w księgach rachunkowych roku 2015
1. PK – amortyzacja środków trwałych za miesiąc styczeń 2015 r.

Wn konto 408 „Amortyzacja” 1 500 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 1 500 zł
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2. Faktura korygująca dotycząca otrzymanego rabatu
a) wartość netto korekty

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 4 500 zł
b) zmniejszenie VAT naliczonego

Ma konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 1 035 zł
c) wartość brutto korekty

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 5 535 zł
3. PK – zmniejszenie odpisu amortyzacyjnego za styczeń 2015 r.

Wn konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 75 zł
Ma konto 408 „Amortyzacja” 75 zł

4. PK – nowy (niższy) miesięczny odpis amortyzacyjny za miesiąc luty 2015 r.
Wn konto 408 „Amortyzacja” 1 425 zł
Ma konto 070 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” 1 425 zł

202 – Rozrachunki z dostawcami 300 – Rozliczenie zakupu
223 – Rozliczenie podatku VAT 

naliczonego

2c) 5 535,00  100 700,00 (Sp Sp) 4 500,00  4 500,00 (2a  xxx  1 035,00 (2b

010 – Środki trwałe
070 – Odpisy umorzeniowe 

środków trwałych 408 – Amortyzacja

Sp) 85 500,00 3) 75,00  7 125,00 (Sp 1) 1 500,00  75,00 (3

 1 500,00 (1 4) 1 425,00

 1 425,00 (4

1.5. Rabaty a różnice kursowe
Przyznawanie rabatów może skutkować powstawaniem różnic kursowych (niezależnie od różnic kur-

sowych, które wcześniej powstały w związku z uzyskaniem w walucie obcej przychodu lub poniesieniem 
w walucie obcej kosztu). Odpowiednie zastosowanie mają w tym zakresie wyjaśnienia organów podat-
kowych dotyczące powstawania różnic kursowych na skutek zwracania/otrzymywania kwot otrzyma-
nych/zapłaconych za zwracane towary (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 8 listopada 2010 r., sygn. IBPBI/1/415-780/10/KB czy interpretację indywidu-
alną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 grudnia 2013 r., sygn. ITPB1/415-904b/13/WM).

Różnice kursowe, o których mowa, należy obliczać jako różnice pomiędzy:
1)  przypadającym na rabat przychodem uzyskanym ze sprzedaży towaru obliczonym według kursu średniego 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu ze sprzedaży tego towaru a kwotą przyznanego rabatu przeliczoną na złote według kursu fak-
tycznie zastosowanego, względnie kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego 
dnia roboczego poprzedzającego dzień przelania pieniędzy (przy czym, zdaniem autora, dodatnia różnica 
oznacza stanowiącą przychód podatnika dodatnią różnicę kursową, zaś różnica ujemna – stanowiącą koszt 
uzyskania przychodów ujemną różnicę kursową) – w przypadku podatników przyznających rabaty.

PRZYKŁAD

21 października 2014 r. podatnik sprzedał (i wydał) niemieckiemu kontrahentowi towar za kwo-
tę 2600 euro. Ogłoszony 20 października 2014 r. przez Narodowy Bank Polski kurs średni euro 
wyniósł 4,2232, a więc z tytułu sprzedaży podatnik rozpoznał przychód w kwocie 10 980,32 zł 
(2600 × 4,2232 zł). Na początku 2015 r. podatnik przyznał niemieckiemu kontrahentowi rabat 
do tego zakupu w kwocie 5% wartości towaru, tj. w kwocie 130 euro. Kwota ta została przelana 
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niemieckiemu kontrahentowi z rachunku walutowego podatnika 15 stycznia 2015 r. W tej sytuacji 
– zważywszy, że kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 14 stycznia 2015 r. wy-
niósł 4,2885 zł – z tytułu zwrotu kwoty zapłaconej za zwrócony towar podatnik powinien rozpoznać 
ujemną różnicę kursową w kwocie 8,49 zł (130 × 4,2232 zł = 549,02 zł; 130 × 4,2885 zł = 557,51 zł; 
549,02 zł – 557,51 zł  = – 8,49 zł), a więc zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodów.

2)  kosztem uzyskania przychodów przeliczonym na złote według kursu średniego ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu 
a otrzymaną z tytułu udzielenia rabatu kwotą (przy czym, zdaniem autora, dodatnia różnica ozna-
cza stanowiącą koszt uzyskania przychodów ujemną różnicę kursową, zaś różnica ujemna – stano-
wiącą przychód podatnika dodatnią różnicę kursową) – w przypadku podatników otrzymujących 
rabaty.

PRZYKŁAD

12 listopada 2014 r. podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i prowadząca 
podatkową księgę przychodów i rozchodów) kupił towar od litewskiego kontrahenta za 600 euro. 
Zakup został przez sprzedawcę udokumentowany fakturą wystawioną 14 listopada 2014 r. W tej sy-
tuacji – zważywszy, że kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 13 listopada 2014 r. 
wyniósł 4,2203 zł – z tytułu zakupu towaru podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów 
2532,18 zł.
 Na początku stycznia 2015 r. podatnik otrzymał od litewskiego kontrahenta rabat do powyższe-
go zakupu w wysokości 3% wartości towaru, a więc w kwocie 18 euro. Kwota ta wpłynęła na rachu-
nek złotówkowy polskiego podatnika i przeliczona została przez jego bank według kursu 4,2009 zł, 
a więc kwota 18 euro została przeliczona na kwotę 75,62 zł. W tej sytuacji z tytułu otrzymania rabatu 
podatnik powinien rozpoznać ujemną różnicę kursową w kwocie 0,35 zł (18 × 4,2203 zł = 75,97 zł; 
75,97 zł – 75,62 zł = 0,35 zł), a więc zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodów.

1.6. Przychody z tytułu otrzymania rabatu
Niekiedy w związku z udzielaniem rabatów powstają u otrzymujących te rabaty osób przychody podle-

gające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dotyczy to sytuacji, gdy udzielenie rabatu ma charakter 
zdarzenia nadzwyczajnego, niedostępnego dla wszystkich osób.

Dotyczy to, przykładowo, niedostępnych dla osób z zewnątrz rabatów przyznawanych pracownikom. 
Z tytułu przyznawania takich rabatów u pracowników powstają podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym przychody ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaś-
nieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 23 lipca 2014 r., sygn. ILPB2/415-524/14-3/AJ. Interpretacja ta została wydana na wniosek osoby 
fizycznej, której pracodawca (będący dealerem samochodowym) umożliwił zakup samochodu za cenę 
o 5480 zł niższą od ceny dostępnej dla osób niebędących pracownikami. W tym stanie rzeczy organ po-
datkowy wyjaśnił, że:

MF
 (...) kwota 5 480 zł – stanowiąca dla Zainteresowanego również przychód z częściowo odpłatnych 

świadczeń – winna być wykazana w zeznaniu rocznym w części dotyczącej przychodów ze stosunku 
pracy.

PRZYKŁAD

Zakład ubezpieczeń umożliwia pracownikom nabywanie ubezpieczeń po specjalnej, obniżonej cenie 
(niedostępnej dla zwykłych klientów). U pracowników korzystających z tej możliwości powstają przy-
chody ze stosunku pracy w wysokości różnicy między zapłaconą za ubezpieczenie kwotą a kwotą, któ-
rą zapłaciłby zwykły klient.
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Tego typu rabaty mogą być przyznawane również emerytom lub rencistom w przeszłości będącym pra-
cownikami przyznającego rabat podmiotu. W przeszłości przychody z tego tytułu nie korzystały ze zwol-
nienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. W konsekwencji były opodat-
kowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% (zob. art. 30 ust. 1 ustawy o PIT). 
Obecnie jednak zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, obejmu-
je wszelkie świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku ze stosunkiem łączącym 
ich uprzednio z zakładem pracy (a nie tylko świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian 
tych świadczeń). W konsekwencji ma zastosowanie do otrzymywanych przez emerytów lub rencistów ra-
batów w związku ze stosunkiem łączącym ich uprzednio z zakładem pracy. Zwolnienie to przysługuje do 
wysokoś ci nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

PRZYKŁAD

Wróćmy do poprzedniego przykładu ze str. 16 i załóżmy, że zakład ubezpieczeń po specjalnej, obniżo-
nej (niedostępnej dla zwykłych klientów) cenie sprzedaje ubezpieczenia swoim byłym pracownikom 
będącym emerytami i rencistami. 
Osiągane z tego tytułu przychody emerytów i rencistów są w tej sytuacji zwolnione od podatku na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT (jeśli nie zostanie przekroczony roczny limit tego zwol-
nienia).

Podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodami są również bonifikaty udzielane 
przez jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności przez gminy) na zakup nieruchomości na pod-
stawie art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Po-
znaniu, który w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2014 r., sygn. ILPB2/415-500/14-2/TR, wyjaśnił, że:

MF
 (...) kwota bonifikaty dotycząca przedmiotowego pomieszczenia stanowi dla Zainteresowanej pod-

legający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód z innych źródeł, o którym to przycho-
dzie mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych. Bonifikata taka dotyczy bowiem konkretnej osoby, a nie wszystkich potencjalnych osób, które mogą 
wystąpić o udzielenie bonifikaty w przypadku zakupu pomieszczenia.

Podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody u osób otrzymujących rabat nie po-
wstają, jeżeli rabat jest ogólnodostępny, np. mogą z niego skorzystać wszyscy klienci danego podmiotu. 
Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 kwietnia 2012 r., sygn. 
IPTPB1/415-55/12-4/AG:

MF
 (...) skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to w rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi 

rzeczywistą cenę zakupu towaru. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód 
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rabat jest neutralny podatkowo 

w sytuacji, gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Nie istnieje bo-
wiem wtedy możliwość przypisania przychodu określonej osobie. (…) Wnioskodawca jako producent kot-
łów c.o., ma prawo skierowania do wybranej grupy klientów oferty ich sprzedaży po obniżonych cenach. Jeśli 
z oferty Spółki będą mogli skorzystać wszyscy potencjalni nabywcy, użytkujący kotły Jej produkcji powyżej 
30 lat, to przyznane im świadczenie w postaci rabatu nie będzie miało indywidualnego charakteru. Przyzna-
nie rabatu będzie w takiej sytuacji czynnością obojętną podatkowo. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie 
będzie ciążył obowiązek sporządzenia klientom nabywającym kotły c.o. w ramach akcji marketingowej, in-
formacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2014 r., sygn. 
IBPBII/1/415-242/14/MK, czytamy, że:

MF
  (...) przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnictwa 

w akcji promocyjnej, gdyż w akcji promocyjnej będą mogli uczestniczyć wszyscy kierowcy samochodów 
serwisowanych u Wnioskodawcy. Z wniosku wynika zatem, że krąg uprawnionych w akcji promocyjnej 

do zakupów po promocyjnej cenie 1 zł brutto (tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów z rabatem) jest poten-
cjalnie nieograniczony. W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z akcji promocyjnej i z rabatów 
przez nieograniczone grono osób (wszystkich kierowców samochodów serwisowanych u Wnioskodawcy) nie po-
woduje powstania przychodu u tych osób w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym 
samym na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego z tego tytułu.
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PRZYKŁAD

Podatnik zorganizował promocję polegającą na tym, że zakup towaru X uprawnia wszystkich nabyw-
ców do zakupu towaru Y z rabatem 50%. U osób korzystających z tego rabatu nie powstają przychody 
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podobnie ma się rzecz w przypadkach, gdy rabat jest przyznawany za punkty zbierane przez klientów 
w czasie wcześniejszych zakupów. Także w takich przypadkach u klientów nie powstają przychody podle-
gające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w in-
terpretacji indywidualnej z 24 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-1126/13-2/AMN. O wydanie tej interpre-
tacji wnioskował podatnik, który zorganizował akcję promocyjną polegającą na gromadzeniu punktów za 
dokonane zakupy i umożliwieniu wymiany tych punktów na rabaty cenowe. W tym stanie rzeczy organ 
podatkowy wyjaśnił, że:

MF
  (...) korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego i z rabatów przy zakupie to-

warów przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udzielonego rabatu nie stanowi również nagrody związa-

nej ze sprzedażą premiową i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ponadto skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny za-
kupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. Zatem po stronie klientów (uczestników Akcji Promo-
cyjnych) nie powstanie przychód, co w konsekwencji powoduje brak obowiązków płatnika u Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że powyższe dotyczy również sytuacji, gdy rabat jest bardzo duży (np. 99,99%), 
a w konsekwencji towary i usługi nabywane są za symboliczną kwotę. Taka właśnie sytuacja miała miejsce 
w stanie faktycznym będącym przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Po-
znaniu z 24 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-1126/13-2/AMN, w której czytamy, że:

MF
  (...) korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego i z rabatów przy zakupie 

towarów przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udzielonego rabatu nie stanowi również nagrody 

związanej ze sprzedażą premiową i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa 
w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

PRZYKŁAD

Podatnik zorganizował promocję polegającą na tym, że zakup towaru X uprawnia wszystkich nabyw-
ców do zakupu towaru Y za symboliczną złotówkę. Także w takim przypadku u osób korzystających 
z rabatu nie powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przypadkach, o których mowa, przychody nie powstają u wszystkich osób korzystających z rabatów, 
w tym u pracowników podatników. W szczególności u korzystających z rabatów pracowników podatni-
ków nie powstają z tego tytułu przychody ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe w udziela-
nych wyjaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 23 września 2013 r., sygn. IPTPB1/415-458/13-2/DS, w której czytamy, że:

MF
  Zarząd Spółki wydał regulamin określający zasady sprzedaży swoich produktów dla odbiorców 

wewnętrznych oraz zewnętrznych niebędących podmiotami współpracującymi ze Spółką na pod-
stawie umów lub porozumień handlowych. W regulaminie Zarząd określił rabat w wysokości 50% 

na zakup produktów Spółki dla grup osób określonych w tym regulaminie, obliczany od ceny cennikowej. 
Zgodnie z regulaminem rabatem objęci są pracownicy Spółki z najbliższymi rodzinami, goście wizytujący 
Wnioskodawcę, osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych. (...)

W opisanej we wniosku sytuacji, skutkiem uzyskania rabatu jest obniżenie ceny zakupu towarów. Ponadto, 
przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do korzystania z rabatu ce-
nowego, a zatem krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. (...)

Zatem, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatko-
waniu a Spółka nie będzie zobowiązana w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki 
na podatek dochodowy od osób fizycznych.
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Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 listopada 2013 r., 
sygn. ITPB2/415-753/13/RS, czytamy, że:

MF
 (...) przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe nie ogranicza kręgu uprawnionych do uczestnic-

twa w ww. akcji wyłącznie do pracowników Spółki, gdyż akcja rabatowa skierowana będzie również 
do kontrahentów i ich pracowników, osób świadczących na rzecz Spółki usługi na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Zatem krąg uprawnionych do zakupów z rabatem będzie potencjalnie nieograniczony. 
W sytuacji, gdy grono beneficjentów – podmiotów korzystających z rabatów nie będzie ograniczone wyłącz-
nie do pracowników, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u uczest-
ników programu, nie powstanie. W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z akcji rabato-
wych przez pracowników Spółki wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi ze Spółką, jest 
neutralne podatkowo dla pracowników Spółki.

1.7. Rabaty pośrednie
Nie zawsze rabaty przyznawane są bezpośrednim nabywcom towarów i usług. Zdarza się, że rabaty są 

przyznawane kolejnym nabywcom towarów i usług. Są to tzw. rabaty pośrednie.
Dla celów VAT rabaty pośrednie obniżają podstawę opodatkowania oraz – jeżeli wystąpił – podatek 

należny u podatników przyznających te rabaty bez konieczności wystawiania faktury korygującej (zob. 
przykładowo wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 października 1996 r. w sprawie 
C-317/94 czy z 15 października 2002 r. w sprawie C-427/98 oraz wyrok NSA z 15 stycznia 2009 r., sygn. akt 
I FSK 1653/07). Dla celów podatku dochodowego rabaty pośrednie nie pomniejszają przychodów podatni-
ków udzielających rabatu. Jak czytamy w wyroku NSA z 3 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2558/10:

NSA
 (...) brzmienie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej wskazuje na możliwość obniżenia przychodu 

podatkowego z tytułu udzielonego przez podatnika rabatu, a więc obniżki ceny towaru dla kupujące-
go. Rabat stanowi formę rezygnacji od ustalonej między sprzedającym i kupującym ceny. Udziela się 

go, co podkreśla w swej argumentacji organ skarżący, nabywcy towaru. (…) Tymczasem w sytuacji, w której 
sprzedawcę nie łączą żadne stosunki prawne z beneficjentem środków przyznawanych mu pod warunkiem ich 
nabywania w hurtowniach, do których towar dostarcza podatnik, przekazywane w tej sposób środki pieniężne 
nie są rabatami obniżającymi cenę sprzedawanych przez niego leków. Nie obniżają zatem przychodu ze sprze-
daży leków hurtowniom ponieważ nie są rabatem udzielonym przez sprzedawcę kupującemu.

Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe, wskazując jednocześnie, że koszty rabatów pośrednich 
mogą być przez przyznających je podatników zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Tytułem przykładu 
można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2013 r., sygn. 
IPPB5/423-1136/12-3/RS czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 paź-
dziernika 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-942/13/MO. W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że:

MF
 (...) wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę bonusów (rabatów pośrednich) Sprzedawcom 

związane są niewątpliwie z uzyskaniem przez Spółkę przychodów. Jednakże, w związku z faktem, iż 
Spółka nie wystawia na rzecz Sprzedawców żadnych faktur sprzedażowych, gdyż Sprzedawcy otrzy-

mują faktury zakupowe od hurtowni/dystrybutorów, a nie od Spółki, to przedmiotowych wydatków nie 
można powiązać w sposób bezpośredni z przychodami Spółki z tytułu sprzedaży produktów M. Wobec tego, 
wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę bonusów (rabatów pośrednich) Sprzedawcom stanowią pośred-
nie koszty uzyskania przychodów.

W drugiej z przywołanych interpretacji czytamy, że:

MF
 W ocenie tut. Organu, wydatki poniesione przez spółkę komandytową na wypłatę gratyfikacji pie-

niężnych, stanowią koszty uzyskania przychodów, których związek z uzyskanym przychodem jest 
pośredni. Nie istnieje bowiem bezpośredni związek wysokości kosztów poniesionych przez spółkę ko-

mandytową na wypłatę gratyfikacji pieniężnych z wysokością przychodów ze sprzedaży jej produktów.

PRZYKŁAD

Producent zabawek zorganizował promocję polegającą na tym, że każdemu nabywcy, który prześ le ze-
skanowany paragon dokumentujący zakup zabawki tego producenta, zwróci 10% ceny brutto zakupu 
(nie więcej niż 10% sugerowanej przez producenta ceny detalicznej). W takich przypadkach udzielane 
przez producenta zabawek rabaty pośrednie nie obniżają jego przychodów, lecz stanowią dla produ-
centa koszty uzyskania przychodów. A zatem, przykładowo, z tytułu zwrotu 10% ceny brutto zabawki
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kupionej za 150 zł podatnik może zaliczyć do kosztów 12,20 zł (15 × 100/123). W księgach rachun-
kowych udzielającego rabatu pośredniego może on zostać zaewidencjonowany następująco:
1. Nota księgowa dotycząca rabatu

a) wartość netto rabatu
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 12,20 zł

b) zmniejszenie VAT należnego
Wn konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego” 2,80 zł

c) wartość brutto rabatu
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 15,00 zł

2. WB – przelanie środków pieniężnych nabywcy
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 15,00 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 15,00 zł

240 – Pozostałe rozrachunki
222 – Rozliczenie podatku VAT 

należnego
765 – Pozostałe 

koszty operacyjne

2) 15,00  15,00 (1c 1b) 2,80 1a) 12,20

131– Bieżący rachunek bankowy

 xxx  15,00 (2

Należy przyjąć, że w przypadku rabatów pośrednich przyznawanych konsumentom znajduje zastosowa-
nie zwolnienie obejmujące wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli 
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (zob. art. 21 ust. 1 pkt 68 
ustawy o PIT). WSA w Warszawie w wyroku z 4 lipca 2013 r., sygn. akt SA/Wa 381/13, nie zgodził się ze 
stanowiskiem, iż za sprzedaż premiową można uznawać wyłącznie sytuację, w której premia przyznawa-
na jest przez sprzedawcę kupującemu. W wyroku tym sąd uznał, że zwolnienie z podatku nagród uzyska-
nych w ramach sprzedaży premiowej obejmuje również sytuację, w której nagroda wydawana jest przez 
organizatora akcji promocyjnej niebędącego jednocześnie podmiotem zawierającym umowę z konsumen-
tem. Dopuszczalność stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, w tego 
typu sytuacjach potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej 
z 14 stycznia 2014 r., sygn. IPPB2/415-757/13-2/MK1. W piśmie tym czytamy, że:

MF
 Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku o interpretację indywidualną opisu stanu fak-

tycznego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w przedmiotowej sprawie mamy do 
czynienia ze sprzedażą premiową, w związku z czym uczestnicy przedmiotowego programu lojalnoś-

ciowego, którzy z tytułu uczestnictwa w programie otrzymują nagrody o wartości nieprzekraczającej jedno-
razowo 760 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także potwierdzić słuszność stanowiska Wnioskodawcy odnośnie braku w niniejszej sprawie obowiąz-
ku sporządzenia przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikom oraz naczelnikom 
właściwych urzędów skarbowych, zgodnie z treścią art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy wskazać, że uczestnicy programu lojalnościowego, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie otrzy-
mują nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 760 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania, 
o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca 
nie będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikom oraz naczelnikom właściwych urzędów 
skarbowych informacji PIT-8C.

PRZYKŁAD

Wróćmy do przykładu ze str. 19, tj. producenta zabawek przyznającego nagrody pieniężne oso-
bom, które kupiły wyprodukowane przez niego zabawki. O ile nagrody te nie przekraczają 760 zł,
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o tyle przychody osiągane przez osoby fizyczne otrzymujące te nagrody będą zwolnione od podatku 
(a więc nie będzie konieczne pobieranie przez producenta 10% zryczałtowanego podatku dochodo-
wego od wartości tych nagród – zob. art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).
W księgach rachunkowych pobrany od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy pomniej-
sza kwotę fizycznie otrzymaną przez nabywcę. Przykładowo, jeśli z  tytułu zwrotu 10% osoba fizycz-
na ma otrzymać 1230 zł, to o 123 zł zostanie pomniejszone kwota fizycznej wypłaty. Osoba fizyczna 
otrzyma 1107 zł.
1. Nota księgowa dotycząca rabatu

a) wartość netto rabatu
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne” 1 000 zł

b) zmniejszenie VAT należnego
Wn konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego” 230 zł

c) wartość brutto rabatu
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 1 230 zł

2. Pobranie od osoby fizycznej zryczałtowanego podatku dochodowego (10% z 1230 zł)
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 123 zł
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” 123 zl

3. WB – Przelanie środków pieniężnych nabywcy
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 1 107 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 1 107 zł

240 – Pozostałe 
rozrachunki

222 – Rozliczenie podatku VAT 
należnego

765 – Pozostałe 
koszty operacyjne

2) 123,00  1 230,00 (1c 1b) 230,00 1a) 1 000,00

3) 1 107,00

220 – Rozrachunki 
publicznoprawne

131 – Bieżący 
rachunek bankowy

 123,00 (2  xxx  1 107,00 (3

1.8. Rabaty towarowe
Szczególną formą rabatu jest tzw. rabat towarowy (zwany również rabatem naturalnym). Tego rodzaju 

rabat polega na tym, że nabywca z tytułu zakupu towarów lub usług otrzymuje dodatkowo nieodpłatnie 
inne towary lub usługi.

Nie ulega wątpliwości, że koszty nabycia lub wytworzenia towarów i usług przekazywanych jako rabat 
towarowy stanowią koszty uzyskania podatników przyznających tego typu rabaty. Są to bowiem koszty 
ponoszone w celu osiągnięcia przychodów. Przyznawanie rabatów towarowych ma bowiem na celu za-
chęcenie kontrahentów do zwiększonych zakupów lub terminowego dokonywania płatności. Jednocześnie 
nie są to koszty wymienione wśród kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 22 
ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT i art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT).

Przyjmuje się jednocześnie, że otrzymywanie rabatów towarowych nie skutkuje u otrzymujących je po-
datników przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w szczególności przycho-
dów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw albo przychodów ze świadczeń nieodpłatnych. 
Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 września 2014 r., 
sygn. ILPB3/423-291/14-4/PR:

MF
  (...) należy się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nabycie przez niego towaru w formie „ra-

batu towarowego” wiąże się ze świadczeniem ekwiwalentnym i tym samym nie dochodzi do powsta-
nia przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym należy przyjąć, że Spółka płacąc 

uzgodnioną w umowie cenę za towary wraz z dołączanymi od nich gratisami płaci zarówno za kupowane 
towary, jak i za dołączane do nich gratisy. W konsekwencji, nie ma podstawy do uznania, że Spółka otrzy-
muje nieodpłatnie gratisy dołączane do kupowanych przez Spółkę towarów i uzyskuje przychód z tytułu nie-
odpłatnych świadczeń. Podsumowując, Spółka nie jest zobowiązana z tytułu otrzymanych gratisów dołącza-
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nych do kupowanych towarów do rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Premie pieniężne
Jedną z form nagradzania kontrahentów i zachęcania ich do dokonywania jak największych zakupów 

czy też terminowego dokonywania płatności za nabywane towary i usługi jest przyznawanie im tzw. premii 
pieniężnych.

2.1. Premie pieniężne jako rodzaj rabatu
W przeszłości można się było spotkać ze stanowiskiem, że przyznawanie premii pieniężnych nie pod-

lega opodatkowaniu VAT lub podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług. Obecnie uznaje 
się jednak, że premie pieniężne stanowią, co do zasady, rodzaj rabatu. Przykładowo w uchwale NSA 
z 25 czerwca 2012 r., sygn. I FPS 2/12, czytamy, że:

NSA
 Z powyższego wynika, że zakresy terminów rabat i premia pieniężna w znaczeniu gospodarczym się 

pokrywają.
Zauważyć należy, że efekt ekonomiczny w danym okresie, przyznania np. premii pieniężnej wyrażo-

nej procentowo w stosunku do obrotu oraz udzielenia rabatu w stosunku do wszystkich transakcji z określo-
nym kontrahentem w tymże okresie, z uwzględnieniem tego samego procentu, będzie zbliżony w tym sensie, 
że wiązać się będzie z przekazaniem nabywcy przez sprzedawcę określonej kwoty premii obliczonej procen-
towo w stosunku do obrotu lub odpowiadającej jej kwoty rabatu ustalonego w stosunku do poszczególnych 
transakcji, z uwzględnieniem tego samego procentu.

Podobnie będzie w przypadku premii pieniężnej określonej kwotowo, chociaż w tym przypadku przypisanie 
stosownej kwoty rabatu, jaka powinna przypadać na poszczególne transakcje uwzględniane za dany okres 
może być trudniejsze niż w przypadku premii pieniężnej wyrażonej procentowo.

Niewątpliwie zatem premia pieniężna za dany okres, w ujęciu ekonomicznym, sprowadza się w istocie do 
zwrotu nabywcy przez sprzedawcę części uiszczonego wcześniej wynagrodzenia z tytułu dokonanych z na-
bywcą transakcji – w następstwie czego zmniejszeniu ulega wcześniej określona z tytułu tych transakcji ich 
globalna wartość, a tym samym wartość pojedynczych transakcji, pomniejszona proporcjonalnie.

Dotyczy to nie tylko skutków w VAT, ale również skutków w podatku dochodowym. A zatem przyznawanie 
premii pieniężnych dla celów podatku dochodowego powinno być rozliczane, co do zasady, tak jak przyzna-
wanie rabatów, a więc najczęściej premie pieniężne zmniejszają przychody sprzedawców (zob. punkt 1.1. 
Rabaty a przychody sprzedawców) oraz koszty uzyskania przychodów nabywców (zob. punkt 1.3. Ra-
baty a koszty uzyskania przychodów nabywców).

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być in-
terpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 listopada 2013 r., sygn. 
IBPBI/2/423-974/13/MO. Czytamy w niej, że:

MF
 (...) faktura dotycząca premii pieniężnej (rabatu) nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zda-

rzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia 
są faktury pierwotne. Przepisy ustawy o pdop nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt 

kosztów uzyskania przychodów. Zatem, bez względu na to czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezpo-
średniego, czy też kosztu pośredniego wystawiona faktura dotycząca premii pieniężnej (rabatu) nie zmienia 
momentu poniesienia i potrącenia kosztu a jedynie jego wysokość. Otrzymanie rabatu powinno zatem skut-
kować dokonaniem korekty tych kosztów z tyt. zakupu towarów (surowców), z którymi dany rabat jest 
związany. Koszty powinny być pomniejszone w związku z otrzymaniem rabatu w okresie sprawozdawczym, 
w którym zostały wykazane.

Powyższe oznacza, że najczęściej premie pieniężne nie generują przychodów u otrzymujących je po-
datników oraz kosztów uzyskania przychodów u podatników je przyznających. Nieaktualna jest zatem, 
przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 września 2011 r., 
sygn. ITPB3/423-284/11/MK, w której czytamy, że:

MF
 (....) otrzymane przez Spółkę świadczenie pieniężne będzie związane jednak z prowadzoną działal-

nością gospodarczą. W rozpatrywanej sprawie do ustalenia daty powstania przychodu z tego tytułu 
będzie miał zatem zastosowanie przepis art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, stosownie do którego za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 tegoż artykułu, 
do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, uznać należy dzień otrzymania zapłaty. Tym samym przychód 



Rabaty, premie i zwroty towarów – w podatku dochodowym i rachunkowości

luty 2015 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  2  (864) 23

po stronie Spółki z tytułu otrzymania przez nią premii pieniężnej, powstanie w dniu otrzymania tej premii, 
np. w dniu wpływu środków na rachunek bankowy Spółki.

2.2. Premie pieniężne jako wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług
Zasada, że premie pieniężne stanowią rodzaj rabatu, nie obowiązuje bezwzględnie. Istnieją bowiem rów-

nież premie pieniężne, które nie mają charakteru rabatów.
Pierwszą grupę takich premii pieniężnych stanowią premie pieniężne stanowiące wynagrodzenie z tytu-

łu świadczenia usługi. Jak czytamy w wyroku NSA z 11 czerwca 2010 r., sygn. akt I FSK 972/09:

NSA
 (...) samo jedynie osiągnięcie przez nabywcę określonej wartości nabytych od dostawcy towarów nie 

stanowi (…) świadczenia przez niego usługi na rzecz podmiotu wytwarzającego ten towar. Odmien-
na sytuacja zachodziłaby, gdyby zostało ustalone, że pomiędzy płatnikiem premii pieniężnej i na-

bywcą istnieje stosunek prawny, w oparciu o który nabywca dokonując zakupów u dostawcy uzyskuje premię 
nie tylko za satysfakcjonującą producenta wartość dokonanych zakupów, lecz także za realizację przez na-
bywcę innych czynności na rzecz tego podmiotu, np. podjęcie działań w kierunku rozwijania bazy sprzedaży 
jego towarów, zobowiązanie się do stosowania szczególnych, np. określonych zasad eksponowania towarów 
klientom, przyjęcie określonych zobowiązań lojalnościowych wobec producenta itp., wówczas mielibyśmy do 
czynienia ze świadczeniem usługi przez nabywcę na rzecz płatnika premii pieniężnej, wynagradzanej przez 
niego stosowną premią, która powinna zostać opodatkowana.

Z kolei w interpretacji ogólnej z 27 listopada 2012 r., sygn. PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618, Mini-
ster Finansów, potwierdzając, że premie pieniężne stanowią, co do zasady, rodzaj rabatu, wskazał jed-
nocześnie, że:

MF
 (...) powyższe wyjaśnienia nie dotyczą sytuacji, gdyby w stanie faktycznym danej sprawy zostało ustalo-

ne, że pomiędzy dostawcą i nabywcą istniał stosunek prawny, w oparciu o który nabywca dokonując za-
kupów u dostawcy uzyskał premię przede wszystkim za realizację przez nabywcę określonych czynności 

na rzecz dostawcy, np. stosowania szczególnych, czy też określonych przez dostawcę zasad eksponowania jego to-
warów klientom a nie za satysfakcjonującą dostawcę wartość dokonanych zakupów lub terminowość regulowania 
należności z tytułu dokonanej sprzedaży. Podobnie nie można przedstawionych wyjaśnień odnosić do wypłacania 
premii pieniężnej nabywcom za niedokonywanie przez nich nabyć podobnych towarów u innych podatników. 
W takich przypadkach mielibyśmy do czynienia ze świadczeniem usługi przez nabywcę na rzecz dostawcy, wyna-
gradzanej przez niego stosowną premią, które powinno zostać opodatkowane i udokumentowane fakturą.

Premie pieniężne stanowiące wynagrodzenie za świadczenie usług rozliczane są dla celów podatku do-
chodowego inaczej niż premie pieniężne stanowiące rodzaj rabatu. Premie takie generują:
1) przychody u podatników wynagradzanych premiami pieniężnymi (tj. u nabywców towarów i usług),
2) koszty uzyskania przychodów u podatników przyznających premie pieniężne (tj. u sprzedawców towa-
rów i usług).

PRZYKŁAD

Podatnik współpracuje ze spółką posiadającą sieć punktów handlowych. Umowa łącząca strony zobowią-
zuje spółkę do określonego w tej umowie sposobu eksponowania towarów podatnika, za co spółce należy 
się premia pieniężna określona jako 2% miesięcznej sprzedaży brutto towarów podatnika. W takim przy-
padku premia pieniężna ma charakter wynagrodzenia za świadczenie przez spółkę usługi, a więc stanowi 
przychód sieci handlowej oraz koszt uzyskania przychodów podatnika. Jest to kwota netto z faktury, gdy 
podmioty te są podatnikami VAT czynnymi. Szczegółowe rozliczenie – patrz przykład na str. 24.

W przypadkach, o których mowa, świadczone usługi najczęściej są opodatkowane VAT według stawki podsta-
wowej 23%. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy usługi te świadczą podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od 
podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, a więc korzystający z tzw. zwolnienia z uwagi na wiel-
kość sprzedaży. W takich przypadkach podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodem 
jest premia pieniężna netto. Za przychód z działalności gospodarczej uważa się bowiem przychód pomniejszony 
o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT). 
Premia pieniężna netto stanowi najczęściej koszt uzyskania przychodów, gdyż VAT, co do zasady, nie stanowi 
kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT).
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PRZYKŁAD

Wróćmy do przykładu ze str. 23 i załóżmy, że w lutym 2015 r. wartość sprzedaży towarów podatni-
ka w sieci punktów handlowych spółki wyniosła 37 230 zł. Oznaczałoby to, że za luty 2015 r. spółce 
przysługuje premia pieniężna w kwocie 744,60 zł. Jest to kwota brutto, a więc zawierająca kwotę VAT 
w wysokości 139,23 zł (744,60 zł × 23/123 = 139,23 zł). Przychodem podatnika i kosztem uzyskania 
przychodów spółki jest w tej sytuacji 605,37 zł (744,60 zł × 100/123 = 605,37 zł).
W księgach rachunkowych transakcja ta polega na wystawieniu przez sieć punków handlowych fak-
tury za świadczoną usługę. Może być ona zaewidencjonowana w księgach rachunkowych sieci han-
dlowej następująco:
1. Faktura dotycząca premii za określony sposób eksponowania towarów

a) wartość netto faktury
Ma konto 700 „Sprzedaż usług” 605,37 zł

b) VAT należny
Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego” 139,23 zł

c) wartość brutto faktury
Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 744,60 zł

700 – Sprzedaż usług
222 – Rozliczenie podatku VAT 

należnego
201 – Rozrachunki 

z odbiorcami

 605,35 (1a  139,23 (1b 1c) 744,60

Z kolei w księgach rachunkowych spółki korzystającej ze świadczonej usługi odpowiedniego ekspono-
wania towarów ewidencja może być następująca:
1. Faktura dotycząca premii za określony sposób eksponowania towarów

a) wartość netto faktury
Wn konto zespołu 4 (Usługi obce, Pozostałe koszty, Koszty reklamy) 605,37 zł

b) VAT naliczony
Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 139,23 zł

c) wartość brutto faktury
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 744,60 zł

202 – Rozrachunki 
z dostawcami

223 – Rozliczenie podatku VAT 
naliczonego konto zespołu 4

 744,60 (1c 1b) 139,23 1a) 605,37

2.3. Pozostałe premie pieniężne
Trzecią grupę premii pieniężnych stanowią premie pieniężne, które dla wypłacających je podmiotów sta-

nowią koszty uzyskania przychodów, zaś dla otrzymujących je podmiotów – podlegające opodatkowaniu 
przychody. Chodzi o premie pieniężne, które nie mają charakteru rabatu, a jednocześnie nie stanowią wy-
nagrodzenia z tytułu świadczenia usług.

Tytułem przykładu wskazać można stan faktyczny, którego dotyczy interpretacja indywidualna Dy-
rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 listopada 2013 r., sygn. ITPB3/423-376/13/MK. O wydanie 
tej interpretacji wnioskował podatnik będący pośrednikiem ubezpieczeniowym, który wypłacał swoim 
klientom premie pieniężne za zawieranie umów ubezpieczenia za swoim pośrednictwem (de facto dzielił 
się z klientami swoją prowizją). We wskazanej interpretacji czytamy, że:

MF
 (...) tzw. premia pieniężna wypłacana będzie przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów – Klien-

tów, a jej wysokość uzależniona zostanie wyłącznie od wartości składek ubezpieczeniowych opłaco-
nych przez Klientów (bądź leasingobiorców Klientów) z tytułu zawartych umów ubezpieczenia za 

pośrednictwem Spółki. Przedmiotowe wydatki wykazują związek z konkretnym przychodem – wysokość pre-
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mii, która będzie wypłacana firmom leasingowym będzie uzależniona od sumy opłacanych przez nich skła-
dek. Od wysokości opłacanych składek uzależnione jest z kolei wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę od 
zakładów ubezpieczeniowych. Wypłacane premie pieniężne mają zachęcać kontrahentów do zwierania 
umów ubezpieczeniowych i zwiększyć atrakcyjności Spółki na rynku brokerów ubezpieczeniowych, a także 
przyczynić się do utrzymania oraz ewentualnego rozszerzenia kręgu podmiotów, które będą zawierać umo-
wy ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń za pośrednictwem Wnioskodawcy. Tym samym wydatki z tego ty-
tułu stanowić będą mogły koszt uzyskania przychodów – przy spełnieniu warunków wynikających z przepi-
sów art. 15 ust. 1 cyt. ustawy.

Dlatego, chcąc udzielić tego typu premii, warto zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej 
w tej sprawie.

Z tytułu wypłacania premii pieniężnych należących do omawianej grupy konieczne może być sporządza-
nie i przekazywanie urzędom skarbowym oraz osobom fizycznym informacji PIT-8C (w wykonaniu obo-
wiązku określonego w art. 42a ustawy o PIT). Przypadek taki miał miejsce w stanie faktycznym, którego 
dotyczyła interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 czerwca 2014 r., sygn. 
ITPB1/415-445/14/WM. O wydanie tej interpretacji wystąpiła spółka posiadająca internetową platformę 
handlową, która zorganizowała program lojalnościowy dla grup konsumenckich stworzony zgodnie z ideą 
marketingu wielopoziomowego. Program ten polegał na tym, że użytkownicy systemu otrzymywali premie 
pieniężne za zakupy dokonywane na platformie przez użytkowników, którzy zarejestrowali się na platfor-
mie z jego polecenia (np. przez wygenerowany link referencyjny). W tym stanie faktycznym organ podat-
kowy wyjaśnił, że:

MF
 Natomiast w opisanym zdarzeniu przyszłym nagrody przyznane są konsumentowi w związku 

z zakupami dokonanymi przez osoby wchodzące w skład jego grupy zakupowej, gdy umowy 
sprzedaży ze spółką nie będzie zawierać tylko konsument, któremu przyznano premie pieniężne, 

lecz również osoby wchodzące w skład jego grupy zakupowej. Zatem podjęte przez Wnioskodawcę działa-
nia sprowadzają się do wynagradzania konsumentów za dokonanie zakupów w całej grupie zakupowej, 
a nie za dokonanie zakupów osobistych danego konsumenta – od wysokości obrotów grupy uzależniona 
jest wartość nagrody. Tym samym należy uznać, iż nagrody pieniężne przyznawane w tym programie nie 
są związane ze sprzedażą premiową określoną w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

(...) wartość nagrody pieniężnej, wypłacanej w ramach opisanego programu lojalnościowego osobom nie-
prowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, stanowi dla użytkownika, przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 
tej ustawy. Powyższe skutkuje tym, że na podmiocie wypłacającym ww. nagrody w postaci premii pieniężnej 
nie będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od wartości tych nagród co potwierdza 
treść art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego przychód ten Wnioskodaw-
ca winien wykazać w informacjach PIT-8C, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych.

Premiami pieniężnymi są również nazywane kwoty pieniężne przyznawane jako dodatek do nagród 
rzeczowych (np. w konkursach) przeznaczone na pokrycie kwoty zryczałtowanego podatku dochodowe-
go od osób fizycznych od tych nagród. Tego typu premie pieniężne mogą być zaliczane przez przyznają-
cych je podatników do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w War-
szawie w interpretacji indywidualnej z 9 października 2013 r., sygn. IPPB3/423-460/13-6/AM. Czytamy 
w niej, że:

MF
 Udział w konkursie polega na wpisaniu na kuponie danych osobowych uczestnika oraz proponowa-

nego hasła. (...) Zwycięskie hasła promujące centrum handlowe zostaną przez Wnioskodawcę wyko-
rzystane w jego kampaniach promocyjno-reklamowych. (...)  Każdy z autorów zwycięskiego hasła 

otrzyma nagrodę - jeden telewizor o przekątnej ekranu 32 cale oraz (ewentualnie) dodatkowe świadczenie 
– „premię pieniężną”. Jeżeli wartość telewizora nie przekroczy 760 zł, to przychód taki jest zwolniony z po-
datku dochodowego jako związany ze sprzedażą premiową, połączoną z uczestnictwem w konkursie. Jeżeli 
wartość nagrody przekroczy 760 zł, to zwycięzcy przysługuje dodatkowe świadczenie zwane w regulaminie 
konkursu „premią pieniężną”. W takiej sytuacji podatek dochodowy zostanie obliczony od sumy wartości na-
grody rzeczowej wraz z premią pieniężną. Odbiorca nagrody, nieprowadzący działalności gospodarczej, jest 
obowiązany podać Wnioskodawcy wszelkie dane wymagane przepisami prawa podatkowego, przed wyda-
niem nagrody, celem dokonania wpłaty kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych 
bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.
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(...) Wnioskodawca może potraktować wydatki związane z nagrodami rzeczowymi i „premią pieniężną” 
otrzymanymi przez zwycięzców, w pełni jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach wynika-
jących z art. 15 ust. 1 updop. Zdaniem Wnioskodawcy organizacja konkursu przyczyni się do rozpowszech-
nienia informacji o centrum handlowym oraz zachęci potencjalnych klientów do korzystania z oferty han-
dlowo-usługowej, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodach z czynszu 
najmu od najemców lokali położonych na terenie centrum handlowego. Wprawdzie wydatek będący przed-
miotem niniejszej analizy nie posiada bezpośredniego związku z przychodem, ale może w sposób pośredni 
wpływać na jego uzyskanie.

Tego typu premie pieniężne stanowią równocześnie przychód dla otrzymujących je osób fizycznych. 
Ich obliczenie w prawidłowej wysokości pozwala na wyłączenie obowiązku pobrania kwoty zryczał-
towanego podatku dochodowego od osoby otrzymującej nagrodę rzeczową. W tym celu należy prze-
mnożyć wartość nagrody rzeczowej przez 11,1% (z zastrzeżeniem, że ze względu na zaokrąglanie 
kwot podatku do otrzymanego wyniku należy dodać 1 zł). Otrzymana kwota to kwota dodatkowej na-
grody pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi od łącznej wartości nagrody rzeczowej i tej 
nagrody pieniężnej.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zamierza zorganizować konkurs, w którym nagrodą jest telefon o wartości 2000 zł. 
Aby wyłączyć konieczność pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, konieczne jest 
przyznanie przez spółkę dodatkowej nagrody pieniężnej w kwocie 222 zł (2000 zł × 11,1%). W ta-
kim bowiem przypadku zryczałtowany podatek dochodowy od wartości obu nagród wyniesie 222 zł 
(2222 × 10%  = 222,20 zł, a więc po zaokrągleniu do pełnych złotych 222 zł).

Ewidencja w księgach rachunkowych może być następująca
1. Przekazanie nagrody rzeczowej i pieniężnej dla zwycięzcy konkursu

Wn konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” 2 222 zł
Ma konto 330 „Towary” 2 000 zł
Ma konto 100 „Kasa” 222 zł

2. Pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród
Wn konto 100 „Kasa” 222 zł
Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” 222 zł

3. Uregulowanie zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu zryczałtowanego podatku 
dochodowego

Wn konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne” 222 zł
Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 222 zł

100 – Kasa 330 – Towary
409 – Pozostałe 

koszty rodzajowe

2) 222,00  222,00 (1 Sp) xxx  2 000,00 (1 1) 2 222,00

131 – Bieżący 
rachunek bankowy

220 – Rozrachunki 
publicznoprawne

Sp) xxx  222,00 (3 3) 222,00  222,00 (2

2.4. Premie pieniężne a podatek „u źródła”

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszcze-
niu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i art. 29 ust. 1 
ustawy o PIT). W takich przypadkach do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (potocznie na-
zywanego podatkiem „u źródła”) obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organiza-
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cyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 usta-
wy o CIT i art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT).

Premie pieniężne nie należą jednak do przychodów określonych przepisami art. 21 ust. 1 ustawy o CIT 
i art. 29 ust. 1 ustawy o PIT (w szczególności do przychodów z tzw. świadczeń niematerialnych, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT i art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT). W konsekwencji po-
datnicy wypłacający premie pieniężne nie są obowiązani do potrącania podatku „u źródła”.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być inter pre ta cja in-
dywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB5/423-113/11-2/PS 
czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 marca 2011 r., sygn. 
IBPBI/2/423-1756/10/BG. W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że:

MF
 (...) wypłata przez Spółkę premii pieniężnej zagranicznym kontrahentom za osiągniecie określonego 

obrotu jako niewymieniona w art. 21 ust. 1 updop, w tym w szczególności w art. 21 ust. 1 pkt 2a 
updop oraz niemająca podobnego charakteru do świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a 

updop, nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Tak więc przychód uzyskany 
przez kontrahenta zagranicznego z tytułu premii pieniężnej nie mieści się w żadnej z kategorii wymienionej 
w art. 21 ust. 1 updop. W konsekwencji organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że 
premia pieniężna wypłacona przez Spółkę kontrahentom zagranicznym, w przypadku osiągnięcia określo-
nego progu obrotów, nie będzie podlegała podatkowi na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych.

3. Zwroty towarów
Sprzedane przez podatników towary są im często zwracane. Dotyczy to zwłaszcza towarów sprzedawa-

nych konsumentom na odległość (wysyłkowo) lub poza lokalem przedsiębiorcy, a więc w przypadkach, 
gdy nabywcy mogą w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosz-
tów (zob. art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. poz. 827), jak również zwrotów 
reklamacyjnych.

Konsekwencją takich zwrotów jest, co do zasady, zmniejszanie się przychodów sprzedawców oraz 
– w przypadkach gdy koszty nabycia zwracanych towarów zostały zaliczone do kosztów uzyskania przy-
chodów nabywcy – kosztów uzyskania przychodów nabywców.

3.1. Korygowanie przychodów w związku ze zwrotem towarów
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzy-

mane, po wyłączeniu wartości, między innymi, zwróconych towarów (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT 
i art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). A zatem wartość zwróconych towarów pomniejsza przychody sprzedawców.

Sporne przy tym przez długi czas było to, czy przychody z tytułu zwrotu towarów powinny być pomniej-
szane wstecznie czy na bieżąco. Ostatecznie przeważyło stanowisko o konieczności wstecznego zmniej-
szania przychodów. Przykładem mogą być wyroki NSA z 26 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2422/10, 
z 12 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2660/10, czy z 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 4/13. W ostatnim ze 
wskazanych wyroków czytamy, że:

NSA
 (…) skoro ustawodawca w ustawy o CIT nie określił żadnych reguł dotyczących korekty wartości na-

leżnego przychodu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma również podstaw 
prawnych, aby przyjmować, że dla daty rozliczenia takiej korekty przychodu netto i w konsekwencji 

dla określenia momentu (daty) powstania obowiązku podatkowego istotne znaczenie mają okoliczności 
związane z wystawieniem faktury korygującej, która obniżałaby przychód (zwrot towarów). W rezultacie, 
bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozli-
czona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad okreś-
lających datę powstania przychodu.

Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dy-
rektora Izby Skarbowej w Poznaniu z  27 czerwca 2014 r., sygn. ILPB3/423-150/14-4/JG. Czytamy w niej, że:

MF
 (…) wystawiając faktury korygujące dokumentujące zwroty towarów (…) Spółka powinna po-

mniejszyć/powiększyć przychód w tym okresie rozliczeniowym, w którym wykazane zostały przy-
chody podatkowe z faktury pierwotnej. Zatem nieprawidłowe jest dokonanie zmniejszenia lub 

zwiększenia przychodów podatkowych z przyczyn przedstawionych w opisie sprawy, w roku podatkowym, 
w którym wystawiono fakturę korygującą.



Rabaty, premie i zwroty towarów – w podatku dochodowym i rachunkowości

28 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  2  (864)

Wskazane orzeczenia oraz interpretacja wydane zostały na podstawie przepisów podatku dochodowego 
od osób prawnych. Mają jednak pełne zastosowanie również na podstawie przepisów podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. Podobnie bowiem jak w przypadku ustawy o CIT, przepisy ustawy o PIT nie okreś-
lają reguł dotyczących korekty wartości należnego przychodu podatkowego w danym okresie rozlicze-
niowym. Jednocześnie przepisy ustawy o PIT określające zasady powstawania przychodów z działalnoś ci 
gospodarczej (tj. przepisy art. 14 ust. 1 i 1c–1l ustawy o PIT) są analogiczne jak przepisy ustawy o CIT 
(tj. przepisy art. 12 ust. 3–3i ustawy o CIT).

A zatem nie tylko dla celów ustawy o CIT, ale również dla celów ustawy o PIT na skutek zwrotu towarów 
przychody z działalności gospodarczej korygowane powinny być wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie przy-
chodów okresów uzyskania tych przychodów. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnie-
niach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 grud-
nia 2012 r., sygn. IPTPB1/415-572/12-2/KSU, w której czytamy, że:

MF
 (…) zwrot towarów lub produktów potwierdzony wystawieniem faktury korygującej, wpływa na 

zmniejszenie wcześniej uzyskanego przychodu z ich sprzedaży. Zdarzenia te powinny zatem zostać 
uwzględnione w wielkości przychodów poprzez ich zmniejszenie w okresie sprawozdawczym (miesią-

cu), w którym przychody te pierwotnie powstały. Wnioskodawca winien zatem pomniejszyć pierwotnie uzyska-
ne przychody o wartość zwróconych towarów lub produktów i w konsekwencji dokonać stosownych korekt 
w okresie sprawozdawczym (miesiącu), w którym pierwotnie wykazano przychód.

Podkreślić należy, że konieczność wstecznego korygowania przychodów dotyczy przychodów ze 
wszelkiego rodzaju sprzedaży, w tym przychodów ze sprzedaży konsumenckiej. To właśnie sprzeda-
ży konsumenckiej dotyczył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, której efektem było wyda-
nie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2012 r., sygn. 
IBPBI/1/415-268/12/BK, w której czytamy, że:

MF
 (…) w sytuacji uznania reklamacji przez Wnioskodawcę i udzielenia z tego tytułu bonifikaty od 

ceny reklamowanego towaru, bądź też w sytuacji zwrotu towaru – zwrotu kwoty stanowiącej cenę 
sprzedaży, wartość udzielonej bonifikaty, czy też dokonanego zwrotu, pomniejszać będzie, przy-

chód należny uzyskany z tego tytułu. Z tego też względu, korekta przychodu należnego, winna zostać do-
konana wstecz do okresu zaewidencjonowania faktury pierwotnej (wykazania przychodu należnego). 
(…) Korekta ta nie generuje nowego momentu powstania przychodu, lecz odnosi się do przychodu uprzed-
nio wykazanego.

PRZYKŁAD

W grudniu 2014 r. podatnik sprzedał towar spółce z o.o. Sprzedaż ta została udokumentowana faktu-
rą. Towar okazał się wadliwy, a w konsekwencji spółka w lutym 2015 r. – w porozumieniu z podatni-
kiem – dokonała jego zwrotu. Zmniejszenia przychodu z tytułu zwrotu pieniędzy za zwrócony przez 
spółkę towar podatnik nie może w tej sytuacji rozliczyć na bieżąco. Konieczna jest w tym celu korekta 
grudnia 2014 r. (w tym korekta zeznania PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 złożonego za 2014 r., jeżeli ze-
znanie takie już zostało złożone).

Podobnie jak w przypadku rabatów (zob. punkt 1.1. Rabaty a przychody sprzedawców), także w przy-
padku otrzymania zwrotu towarów, których dostawa (sprzedaż) była udokumentowana fakturą, pomniej-
szanie przychodów dokonywane może być bez konieczności uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury 
korygującej przez nabywcę. Powoduje to, że wsteczne zmniejszenia przychodów na podstawie faktur kory-
gujących dokumentujących zwroty towarów mogą być najczęściej dokonywane wcześniej od obniżenia na 
podstawie tych faktur podstawy opodatkowania VAT oraz podatku należnego.

PRZYKŁAD

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że faktura korygująca dokumentująca zwrot towaru zo-
stała wystawiona przez podatnika na początku lutego 2015 r. Dla celów podatku dochodowego podat-
nik może taką fakturę uwzględnić od razu, tj. skorygować na jej podstawie przychody grudnia 2014 r. 
Inaczej ma się rzecz dla celów VAT, gdzie – jeśli nie ma zastosowania jeden z przepisów wyłączających
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konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej (zob. art. 29a ust. 15 ustawy 
o VAT) – zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego będzie możliwe dopiero po 
otrzymaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (zob. art. 29a ust. 13 ustawy 
o VAT).
W księgach rachunkowych zwrot towaru jest ewidencjonowany analogicznie jak w przypadku rabatu. 
Załóżmy, że cena zakupu zwróconego towaru wynosiła 10 000 zł, zaś cena sprzedaży netto wynosiła 
12 000 zł.

Ewidencja w księgach roku 2014
1. Pz – przyjęcie zwróconego towaru do magazynu
Wn konto 330 „Towary” 10 000 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia” 10 000 zł
2. PK – zmniejszenie przychodów
Wn konto 730 „Sprzedaż towarów” 12 000 zł
Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 12 000 zł

735 – Wartość sprzedanych 
towarów według cen nabycia 330 – Towary 730 – Sprzedaż towarów

Sp) xxx  10 000,00 (1 1) 10 000,00 2) 12 000,00  xxx (Sp

240 – Pozostałe rozrachunki 

 12 000,00 (2

Ewidencja w księgach roku 2015
1. Wystawienie faktury korygującej

a. wartość netto korekty sprzedaży
Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” 12 000 zł

b. zmniejszenie VAT należnego (do odliczenia w późniejszym terminie)
Wn konto 222-2 „VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie” 2 760 zł

c. zmniejszenie należności od nabywcy /powstanie zobowiązania wobec nabywcy
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 14 760 zł

2. Otrzymanie potwierdzenia odbioru – zmniejszenie VAT należnego 
Wn konto 222-1 „VAT należny do rozliczenia w bieżącym okresie” 2 760 zł 
Ma konto 222 -2 „VAT należny do rozliczenia w późniejszym terminie”  2 760 zł

201 – Rozrachunki 
z odbiorcami

222-2 – VAT należny
do rozliczenia 

w późniejszym terminie 240 – Pozostałe rozrachunki 

 14 760,00 (1c 1b) 2 760,00  2 760,00 (2 1a) 12 000,00  12 000,00 (Sp

222-1 – VAT należny 
do rozliczenia

 w bieżącym okresie

2) 2 760,00

Kwestią sporną jest, czy w przypadku zwrotów towarów, których dostawa została udokumentowana fak-
turami, obniżenie przychodu wymaga, co do zasady, wystawienia faktury korygującej, tj. nie jest możli-
we obniżenie przychodu bez jej wystawienia. W ocenie autora tak (odpowiednie zastosowanie ma doty-
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cząca rabatów interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r., 
sygn. ILPB3/423-212/11-2/MM). Można jednak spotkać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 
www.mofnet.gov.pl wyjaśnienie organu podatkowego reprezentujące odmienne stanowisko. Jak czyta-
my w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2008 r., sygn. 
ILPB3/423-504/08-3/KS:

MF
 (…) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, nie wystawienie faktury korygującej, a fak-

tyczny zwrot towaru, udokumentowany przez pracownika Spółki protokołem przyjęcia wadliwego 
towaru, co jest równoznaczne z uznaniem reklamacji przez Spółkę za zasadną, będzie podstawą do 

zmniejszenia przychodu.
Należy jednak zauważyć, że w interpretacji tej organ podatkowy zajął nieaktualne już stanowisko, 

że na skutek zwrotu towarów zmniejszany powinien być bieżący przychód podatnika. Stwierdził w niej, 
że reklamacja towaru i jego zwrot powinny być ujęte jako zmniejszające przychód tego roku podatkowe-
go – tj. roku, w którym został on faktycznie zwrócony – mimo że dotyczą dostaw zrealizowanych (przy-
chodów uzyskanych) w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym z dużą dozą rezerwy należy 
podchodzić do zaprezentowanego przez organ podatkowy stanowiska odnośnie możliwości pomniejsza-
nia przychodów ze względu na zwrot towarów bez wystawienia faktury korygującej.

Natomiast w przypadku sprzedaży „bezfakturowej” zwroty towarów najczęściej są dokumentowane 
w sposób określony w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Przepis ten stanowi, że zwro-
ty towarów, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się 
w odrębnej ewidencji zawierającej:
1)  datę sprzedaży,
2)  nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub 

usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
3)  termin dokonania zwrotu towaru,
4)  wartość brutto zwracanego towaru – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
5)  zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu 

części należności z tytułu sprzedaży,
6)  dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży. Nie musi to być paragon wydany nabywcy. Jak wy-

jaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 lipca 2013 r., sygn. 
IBPP3/443-484/13/KG:

MF
 (…) paragon fiskalny nie jest jedynym dokumentem przesądzającym o stanie faktycznym, który 

znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dowodzenie zwrotu towaru, będącego podstawą doko-
nania korekty, na podstawie innych dokumentów aniżeli paragon fiskalny nie stoi w sprzeczności 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego,
7)  protokół przyjęcia zwrotu towaru podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Powyższe nie dotyczy jednak zwrotu towarów dokonywanych w ramach sprzedaży „bezfakturowej”, któ-
ra nie została zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Często ma to miejsce, przykładowo, 
w przypadku sprzedaży przez Internet. W takich przypadkach zwrot towaru może zostać udokumentowa-
ny w dowolny sposób. Odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 sierpnia 2011 r., sygn. ILPB3/423-212/11-2/MM, w której czytamy, że:

MF
 (…) kwestię dokumentowania przychodów normują odrębne przepisy. Tym samym, jeżeli na gruncie 

przepisów o rachunkowości, przedmiotowe dowody (wyciąg z terminala lub paragon kasowy potwier-
dzony oświadczeniem o zagubieniu paragonu fiskalnego podpisanym przez klienta oraz ujęcie korekty 

w ewidencji korekt lub oświadczenie podpisane przez klienta oraz ujęcie korekty w ewidencji korekt), stanowią 
dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia do ksiąg rachunkowych, taki sposób udokumentowania jest 
wystarczający również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Odnosząc powyższe uregulowania 
do przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, iż możliwa jest korekta przychodu w podatku dochodo-
wym od osób prawnych w przypadku zwrotu/reklamacji towaru, jeżeli klient nie posiada paragonu fiskalnego, 
a Spółka dysponuje dokumentami (…), gdy przedmiotowe udokumentowanie zwrotów/reklamacji spełnia wy-
mogi przepisów o rachunkowości.

W tym miejscu należy również zauważyć, że w przypadku zwrotu towarów sprzedanych za walu-
ty obce faktury korygujące dokumentujące zwrot towarów także najczęściej są wystawiane w walutach 
obcych. W takich przypadkach przychody zmniejszane powinny być przy zastosowaniu kursów pierwot-
nie zastosowanych (odpowiednie zastosowanie ma w tym zakresie dotycząca kosztów uzyskania przy-
chodów interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 maja 2010 r., sygn. 
IBPBI/2/423-273/10/MS). Osobną kwestią jest powstawanie w takich przypadkach różnic kursowych 
(więcej na ten temat w punkcie 3.3. Zwroty towarów a różnice kursowe).
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3.2. Korygowanie kosztów uzyskania przychodów w związku ze zwrotem towarów

Nie ulega wątpliwości, że jeżeli koszty nabycia zwróconego towaru zostały zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów, konieczna jest korekta tych kosztów. Kwestią sporną jest, kiedy taka korekta powinna 
być rozliczana, tj. czy koszty powinny być korygowane wstecznie, czy na bieżąco.

Organy podatkowe jednoznacznie opowiadają się za pierwszym stanowiskiem. Ich zdaniem, kosz-
ty uzyskania przychodów dotyczące zwróconych towarów powinny być zmniejszane wstecznie, tj. po-
przez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów okresów rozliczeniowych (miesięcy lub kwartałów) 
oraz lat podatkowych, do których koszty te zostały zaliczone. Tytułem przykładu można wskazać inter-
pretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 lutego 2014 r., sygn. ITPB1/415-
-1206b/13/AK). Czytamy w niej, że:

MF
 (…) zwroty towarów potwierdzone fakturami korygującymi, wpływają na zmniejszenie wcześniej 

wykazanych kosztów uzyskania przychodu. Zdarzenia te powinny zatem zostać uwzględnione 
w wielkości kosztów uzyskania przychodów poprzez ich zmniejszenie w okresie sprawozdawczym 

(miesiącu), w którym koszty te zostały potrącone. Faktura korygująca wskazuje bowiem właściwą wartość 
towaru, korekta kosztów wynikająca z faktury korygującej, powinna być odnoszona do uprzednio wykaza-
nych kosztów uzyskania przychodów, ponieważ późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje 
zmiany daty poniesienia tych wydatków.

Stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe potwierdza również wyrok WSA w Białymstoku 
z 24 września 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 222/14. Czytamy w nim, że:

WSA
 Sąd podziela stanowisko Ministra Finansów, że faktury korygujące odnoszą się ściśle do stanu za-

istniałego w przeszłości, tym samym nie dokumentują odrębnych zdarzeń gospodarczych. Punk-
tem odniesienia dla faktury korygującej jest faktura pierwotna. Bez względu, czy poniesiony koszt 

ma charakter kosztu bezpośredniego, czy też kosztu pośredniego, wystawiona faktura korygująca nie 
zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu, a jedynie jego wysokość. Dlatego też zwroty towarów 
(ewentualnie zmniejszenia należności) potwierdzone fakturami korygującymi powinny zostać uwzględ-
nione w kosztach uzyskania przychodów w okresie sprawozdawczym (miesiącu), w którym koszty te zo-
stały pierwotnie potrącone.

W związku z tym, w sytuacji otrzymania faktury korygującej powodującej zmniejszenie lub zwiększenie 
kosztów uzyskania przychodów, podatnik winien złożyć deklarację korygującą uprzednio złożone zeznanie 
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w latach ubiegłych – stosownie do art. 81 o.p.

Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby jednak, że często w związku z dokonywaniem zwrotów to-
warów u podatników powstawałyby zaległości podatkowe. Zasadniczo kłóciłoby się to z zasadą, że od-
setki obciążać mogą podatnika tylko z powodów zawinionych przez niego. Dostrzegają to nieliczne sądy 
administracyjne. Odrzucają one stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe uznające, że kosz-
ty uzyskania przychodów dotyczące zwróconych towarów powinny być zmniejszane wstecznie (zob. 
przykładowo wyrok WSA w Warszawie z 27 marca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2715/12, czy wyrok WSA 
w Gdańsku z 19 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1686/13). Są to jednak orzeczenia nieprawomocne.

PRZYKŁAD

5 grudnia 2014 r. podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową 
nabył towary i w tym samym dniu otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów. Koszt nabycia 
tych towarów podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów grudnia 2014 r. Zwrot został przez 
sprzedawcę udokumentowany fakturą korygującą wystawioną na początku kwietnia 2015 r. W tej sy-
tuacji na podstawie otrzymanej faktury korygującej podatnik powinien zmniejszyć:
1)  koszty uzyskania przychodów grudnia 2014 r. – zdaniem organów podatkowych i niektórych są-

dów administracyjnych,
2)  koszty uzyskania przychodów kwietnia 2015 r. – zdaniem nielicznych sądów administracyjnych.

Z uwagi na fakt, że większość sądów orzeka o konieczności dokonywania korekt wstecz, nie można jedno-
znacznie stwierdzić, że wejście przez podatnika w spór z organem podatkowym w kwestii momentu dokony-
wania korekty kosztów zapewni mu wygraną przed sądem. Dlatego podatnik samodzielnie musi rozważyć, 
który z zaprezentowanych momentów korekty kosztów przyjąć za właściwy i stosować w swojej sytuacji.
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!
 UWAGA

Organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych jednoznacznie 
stwierdzają, że w związku z dokonanym zwrotem towarów nabywca może zmniejszyć koszty 

uzyskania przychodów tylko wstecz.

Dodać należy, że w przypadku zwrotu towarów nabytych za waluty obce faktury korygujące (lub podobnego 
rodzaju dokumenty) dokumentujące zwrot towarów także najczęściej wystawiane są w walutach obcych. Przyj-
muje się, że w przypadkach takich koszty uzyskania przychodów zmniejszane powinny być przy zastosowaniu 
kursów pierwotnie zastosowanych. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Ka-
towicach z 12 maja 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-273/10/MS:

MF
 (…) zasady ujmowania faktur korygujących powinny być kontynuacją zasad przyjętych dla faktur 

pierwotnych. Konsekwencją powyższego rozumowania będzie przeliczenie kwot wyrażonych w wa-
lutach obcych wykazanych na fakturach korygujących z zastosowaniem kursu przyjętego dla faktur 

pierwotnych (tj. faktur korygowanych).
Osobną kwestią jest powstawanie w takich przypadkach różnic kursowych (więcej na ten temat w punk-

cie 3.3. Zwroty towarów a różnice kursowe).
Oczywiście, kosztów uzyskania przychodów zmniejszać nie muszą podatnicy, którzy kosztów nabycia 

zwróconych towarów nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku takich podatników, jak 
również w przypadku podatników, którzy zmniejszyli koszty uzyskania przychodów, nie ma także koniecz-
ności rozpoznawania przychodów z tytułu otrzymania zwrotu kwot zapłaconych za zwrócone towary. Do 
przychodów nie zalicza się bowiem zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przycho-
dów (zob. art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT i art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT).

Na marginesie należy zauważyć, że teoretycznie w grę wchodzi rozwiązanie polegające na zaniechaniu 
zmniejszania kosztów uzyskania przychodów w związku ze zwracaniem towarów z jednoczesnym rozpo-
znawaniu przychodów z tytułu otrzymywania zwrotów kwot zapłaconych za te towary. W praktyce jednak 
tego typu rozwiązanie nie jest stosowane, a w konsekwencji podatnicy decydujący na tego typu rozliczenie 
muszą być świadomi zwiększonego ryzyka podatkowego.

3.3. Zwroty towarów a różnice kursowe
Dokonywanie zwrotów towarów może skutkować powstawaniem różnic kursowych (niezależnie od róż-

nic kursowych, które wcześniej powstały w związku z uzyskaniem w walucie obcej przychodu lub poniesie-
niem kosztu w walucie obcej). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Ka-
towicach z 8 listopada 2010 r., sygn. IBPBI/1/415-780/10/KB:

MF
  (...) w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym na wysokość uzyskanego przez Wnioskodawcę 

przychodu mają także wpływ różnice kursowe występujące w związku ze zwrotem towarów dokony-
wanych przez klientów. Zwrot towarów wpływa na zmniejszenie dokonanej wcześniej sprzedaży, a za-

tem wpływa bezpośrednio na uzyskany wcześniej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli 
zwrot pieniędzy za zwracany towar odbywa się w walucie obcej, może dojść do powstania różnic kursowych.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 grudnia 2013 r., sygn. 
ITPB1/415-904b/13/WM, czytamy, że:

MF
 (…) na wysokość uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu mają także wpływ różnice kursowe wy-

stępujące w związku ze zwrotem towarów dokonywanych przez klientów. Zwrot towarów wpływa na 
zmniejszenie dokonanej wcześniej sprzedaży, a zatem wpływa bezpośrednio na uzyskany wcześniej 

przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli zwrot pieniędzy za zwracany towar odbywa się w wa-
lucie obcej, może również dojść do powstania różnic kursowych.

Obie przytoczone interpretacje dotyczą, co prawda, przychodów, lecz podobnie ma się rzecz, jeżeli cho-
dzi o koszty uzyskania przychodów. A zatem także otrzymywanie w walucie obcej zwrotu kwot zapłaco-
nych za zwracane towary może skutkować powstawaniem różnic kursowych.

Pojawia się pytanie, jak obliczać powyższe różnice kursowe. W cytowanej powyżej interpretacji indywi-
dualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 grudnia 2013 r., sygn. ITPB1/415-904b/13/WM, prze-
czytać można, że:

MF
 (…) różnice te powstaną jeżeli wartość zwracanego towaru, przeliczona po kursie właściwym do 

przeliczenia przychodów uzyskanych z jego sprzedaży, tj. po średnim kursie NBP z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu ze sprzedaży zwracanego towaru, będzie 

inna, niż wartość wypłacanych klientowi z tytułu zwrotu środków pieniężnych, przeliczona – w sytuacji gdy 
wystąpi przewalutowanie z waluty polskiej na obcą – po kursie faktycznie zastosowanym, tj. kursie PayPal 
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z dnia dokonania zwrotu pieniędzy, w przypadku gdy nie dojdzie do przewalutowania – po kursie średnim 
ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego zwrot pieniędzy.

Wynika z tego, że różnice kursowe z tytułu zwrotu towarów należy obliczać jako różnicę pomiędzy:
1)  przychodem uzyskanym ze sprzedaży towaru obliczonym według kursu średniego ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu ze 
sprzedaży zwracanego towaru a zwróconą kwotą przeliczoną na złote według kursu faktycznie zastoso-
wanego, względnie kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia robo-
czego poprzedzającego zwrot pieniędzy (przy czym, zdaniem autora, dodatnia różnica oznacza stano-
wiącą przychód podatnika dodatnią różnicę kursową, zaś różnica ujemna – stanowiącą koszt uzyskania 
przychodów ujemną różnicę kursową) – w przypadku podatników otrzymujących zwracane towary.

PRZYKŁAD

21 października 2014 r. podatnik sprzedał (i wydał) niemieckiemu kontrahentowi towar za kwotę 
2600 euro. Ogłoszony 20 października 2014 r. przez Narodowy Bank Polski kurs średni euro wyniósł 
4,2232 zł, a więc z tytułu sprzedaży podatnik rozpoznał przychód w kwocie 10 980,32 zł (2600 × 
× 4,2232 zł). Na początku stycznia 2015 r. niemiecki kontrahent zareklamował towar i przysłał go 
podatnikowi. Podatnik uznał reklamację i 15 stycznia 2015 r. zwrócił niemieckiemu kontrahento-
wi 2600 euro. Kwota została przelana z rachunku walutowego podatnika. W tej sytuacji – zważyw-
szy że kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 14 stycznia 2015 r. wyniósł 4,2885 zł 
– z tytułu zwrotu kwoty zapłaconej za zwrócony towar podatnik powinien rozpoznać ujemną różni-
cę kursową w kwocie 169,78 zł (2600 × 4,2232 zł = 10 980,32 zł; 2600 × 4,2885 zł = 11 150,10 zł; 
10 980,32 zł – 11 150,10 zł = – 169,78 zł), a więc zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodów.

2)  kosztem uzyskania przychodów przeliczonym na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Na-
rodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu a otrzyma-
ną z tytułu zwrotu towaru kwotą (przy czym, zdaniem autora, dodatnia różnica oznacza stanowiącą 
koszt uzyskania przychodów ujemną różnicę kursową, zaś różnica ujemna – stanowiącą przychód po-
datnika dodatnią różnicę kursową) – w przypadku podatników zwracających towary.

PRZYKŁAD

12 listopada 2014 r. podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i prowadząca po-
datkową księgę przychodów i rozchodów) kupił towar od litewskiego kontrahenta za 600 euro. Za-
kup został przez sprzedawcę udokumentowany fakturą wystawioną 14 listopada 2014 r. W tej sytuacji 
– zważywszy że kurs średni euro ogłoszony 13 listopada 2014 r. przez Narodowy Bank Polski wyniósł 
4,2203 zł – z tytułu zakupu towaru podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów 2532,18 zł.
Na początku stycznia 2015 r. podatnik zwrócił towar, gdyż okazał się on wadliwy. Z tytułu zwrotu 
podatnik 20 stycznia 2015 r. otrzymał od litewskiego kontrahenta zwrot 600 euro. Kwota ta została 
przelana na rachunek złotówkowy polskiego podatnika i przeliczona przez bank podatnika według 
kursu 4,2009 zł, a więc kwota 600 euro została przeliczona na kwotę 2520,54 zł. W tej sytuacji z ty-
tułu otrzymania kwoty zapłaconej za zwrócony towar podatnik powinien rozpoznać ujemną różnicę 
kursową w kwocie 11,64 zł (2532,18 zł – 2520,54 zł = 11,64 zł), a więc zaliczyć tę kwotę do kosztów 
uzyskania przychodów.

3.4. Zwrot towarów w pkpir
Jak wcześniej wspominaliśmy, przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT nie określają zasad dokonywania 

korekt przychodów czy kosztów. Nie ma również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia (zwięk-
szenia) przychodów czy kosztów w wyniku korekty. Obecnie wśród organów podatkowych dominuje sta-
nowisko, że każdą korektę (niezależnie od przyczyny) należy rozliczyć w dacie pierwotnego powstania 
przychodu czy kosztu, a więc wstecz. Podatnik, który prowadzi pkpir, w związku z dokonaniem zwrotu to-
warów/otrzymaniem zwróconego towaru musi dokonać stosownych zapisów w pkpir.
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PRZYKŁAD

Podatnik w grudniu 2014 r. kupił dwa komputery do sprzedaży za kwotę netto 6000 zł. W pkpir zakup 
ten zaewidencjonował w dacie 10 grudnia 2014 r. 

Zapis w pkpir – grudzień 2014 r.

Lp. Data zdarzenia
gospodarczego 

Nr dowodu
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Zakup towarów 
handlowych i materiałów 

wg cen zakupu
zł gr

- 1 -  - 2 -  - 3 -  - 6 -  - 10 -
567 10.12.2014 Faktura 

31/12/2014
Kupno towaru 6000 00

W marcu 2015 r. podatnik w ramach reklamacji dokonał zwrotu jednego z tych komputerów. Oka-
zało się bowiem, że jest on wadliwy. Dostawca uznał reklamację. Zwrócił pieniądze i wystawił fak-
turę korygującą do faktury z 10 grudnia 2014 r. Wartość zakupu podatnik skorygował z 6000 zł do 
3000 zł. Skutki dokonania korekty podatnik powinien rozliczyć w pkpir w grudniu 2014 r. Zapisu ko-
rygującego można dokonać na koniec miesiąca, którego korekta dotyczy. W kolumnie 2 księgi należy 
wpisać datę wystawienia faktury korygującej, ponieważ taki dzień wynika z dokumentu stanowiące-
go podstawę zapisu w księdze. Załóżmy, że podatnik zapisy w pkpir w grudniu 2014 r. zakończył na 
nume rze 592. W wyniku przeprowadzonej korekty wprowadzi do księgi w grudniu 2014 r. zapis o nu-
merze 593. Storna zapisów należy dokonać na czerwono lub ze znakiem minus. W kolumnie „Uwagi” 
podatnik może zaznaczyć, których pozycji dotyczy korekta. 
Dokonanie w ten sposób korekty w księdze powoduje konieczność przeliczenia podsumowań dokony-
wanych za poszczególne miesiące, jeżeli podatnik dokonuje ich narastająco. Zmienić należy również 
numerację zapisów, które następują po wpisanej korekcie. 
Należy zaznaczyć, że nadawanie dla dokumentów korygujących numeracji w pkpir w sposób zgodny 
z zaprezentowanym w przykładzie jest zalecane w przypadku, gdy podatnik nie miał w obrębie roku 
żadnych innych sytuacji, które spowodowałyby u niego konieczność korekty kosztów lub przychodów, 
bądź jeżeli liczba dokumentów jest niewielka. W przypadku gdy w danym roku liczba otrzymanych 
lub wystawionych faktur korygujących jest większa, zalecamy przy wpisywaniu ich do pkpir nada-
wanie im numerów odrębnych. W naszym przykładzie mogłoby to być np. 592A. Możliwość taką do-
puszczają również organy podatkowe. Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Rze-
szowie z 17 września 2007 r., nr L.IS.I/1/4151/33/2007 wynika, że dopuszcza się zapis, który nie 
zachowuje chronologii numeracji pozycji. W kolumnie „Uwagi” należy jednak wtedy wyjaśnić przy-
czynę braku chronologii w numeracji pozycji, czyli podać, że zapis został dokonany już po zamknięciu 
danego okresu rozliczeniowego. 

Zapis korekty w pkpir – grudzień 2014 r.

Lp. Data zdarzenia 
gospodarczego 

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Zakup towarów 
handlowych 
i materiałów 

wg cen zakupu Uwagi

zł gr

- 1 -  - 2 -  - 3 -  - 6 -  - 10 - - 16 -
593 21.03.2015 FK 4/03/2015 Korekta zakupu – 3000 00 Dotyczy poz. 567

Podatnik złożył już zeznanie podatkowe za 2014 r. Załóżmy, że koszty uzyskania przychodów z pro-
wadzonej działalności gospodarczej wyniosły u niego 460 000 zł, z czego:
■ koszty zakupu towarów handlowych i materiałów – 380 000 zł,
■ koszty uboczne zakupu – 2000 zł,
■ suma pozostałych wydatków – 68 000 zł,
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■ wartość remanentu początkowego – 60 000 zł,
■ wartość remanentu końcowego – 50 000 zł.

Wyliczenie kosztów: 460 000 zł = (380 000 zł + 60 000 zł – 50 000 zł) + 2000 zł + 68 000 zł. 
W wyniku korekty wartość kosztów zakupu towarów handlowych zmniejszy się do 377 000 zł = 
= 380 000 zł – 3000 zł. Również wartość remanentu końcowego zmniejszy się o 3000 zł, do 47 000 zł = 
= 50 000 zł – 3000 zł. 
W ten sposób koszty uzyskania przychodów po korekcie dalej wyniosą 460 000 zł = (377 000 zł + 
+ 60 000 zł – 47 000 zł) + 2000 zł + 68 000 zł. 
W takim przypadku nie dochodzi do zmiany kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym 
i nie trzeba składać korekty tego zeznania. Zmniejszy się natomiast wartość kosztów za grudzień (li-
czonych w księdze narastająco, bez uwzględnienia różnicy remanentów). Trzeba więc dopłacić ewen-
tualną zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2014 r.

Przepisy podatkowe nie precyzują, jak dokonać korekty remanentu. Należy jednak przyjąć, że każda rze-
telna forma dokonania storna na podstawie faktury korygującej powinna być akceptowana przez organy 
podatkowe. Może to być zapis stornujący dokonany na druku spisu z natury. Można również sporządzić 
odrębne wyjaśnienie, w którym rozliczymy storno remanentu. 

Spis z natury w sklepie komputerowym

Jan Ciski Płock, 31 grudnia 2014 r.
09-411 Płock 
ul. Prosta 12
NIP 5660000001

Lp. Nazwa towaru Jednostka 
miary Ilość

Cena 
jednostkowa Wartość

Uwagi
zł gr zł gr

1.
2.
3.
4.

291.
292.

Myszka MAX
Klawiatura ROGER
Laptop ASUS WRX92
….
Laptop Acer AZD23
Tablet Glecover 7,1

szt. 
szt. 
szt.

szt.
szt.

3 
1 
1  

2 
2

47
136 

1 960

3 000 
456

00 
00 
00 

00 
00

141 
136 

1 960

6 000 
912

00 
00 
00 

00 
00

Razem 50 000 00

Spis zakończono na poz. 292
Razem wartość spisu: 50 000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych

Podpisy osób uczestniczących w spisie
Jan Ciski – właściciel

Marta Bączyk – pracownik

Wyjaśnienie korekty remanentu 
Na podstawie FK nr 4/03/2015 z 21 marca 2015 r. remanent pomniejszono o kwotę 3000 zł. 
Dotyczy poz. 291 remanentu.
Po uwzględnieniu korekty remanent wynosi 47 000 zł, słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych.

Podpis właściciela
21 marca 2015 r. Jan Ciski   

Remanentu nie trzeba korygować, jeżeli zwracany towar nie był w nim ujęty, z uwagi na fakt jego sprzedaży.
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PRZYKŁAD

Podatnik kupił w sierpniu 2014 r. dwa komputery do sprzedaży za kwotę netto 6000 zł. W pkpir za-
kup ten zewidencjonował w dacie 10 sierpnia 2014 r. Jeden z tych komputerów sprzedał na fakturę 
18 sierpnia za kwotę 3800 zł. 

Zapis w pkpir – sierpień 2014 r.

Lp.
Data 

zdarzenia 
gospodarczego 

Nr dowodu 
księgowego

Opis zdarzenia 
gospodarczego

Wartość sprze-
danych towarów 

i usług

Zakup towarów 
handlowych 
i materiałów 

wg cen zakupu

zł gr zł gr

- 1 -  - 2 -  - 3 -  - 6 -  - 7 -  - 10 -

1420 10.08.2014 F 22/08/2014 Kupno towaru 6000 00

1510 18.08.2014 F 4/08/2014 Sprzedaż towaru  3800  00

W marcu 2015 r. podatnik w ramach reklamacji otrzymał zwrot tego komputera. Klient zażądał 
zwrotu pieniędzy. Podatnik uznał reklamację. Zwrócił pieniądze i wystawił fakturę korygującą do 
własnej faktury sprzedaży z 18 sierpnia 2014 r. Zareklamowany komputer zwrócił następnie swoje-
mu dostawcy. Ten również uznał reklamację, zwrócił pieniądze i wystawił fakturę korygującą. War-
tość dostawy skorygował z 6000 zł do 3000 zł netto. Skutki dokonania korekty podatnik powinien 
rozliczyć w pkpir w sierpniu 2014 r. Zapisu korygującego można dokonać na koniec miesiąca, któ-
rego korekta dotyczy.

Zapis korekty w pkpir – sierpień 2014 r.

Lp. 
Data 

zdarzenia 
gospodarczego 

Nr dowodu 
księgowego

Opis 
zdarzenia 

gospodarczego

Wartość
sprzedanych 

towarów 
i usług

Zakup 
towarów 

handlowych 
i materiałów 

wg cen zakupu
Uwagi

zł gr zł gr

- 1 -  - 2 -  - 3 -  - 6 -  - 7 -  - 10 - - 16 -

1610 14.03.2015 FK 
2/03/2015

Korekta 
sprzedaży

– 3800 00 Dotyczy 
poz. 1510

1611 21.03.2015 FK 
4/03/2015

Korekta 
zakupu 

 – 3000 00 Dotyczy 
poz. 1420

W przedstawionym przykładzie w wyniku korekty zmniejszył się dochód podatnika za sierpień 2014 r. 
(przychód zmniejszył się o 3800 zł, a koszty o 3000 zł, co równa się zmniejszeniu dochodu o 800 zł). 
Podatnik złożył już zeznanie roczne za 2014 r. Przychody wykazane w zeznaniu wyniosły 580 000 zł, 
koszty uzyskania przychodu wyniosły zaś 460 000 zł, z czego:
■ koszty zakupu towarów handlowych i materiałów – 380 000 zł,
■ koszty uboczne zakupu – 2000 zł,
■ suma pozostałych wydatków – 68 000 zł,
■ wartość remanentu początkowego – 60 000 zł,
■ wartość remanentu końcowego – 50 000 zł.
Wyliczenie kosztów: 460 000 zł = (380 000 zł + 60 000 zł – 50 000 zł) + 2000 zł + 68 000 zł.
Dochód wykazany w zeznaniu wyniósł 120 000 zł = 580 000 zł – 460 000 zł.
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W wyniku korekty wartość koszów zakupu towarów handlowych zmniejszy się do 377 000 zł = 
= 380 000 zł – 3000 zł. Podatnik nie koryguje natomiast w takim przypadku remanentu sporządzo-
nego na dzień 31 grudnia 2014 r., ponieważ towar sprzedany w sierpniu 2014 r. nie był już w nim 
uwzględniony.
W ten sposób koszty uzyskania przychodów po korekcie wyniosą 457 000 zł = (377 000 zł + 60 000 zł – 
– 50 000 zł) + 2000 zł + 68 000 zł. 
Przychód po korekcie wyniesie 576 200 zł = 580 000 zł – 3800 zł.
Dochód w skorygowanym zeznaniu wyniesie zaś 119 200 zł = 576 200 zł – 457 000 zł, ulegnie więc 
on zmniejszeniu o 800 zł w stosunku do zeznania pierwotnego. Korektę zeznania podatkowego na-
leży złożyć z pisemnym wyjaśnieniem jej przyczyny. Skutkiem takiej korekty jest powstanie nadpłaty 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zmniejszenie podatku do zapłaty, albo zwięk-
szenie wykazanej w zeznaniu nadpłaty.

Podatnik ma obowiązek pomniejszyć wartość remanentu o kwotę, o którą zmniejszył koszty (zwięk-
szył przychody) na podstawie art. 24d ustawy o PIT, jeżeli zmniejszenie kosztów (zwiększenie przy-
chodów) związane było z zaliczeniem do kosztów: towarów handlowych, materiałów (surowców) 
podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpa-
dów, objętych remanentem. W remanencie należy ująć wartość pomniejszenia ze wskazaniem pozycji 
spisu z natury i pozycji w księdze. Obowiązek pomniejszenia wartości remanentu nie dotyczy tych wy-
datków, co do których przed sporządzeniem spisu podatnik dokonał „powrotnego” zwiększenia kosz-
tów in plus.

PRZYKŁAD

Podatnik w 30 sierpnia 2014 r. zaliczył zakupiony towar handlowy do kosztów. Termin płatności 
wynosił 14 dni. Podatnik nie zapłacił jednak tego wydatku w 2014 r. W październiku 2014 r. po-
datnik dokonał korekty kosztów, z uwagi na upływ 30. dnia od dnia terminu płatności tej faktury. 
Podatnik nie zapłacił faktury do końca 2014 r. Nie sprzedał też tego towaru w 2014 r. W takim przy-
padku w remanencie należy ująć wartość pomniejszenia ze wskazaniem pozycji spisu z natury i po-
zycji w księdze.

PODSTAWA PRAWNA:
■ art. 14 ust. 1 i 1c–1l, art. 14 ust. 3 pkt 3a, art. 22 ust. 5c, 5d i 6d, art. 21 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 43 

i 45, art. 24c, art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42a ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 73,

■ art. 12 ust. 3–3i, art. 12 ust. 4 pkt 6a i 9, art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d i 4e, art. 15a, art. 16 ust. 1 pkt 46 i 48, art. 21 
ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 73,

■ art. 29a ust. 13–16 oraz art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662,

■ art. 70 i art. 79 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. 
z 2014 r., poz. 1644,

■ § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2014 r., 
poz. 363.

Skutki w podatku dochodowym 
TOMASZ KRYWAN 

doradca podatkowy

Skutki w rachunkowości 
PAWEŁ MUŻ 

ekonomista, ekspert w zakresie rachunkowości
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Rabaty, premie 
i  zwroty towarów 
– w VAT i rachunkowości 

1. Rabaty pieniężne dokumentowane fakturami
Podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą 

dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od na-
bywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi 
dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych 
lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ustawy). Jednocześnie ustawodawca w wyraźny 
sposób zapisał, jakiego rodzaju kwoty powinny zwiększyć, a jakiego zmniejszyć podstawę opodatko-
wania. 

Jednym z najważniejszych narzędzi wpływających na podstawę opodatkowania (poprzez jej obni-
żenie) są rabaty. Mogą być przyznawane zarówno przed wykonaniem transakcji, jak i po transakcji. 
Sposób ich rozliczania i dokumentowania w VAT uzależniony jest od tego, kiedy zostały przyznane. 
Podkreślić jednak należy, że jest to jedyne kryterium czasowe: przed sprzedażą czy po niej. Prawo-
dawca nie wprowadza żadnego limitu czasowego, w którym rabaty mogą być udzielane (np. rok od 
sprzedaży). Istotnym wskaźnikiem czasowym, obok momentu samej operacji (przed- czy posprzedaż-
ny rabat), jest dla niektórych upływ terminu przedawnienia, ale i tutaj brakuje stosownej regulacji 
wobec bieżącego rozliczenia rabatu posprzedażowego.

1.1. Rabaty udzielane w momencie sprzedaży
Ustalając cenę świadczenia i udzielając rabatu przedsprzedażowego, strony mogą stosować różne me-

chanizmy jej kreowania:
■ I sposób – już na etapie negocjacji i ustaleń cenowych wynagrodzenie należne wykonawcy usługi czy 

dostawcy towaru jest zdefiniowane w akceptowalnej dla obu stron kwocie, bez rozbicia na cenę pierwot-
ną i udzielone zmniejszenie.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa, prowadząca hurtownię owoców, sprzedała swojemu stałemu klientowi spółce Omega 
150 kg pomarańczy, których cena netto wynosi 3,5 zł, po 3 zł/kg.  Spółka Omega otrzymała rabat 
w wysokości 75 zł. W związku z tym spółka wystawiła fakturę.
Ewidencja księgowa odbywa się według rzeczywistej ceny zakupu, tj. 3 zł/kg.

Wzór faktury

Sprzedawca: Nabywca:
Alfa Sp. z o.o. Omega SA
99-999 Warszawa, ul. Zimowa 1 99-999 Warszawa, ul. Jesienna 1
NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura nr 12/2015
Data wystawienia: 10 lutego 2015 r.
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Lp.
Nazwa (rodzaj) 

towaru lub 
usługi

Miara i ilość 
towarów/

/zakres 
wykonanych 

usług

Cena
 jednostko-
wa bez VAT

Wartość 
sprzedaży 

bez VAT

Podatek VAT

Wartość 
bruttostawka VAT kwota VAT

1. Pomarańcze 150 kg 3,00 zł 450 zł 8% 36 zł

Podsumowanie: 450 zł x 36 zł 486 zł

Do zapłaty: 486 zł na rachunek bankowy 26 1963 8888 0000 1111  2345 7745

Uwagi: Udzielono rabatu w wysokości 75 zł. 

■ II sposób – sprzedawca decyduje się na wyraźne wykazanie ceny pierwotnej i udzielonego od niej rabatu; 
taki sposób postępowania może mieć swoje uzasadnienie w polityce cenowej (zwłaszcza tam, gdzie sprze-
dawca posługuje się cennikami), szerzej rozumianej strategii marketingowej, ale również w regulacjach po-
datkowych (np. ze względu na podatek dochodowy i wyeliminowanie poprzez ekonomiczne uzasadnienie 
rabatu, doszacowania przychodu przy sprzedaży rzeczy lub prawa za cenę niższą niż rynkowa).

PRZYKŁAD

Spółka Alfa prowadząca hurtownię owoców, sprzedała swojemu stałemu klientowi spółce Omega 
150 kg pomarańczy, których cena netto wynosi 3,5 zł. Spółka Omega otrzymała rabat w wysokości 
10% wartości sprzedaży netto.
Ewidencja księgowa odbywa się według rzeczywistej ceny zakupu, tj. 472 zł netto za 150 kg.

Wzór faktury

Sprzedawca: Nabywca:
Alfa Sp. z o.o. Omega SA
99-999 Warszawa, ul. Zimowa 1 99-999 Warszawa, ul. Jesienna 1
NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura nr 12/2015
Data wystawienia: 10 lutego 2015 r.

Lp.
Nazwa (rodzaj) 

towaru lub 
usługi

Miara 
i ilość

towarów/
/zakres 
wykona-

nych usług

Cena
 jednost-
kowa bez 

VAT

Wartość 
sprzedaży 

bez VAT

Wartość 
sprzedaży 
bez VAT po 
udzieleniu 

rabatu

Podatek VAT

Wartość 
bruttostawka 

VAT kwota VAT

1. Pomarańcze 150 kg 3,50 zł 525 zł 472 zł 8% 37,76 zł

Podsumowanie: 472 zł x 37,76 zł 509,76 zł

Do zapłaty: 509,76 zł na rachunek bankowy 26 1963 8888 0000 1111  2345 7745

Uwagi: Udzielono rabatu w wysokości 53  zł. 

O ile nie zostały uregulowane w szczególny sposób przypadki, w których strony ustaliły cenę ze zmniej-
szeniem i sprzedawca prezentuje ją w jednolity sposób (tj. jedną kwotą, bez rozbicia na cenę przed raba-
tem i wyodrębniony rabat), o tyle już wówczas, gdy ów rabat jest wyraźnie wydzielony, prawodawca wska-
zuje, jak należy się zachować.

Otóż ustawodawca wprost zaznaczył, że podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług nie 
obejmuje kwot:
■ stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
■ udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży,
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■ otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych 
w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzo-
nej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
Wyraźne rozgraniczenie rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty od obniżek uwzględnionych w momen-

cie sprzedaży nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że moment przyznania jest istotny jedy-
nie w przypadku tych drugich. Jednocześnie w katalogu pozycji, jakie powinny znaleźć się w fakturze do-
kumentującej transakcję, została wymieniona pozycja: kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym 
w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej 
netto (art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy).

Nie pozostawia to żadnych wątpliwości co do tego, że w przypadku rabatu przedsprzedażowego to stro-
ny (a niekiedy sam sprzedawca) decydują o tym, jak będzie on zaprezentowany:
■ jako zmniejszenie ceny jednostkowej netto (i jako taki de facto nieujawniony wprost w fakturze),
■ jako wydzielone obniżenie od ustalonej pierwotnie ceny netto.

Oczywiście, pomijając obniżki z tytułu wcześniejszej zapłaty – w przypadku których nie sama dekla-
racja, lecz rzeczywista płatność ma decydujące znaczenie – prawodawca w żaden sposób nie ingeruje 
w ustalenia stron dotyczące rabatów przedsprzedażowych, w szczególności pozostawia im sposób kalku-
lowania czy powód przyznania (strony muszą jednak pamiętać o możliwości doszacowania, w uzasad-
nionych przypadkach, podstawy opodatkowania w przypadku transakcji między podmiotami powiąza-
nymi).

PRZYKŁAD

Strony umówiły się, że w przypadku wyrobienia przez nabywcę określonego pułapu zakupów 
otrzyma on rabat procentowy. Aby jednak uniknąć kłopotów podatkowych, w umowie zostało zapi-
sane, że rabat będzie dotyczył nie zrealizowanych, lecz przyszłych transakcji i będzie rozliczany, aż 
do jego wykorzystania w kolejnych zakupach. W umowie został zapisany mechanizm rozliczania: 
wskaźnik procentowy rabatu stosowany jest do zakupów zakończonego kwartału w celu wyznacze-
nia kwoty rabatu; tak zdefiniowana kwota pomniejsza cenę zakupu kolejnych transakcji, jednak 
jednorazowo nie więcej niż o 15% wartości netto takiej transakcji – rabat jest rozliczany aż do jego 
całkowitego wykorzystania. Dla większej przejrzystości rabat ma być wyraźnie prezentowany w wy-
stawianych na bieżąco fakturach – rozwiązanie takie należy uznać za prawidłowe.

W praktyce najczęstsze są klasyczne rabaty pieniężne/kwotowe, czyli obniżenie ceny. Często obniż-
ki cen dokonywane są już w momencie sprzedaży. Innymi słowy, w szczególności w wyniku negocjacji, 
gorszej koniunktury na rynku czy w związku z nabyciem dużej ilości/wartości towarów lub usług, już na 
etapie realizowania transakcji strony uzgadniają, że cena będzie niższa niż np. wynikająca z oficjalnego 
cennika.

Z perspektywy rozliczeń VAT to dość klarowny przypadek. Został on uregulowany w art. 29a ust. 7 pkt 2 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z jego brzmieniem 
podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen 
(czyli de facto rabatów), uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Oznacza to, że już na etapie pierwotnego rozliczenia danej transakcji sprzedawca uwzględni obniżkę 
ceny. To właśnie ta obniżona cena będzie stanowić podstawę opodatkowania, powinna widnieć na faktu-
rze (przy czym dopuszczalne jest „pokazanie” na fakturze ceny przed rabatem i po nim, np. żeby osiągnąć 
wydźwięk marketingowy rabatu – zob. II sposób s. 39) i ostatecznie trafi do rejestru sprzedaży i deklaracji 
VAT. Oczywiste jest to, że nie wystąpi przesłanka wystawienia jakiejkolwiek późniejszej faktury korygującej 
czy zdobywania potwierdzenia od kontrahenta.

1.2. Rabaty udzielane po sprzedaży
Nieco bardziej skomplikowane i pracochłonne jest natomiast rozliczanie rabatów udzielonych już po 

zrealizowaniu sprzedaży, czyli tzw. rabatów potransakcyjnych. Przykładowo w wyniku renegocjacji cen 
czy pod wpływem niezadowolenia nabywcy z jakości dostarczonych towarów/usług sprzedawca może 
obniżyć cenę.

W takim przypadku należy wystawić fakturę korygującą (art. 29a ust. 10 ustawy o VAT).
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Wzór wypełnionej faktury korygującej wystawionej z powodu udzielenia rabatu

Nie dotyczy to, oczywiście, sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej – tu obniżenie podstawy opo-
datkowania i podatku odbywa się poprzez korektę ewidencji fiskalnej (zob. punkt 8. Rabaty przy sprze-
daży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej s. 66).

Faktura korygująca dokumentuje obniżenie podstawy opodatkowania i należnego podatku (jeżeli trans-
akcja podlegała VAT). Aby jednak dokonać takiego obniżenia w deklaracji VAT, sprzedawca musi spełnić 
określone warunki formalne (zob. s. 58).

1.3. 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, przyznawa-

Sprzedawca: Nabywca:

Potwierdzam otrzymanie faktury koryguj cej:

Ilo Miara

30 szt.

PTA sp. z o.o.
ul. Wi niowa 25/12 ul. Okopowa 2/15

03-985 Warszawa
NIP:

02-235 Warszawa
NIP: 118 125 89 78

23%1 500,00 z50,00 z

1 500,00 z

345,00 z

1 845,00 z

1 845,00 z

Do zwrotu: 

5% 0,00 z

podsumowanie zmniejszenia (z podzia em na stawki i sprzeda  zwolnion ):

zw. 0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

8%

1 845,00 z

0,00 z

0,00 z

345,00 z

10.

4%

1 500,00 z

0%

1 845,00 z

Podatek VAT
Cena 

jednostkowa 
netto

Warto  
sprzeda y netto Stawka 

VAT kwota VAT

23% 345,00 z

2.

5.

6.

7.

8.

Warto  
sprzeda y brutto

9.

Nazwa (rodzaj) towaru lub us ugi

Miara i ilo  
towarów/zakres 
wykonywanych 

us ug

1.

Przyczyna korekty: Udzielenie 5% rabatu 

5 lipca 2014 r.

Faktura koryguj ca nr
25/2015

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Do faktury nr: 123/07/2014

ABM sp. z o.o.

(data i podpis)

526 129 45 69

3.

L.p.

Krzes a biurowe

4.

z dnia

2.

5.

Nazwa (rodzaj) towaru

1.

Przyczyna korekty::

3.

L.p.

Krzes a biurow

4.

Podanie przyczyny 
wystawienia faktury 

korygującej jest obecnie 
obowiązkowe.

Jest to nieobowiązkowy element 
faktury korygującej, gdyż sposób

 uzyskania potwierdzenia jest dowolny.

Ilo Miara

30 szt.

NIP:

23%1 500,00 z50,00 z

Po
Cena 

jednostkowa
netto

Warto
sprzeda y netto Stawka 

VAT

Miara i ilo
towarów/zakres
wykonywanych 

us ug

Udzielenie 5% rabatu 

5 lipca 2014 r.
Do faktury nr: 123/07/2014
z dnia

Podanie tych elementów nie jest 
obowiązkowe, gdy wystawiamy zbior-

czą fakturę korygującą 
dotyczącą  wszystkich dostaw lub usług 

na rzecz jednego kontrahenta, 
w danym okresie. Wtedy musimy 

podać, jakiego okresu dotyczy faktura.
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ne nabywcy towaru na warunkach kredytowych w razie zapłaty należności gotówką przed umówionym 
terminem.

Prawo do zastosowania skonta przysługuje pod warunkiem zapłaty w terminie uprawniającym do 
skonta, wskazanym przez sprzedawcę.

1.3.1. Skonto w transakcjach krajowych
Jak stanowi art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT:

§
 (...) podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z ty-

tułu wcześniejszej zapłaty. Ponadto, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT: (...) faktura 
powinna zawierać kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu 

wcześ niejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.
Wykładnia cytowanych przepisów mogłaby prowadzić do wniosku, że podatnik, dokonując sprzedaży 

oraz umożliwiając nabywcy skorzystanie ze skonta, już na etapie określania podstawy opodatkowania 
powinien wyłączyć z niej kwotę stanowiącą ewentualne, przyszłe skonto (nie mając jeszcze pewności, 
czy skonto zostanie zrealizowane, tj. czy nabywca uiści należność odpowiednio szybko).

Taki sposób postępowania potwierdzałby również brzmienie art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, z któ-
rego wynika, że podatnik obowiązany jest wystawić fakturę korygującą, jeżeli rabatów z tytułu wcześ-
niejszej zapłaty udzielono po wystawieniu faktury. Oznaczałoby to, że jeżeli np. informacja o możli-
wym skoncie zostanie umieszczona już na fakturze pierwotnej, to nie ma potrzeby wystawiania faktury 
korygującej. Można się również spotkać z takim poglądem, że dopiero w sytuacji, gdy skonto nie zosta-
nie zrealizowane przez nabywcę, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą zwiększającą pod-
stawę opodatkowania i należny podatek.

Taka wykładnia jest błędna. Należy mieć na uwadze, że w momencie wystawiania faktury sprzedaw-
ca nie może jeszcze wiedzieć, czy skonto faktycznie zostanie zrealizowane przez nabywcę. Skoro takiej 
pewności nie ma, nie sposób uznać, że doszło do udzielenia rabatu, i wykazać podstawy opodatkowa-
nia i należnego podatku w hipotetycznych, niższych kwotach. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy skonto bę-
dzie zrealizowane niezwłocznie po dokonaniu transakcji, tj. jeszcze przed wystawieniem faktury – na 
podstawie np. ramowych warunków handlowych pomiędzy stronami.

Należy zatem opowiedzieć się za stanowiskiem, że:
■ sprzedawca udzielający skonta powinien wystawić fakturę zawierającą kwoty skalkulowane bez 

uwzględnienia wartości skonta (dane o skoncie, oczywiście, również mogą znaleźć się na fakturze 
jako elementy dodatkowe). Nie ma bowiem pewności, czy rabat faktycznie zostanie udzielony;

■ po dokonaniu przez nabywcę zapłaty we wcześniejszym terminie sprzedawca powinien wystawić fak-
turę korygującą „in minus”;

■ sprzedawca nie wystawia faktury korygującej, jeżeli nabywca nie spełnił warunków przyznania skonta.
Prawidłowość opisanego działania potwierdzają interpretacje indywidualne udzielane w imieniu Mi-

nistra Finansów. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 16 czerwca 2014 r., sygn. IPPP3/443-243/14-2, organ podatkowy stwierdził, że:

MF
 Wnioskodawca nie ma możliwości wykazywania w fakturze ceny jednostkowej netto po skoncie, 

wartości netto i brutto po skoncie – bez oddzielnego wykazywania wartości skonta, a następnie, 
w przypadku niespełnienia przez Odbiorcę warunków do otrzymania skonta, wystawiania faktury 

korygującej na plus zwiększającej wartość podstawy opodatkowania o wartość udzielonego skonta. (...) 
Wnioskodawca ma możliwość wykazywania w fakturze wartości podstawy opodatkowania netto i brutto 
bez skonta, wartości skonta liczonego jako procent od wartości netto i brutto oraz podstawy opodatkowania 
po zastosowaniu rabatu z tytułu wcześniejszej płatności. Jednak kiedy Odbiorca zapłaci za daną fakturę 
w terminie 14 dni od jej wystawienia, przez co skorzysta ze skonta, Spółka powinna wystawić fakturę kory-
gującą. W analizowanym przypadku bowiem przedmiotowe skonto stanowi rabat z tytułu wcześniejszej za-
płaty, który jest przyznawany po wystawieniu faktury.

Jednocześnie organy podatkowe potwierdzają, że w tym przypadku sprzedawca nie musi uzyskać po-
twierdzenia odbioru faktury korygującej.

!
 UWAGA

Sprzedawca, który wystawił fakturę korygującą, dokumentującą udzielone skonto, nie musi po-
siadać potwierdzenia jej odbioru, aby obniżyć VAT.
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PRZYKŁAD

Spółka Alfa dokonała krajowej sprzedaży towarów na rzecz spółki Beta. Dostawa miała miejsce 28 li-
stopada z terminem płatności do 15 stycznia (wart. netto 100 000 zł, VAT 23 000 zł). Ponadto spółka 
Alfa zagwarantowała spółce Beta skonto w wysokości 2% w przypadku płatności w terminie do końca 
grudnia. I tak, załóżmy, że:
■   spółka Alfa wystawiła fakturę 30 listopada, natomiast spółka Beta dokonała płatności 20 grudnia, 

zmniejszając należność o kwotę skonta, 
■   spółka Alfa 29 grudnia wystawiła fakturę korygującą w związku ze zrealizowaniem przez spółkę 

Beta skonta, tj. de facto przyznaniem jej rabatu; w rozliczeniu za grudzień będzie mogła zmniejszyć 
VAT należny(23%) o kwotę 460 zł i podstawę opodatkowania o 2000 zł, 

■   spółka Beta, jeśli odliczyła VAT w deklaracji za listopad, to w rozliczeniu za grudzień będzie zobo-
wiązana zmniejszyć VAT o kwoty wart. netto 2000 zł, VAT 460 zł; jeśli nie odliczyła VAT, to w dekla-
racji za grudzień odliczy już pomniejszoną kwotę VAT. 

Ewidencja księgowa w spółce Alfa
1. Wystawienie faktury

Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 123 000 zł
Ma konto 730 „Przychody ze sprzedaży”  100 000 zł
Ma konto 222 „VAT należny” 23 000 zł

2. Otrzymanie zapłaty
Wn konto 131 „Rachunek bankowy” 120 540 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  120 540 zł

3. Wystawienie faktury korygującej 
Wn konto 730 „Przychody ze sprzedaży” 2 000 zł
Wn konto 222 „VAT należny” 460 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 2 460 zł

201 – Rozrachunki 
z odbiorcami 730 – Przychody ze sprzedaży

1) 123 000  120 540 (2 3) 2 000  100 000 (1

 2 460 (3

222 – VAT należny 131 – Rachunek bankowy

2) 460  23 000 (1 2) 120 540

Ewidencja księgowa w spółce Beta
1. Otrzymanie faktury zakupu

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 100 000 zł
Wn konto 223 „VAT naliczony” 23 000 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  123 000 zł

2. Przyjęcie towarów do magazynu
Wn konto 330 „Towary” 100 000 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 100 000 zł

3. Zapłata za fakturę
Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 120 540 zł
Ma konto 131 „Rachunek bankowy” 120 540 zł

4. Otrzymanie faktury korygującej
a) Wariant 1 – towary nie zostały jeszcze sprzedane

Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 2 460 zł
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Ma konto 223 „VAT naliczony” 460 zł 
Ma konto 330 „Towary” 2 000 zł

b) Wariant 2 – towary zostały sprzedane
Wn konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” 2 460 zł
Ma konto 223 „VAT naliczony” 460 zł 
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów” 2 000 zł

300 – Rozliczenie zakupu 223 – VAT naliczony

1) 100 000  100  000 (2 1) 23 000  460 (4

202 – Rozrachunki 
z dostawcami 330 – Towary

3) 120 540  123 000 (1 2) 100 000  2 000 (4a

4) 2 460

131 – Rachunek bankowy
735 – Wartość 

sprzedanych towarów

 120 540 (3  2 000 (4b

Gdy przed wystawieniem faktury pierwotnej zostaną spełnione warunki do udzielenia skonta, to wy-
stawca faktury jest uprawniony  do wykazania odpowiednio niższych kwot już na etapie jej wystawienia. 
W takim przypadku  nie ma potrzeby wystawienia późniejszej korekty.

1.3.2. Skonto w transakcjach zagranicznych
Zasada, że podstawa opodatkowania nie obejmuje skonta, ma zastosowanie również do ustalenia podsta-

wy 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.

Inaczej niż w przypadku transakcji krajowych, podatnik nabywa prawo do zmniejszenia obrotu z tytu-
łu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu zapłaty należności za fakturę, z uwzględnieniem 
skonta z chwilą spełnienia warunków do jego zastosowania określonych przez sprzedawcę w fakturze do-
kumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie, a więc jeżeli nastąpiła zapłata w określonym terminie. Może 
tego dokonać już w deklaracji za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy, gdy przed terminem złożenia 
deklaracji za ten okres spełni warunki do uwzględnienia skonta. W piśmie z 16 maja 2014 r. Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP4/443-54/14-4/BA, czytamy:

MF
 Zatem, jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres, w którym powstanie obowiązek po-

datkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (określony zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy) 
spełnione zostaną warunki uprawniające Zainteresowanego do zastosowania skonta, winien będzie 

zmniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o kwotę należnego skonta.
Te same zasady rozliczeń mają zastosowanie do importu usług i dostaw, dla których podatnikiem jest na-

bywca.

PRZYKŁAD

Polska spółka w styczniu 2015 r. dokonała WNT. Zakupy są związane ze sprzedażą opodatkowaną. 
Kontrahent 27 stycznia wystawił fakturę na kwotę 10 000 euro, w której określono warunki przyznania 
skonta 2% (zapłata do 10 lutego). Spółka, rozliczając WNT w deklaracji za styczeń, może w tym roz-
liczeniu uwzględnić skonto, gdyż zapłaciła za fakturę 6 lutego, obniżając zapłatę o przyznane skonto. 
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Dlatego podstawa opodatkowania wyniesie 9800 euro, przeliczona po kursie euro z 26 stycznia, któ-
ry wyniósł 4,2293 zł. Po przeliczeniu na złote podstawa opodatkowania wyniosła 41 447,14 zł, VAT 
– 9532,84 zł. VAT należny stanowi jednocześnie  VAT naliczony i podlega odliczeniu, gdyż zakupy są 
związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Ewidencja księgowa
1. Otrzymanie faktury 

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu”  42 293 zł
Wn konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi”  42 293 zł

2. Rozliczenie VAT – WNT
Wn konto 223 „Rozliczenie zakupu WNT – VAT naliczony” 9 532,84 zł
Ma konto 222 „Rozliczenie zakupu WNT – VAT należny” 9 532,84 zł

3.  Zapłata faktury – zapłata nastąpiła z rachunku bankowego wprowadzonego w PLN; 
kurs faktycznie zastosowany 6 lutego wynosił 4,2533 PLN/EUR, 
tj. 9800 zł × 4,2533 = 41 682,34 zł
Wn konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” 41 682,34 zł
Ma konto 131 „Rachunek bankowy w PLN” 41 682,34 zł

4. Otrzymanie faktury korygującej – korekta według kursu pierwotnego
200 euro × 4,2293 zł = 845,86 zł
Wn konto 204 „Rozrachunki z dostawcami”  845,86 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 845,86 zł

5. Korekta VAT
845,86 × 23% = 194,55 zł
Wn konto 222 „Rozliczenie zakupu WNT – VAT należny” 194,55 zł
Ma konto 223 „Rozliczenie zakupu WNT – VAT naliczony” 194,55 zł

6. Rozliczenie różnic kursowych powstałych przy płatności kwoty 9800 euro:
9800 euro (4,2293 – 4,2533) = – 235,20 zł (różnica ujemna)
Wn konto 750 „Koszty finansowe”  235,20 zł
Ma konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” 235,20 zł

300 – Rozliczenie zakupu
204 – Rozrachunki z dostawca-

mi zagranicznymi

1) 42 293,00  845,86 (4 3) 41 682,34  42 293,00 (1

4) 845,86  235,20 (6

223 – Rozliczenie zakupu WNT
– VAT naliczony

222 – Rozliczenie zakupu WNT
– VAT należny

2) 9 532,84  194,55 (5 5) 194,55  9 532,84 (2

131 – Rachunek bankowy 750 – Koszty finansowe

 41 682,34 (3 6) 235,20

Brak faktury korygującej od sprzedawcy nie stanowi przeszkody do uwzględnienia skonta i obniżenia 
należnego i naliczonego VAT. W cytowanym wyżej piśmie czytamy: Podsumowując, w stanie prawnym 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. prawidłowym będzie, że pomimo braku korekt faktur przez 
unijnych dostawców, Wnioskodawca w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE wykaże podstawę opo datkowania po 
udzielonym skoncie, tj. w rzeczywistej wysokości jaka zostanie zapłacona za dostarczony towar.

Przepisy o VAT nie przewidują szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania dla transakcji 
WDT. Ustala się ją na tych samych zasadach jak sprzedaż krajową. Dlatego polski podatnik, który udziela 
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zagranicznemu skonto, gdy warunki do jego przyznania zostały spełnione po wystawieniu faktury, musi 
wystawić fakturę korygującą. Takie same zasady rozliczeń dotyczą eksportu towarów. Można znaleźć po-
jedyncze interpretacje, gdzie, zdaniem organów podatkowych, rozliczamy korektę w miesiącu, gdy zostały 
spełnione warunki do udzielenia skonta (klient zapłacił) (zob. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Pozna-
niu z 2 września 2014 r., sygn. ILPP4/443-283/14-3/ISN). Większość z nich jednak nadal uważa, że o dacie 
rozliczenia decyduje data wystawienia faktury korygującej.

PRZYKŁAD

W fakturze dokumentującej WDT, wystawionej 15 grudnia, firma zawarła informację, że zgodnie 
z umową zapłata należności w terminie do 15 stycznia 2015 r. uprawnia nabywcę do skonta w wyso-
kości 1% należności. Wartość należności wykazana w fakturze to 20 000 euro. Nabywca towaru wpła-
cił 10 stycznia należność w kwocie 19 800 euro. Kwota skonta stanowi 200 euro. Aby obniżyć obrót, 
spółka musi w tym celu wystawić fakturę korygującą dokumentującą udzielenie rabatu. Rozlicza ją 
w miesiącu, w którym ją wystawi.

Ewidencja księgowa (wysyłający spełnia warunki zastosowania 0% VAT)
1.  Wystawienie faktury – kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, 

tj. 14 grudnia, wynosił 4,2245 zł
20 000 euro × 4,2245 = 84 490 zł
Wn konto 203 „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 84 490 zl
Ma konto 730 „Przychody ze sprzedaży” 84 490 zł

2.  Otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy wprowadzony w PLN – kurs faktycznie zastoso-
wany w dniu 10 stycznia wynosił 4,3090 zł
19 800 zł × 4,3090 = 85 318,20 zł
Wn konto 131 „Rachunek bankowy” 85 318,20 zł
Ma konto 203 „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 85 318,20 zł

3. Wystawienie faktury korygującej – rozliczenie według kursu pierwotnego
200 euro × 4,2245 = 844,90 zł
Wn konto 730 „Przychody ze sprzedaży” 844,90 zł
Ma konto 203 „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 844,90 zł

4. Rozliczenie różnic kursowych 
19 800 zł (4,2245 – 4,3090) = – 1673,10 zł
Wn konto 203 „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 1 673,10 zł
Ma konto 750 „Przychody finansowe” 1 673,10 zł

203 – Rozrachunki 
z odbiorcami zagranicznymi 730 – Przychody ze sprzedaży

1) 84 490,00  85 318,20 (2 3) 844,90  84 490,00 (1

4) 1 673,10  844,90 (3

131 – Rachunek bankowy 750 – Przychody finansowe

2) 85 318,20  1 673,10 (4

2. Rabaty towarowe
W praktyce możemy się również spotkać z tzw. rabatami towarowymi (zwanymi też rabatami natural-

nymi). Jest to także pewnego rodzaju mechanizm promocyjny, który ma zachęcić nabywców do zwięk-
szania ilości nabywanych towarów czy usług. Definicja rabatów towarowych nie została przewidziana 
w prawie podatkowym, aczkolwiek znalazła odzwierciedlenie w doktrynie oraz w praktyce organów 
podatkowych. Mianowicie z rabatem naturalnym mamy do czynienia wówczas, gdy nabywając towary 
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(względnie usługi) w określonej ilości lub wartości, dodatkowo otrzymujemy pewną ilość tego same-
go towaru niejako bez wynagrodzenia (np. w przypadku nabycia 10 sztuk danego towaru jedną sztukę 
otrzymujemy gratis).

W takiej sytuacji nie dochodzi jednak do czynności nieodpłatnego przekazania dodatkowej ilości towarów, 
gdyż zdarzenia tego nie można rozpatrywać w oderwaniu od samej transakcji sprzedaży. Na przykład prze-
kazanie jednej sztuki towaru nie może być rozpatrywane w oderwaniu od przekazania 10 sztuk towaru, po-
nieważ gdyby nie transakcja sprzedaży tych 10 sztuk, nie miałoby miejsca również przekazanie jednej sztuki 
„gratisowej”. W konsekwencji należałoby uznać, iż ma miejsce tylko i wyłącznie jedna transakcja, jaką jest 
sprzedaż wszystkich towarów wydawanych nabywcy. Będzie to zatem sprzedaż 11 sztuk danego towaru.

Na potrzeby rozliczeń VAT należy zatem:
1)  skalkulować (obniżyć) jednostkową cenę towarów, tak jakby kwota wynagrodzenia otrzymywanego od 

nabywcy dotyczyła wszystkich towarów, tj. także tych, które są przekazywane jako gratisy (mimo że 
w pewnym sensie przeczy to aspektowi marketingowemu rabatów towarowych, promowanych właśnie 
jako otrzymanie czegoś gratisowego, dodatkowego, nieodpłatnego);

PRZYKŁAD

Klient kupił 1000 szt. towaru po 60 zł netto każdy. Otrzymał gratisowo dodatkowo 5 szt.
W tym przypadku cena jednostkowa netto wyniesie 59,70 zł.
W ewidencji księgowej ilościowej należy przyjąć 1005 szt. towarów według ceny jednostkowej zakupu 
t.j. 59,70 zł.

2)  na fakturze wykazać zwiększoną ilość dostarczonych towarów o towary przekazane w ramach rabatu 
towarowego.

 
PRZYKŁAD

Klient kupił 1000 szt. towaru po 60 zł netto każdy. Otrzymał gratisowo dodatkowo 5 szt. Na fakturze 
sprzedawca powinien wykazać, że sprzedał 1005 szt. towaru.

Wzór faktury

Sprzedawca: Nabywca:
Alfa Sp. z o.o. Omega SA
99-999 Warszawa, ul. Zimowa 1 99-999 Warszawa, ul. Jesienna 1
NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura nr 12/2015
Data wystawienia: 10 lutego 2015 r.

Lp.
Nazwa (rodzaj) 

towaru lub 
usługi

Miara 
i ilość

towarów/
/zakres 
wykona-

nych usług

Cena
 jednost-
kowa bez 

VAT

Wartość 
sprzedaży 

bez VAT

Wartość 
sprzedaży 
bez VAT po 
udzieleniu 

rabatu

Podatek VAT

Wartość 
bruttostawka 

VAT kwota VAT

1. Spodnie 1005 60  zł 60 300 zł 60 000 zł 23% 13 800 zł

Podsumowanie: 60 300 zł 60 000 zł x 13 800 zł 73 800 zł

Do zapłaty: 73 800 zł na rachunek bankowy 26 1963 8888 0000 1111  2345 7745

Uwagi: Przekazano dodatkowo 5 sztuk towaru o wartości 300 zł.
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Ewidencja księgowa:
1. Faktura zakupu 

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 60 000 zł 
Wn konto 223 „VAT naliczony” 13 800 zł
Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”  73 800 zł

2. Przyjęcie 1005 szt. towarów do magazynu
Wn konto 330 „Towary” 60 000 zł
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 60 000 zł

300 – Rozliczenie zakupu 223 – VAT naliczony

1) 60 000  60 000 (2 1) 13 800

202 – Rozrachunki
z dostawcami 330 – Towary

 73 800 (1 2) 60 000

W konsekwencji nie zmieni się podstawa opodatkowania z tytułu całej transakcji, tj. pozostanie nią kwo-
ta wynagrodzenia od nabywcy.

Takie samo podejście do rabatów towarowych znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatko-
wych. Jak czytamy przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 10 listopada 2010 r., sygn IPPP2/443-648/10-2/IG:

MF
 Spółka stosuje zatem powszechnie znaną i stosowaną w obrocie gospodarczym metodę intensyfikacji 

sprzedaży zwaną rabatem towarowym (naturalnym) najczęściej adresowaną do odbiorcy w postaci 
oferty handlowej o następującej treści: kup 11 sztuk (palet) herbat bądź syropów w cenie 10-ciu lub 

przy zakupie 10 sztuk (palet) herbat bądź syropów jedna sztuka (paleta) gratis. Dodany towar – ściśle zwią-
zany z określoną sprzedażą (zamówieniem), czyli w ramach jednego stosunku prawnego – jest następnie do-
starczany do hurtowni, sklepów lub aptek wraz z realizacją zamówienia (dostawy) podstawowego, 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 [zob. obecnie art. 29a 
ust. 10 – przyp. red.] i kontrahent (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.

Analizując kwestię rabatów towarowych, należy jednak mieć na uwadze, że można się spotkać i z takim 
stanowiskiem, iż rabat towarowy nie obniża podstawy opodatkowania, natomiast przekazujący „nieodpłat-
nie towary” ma obowiązek rozliczyć VAT z tytułu dodatkowej, nieodpłatnej dostawy według art. 7 ust. 2 
ustawy o VAT. Jak wskazano, pogląd ten trudno uzasadnić, aczkolwiek skoro ryzyko takie istnieje, podat-
nikom należy zarekomendować w takich sytuacjach uzyskanie interpretacji indywidualnej. Warto również 
dokonać odpowiednich zabiegów umownych, np. każdorazowo pisemnie potwierdzić z kontrahentem, że 
udzielenie rabatu towarowego będzie się wiązać ze zmniejszeniem ceny jednostkowej towaru.

Również sądy potwierdzają, że nie w każdym przypadku rabat towarowy powoduje zmniejszenie obrotu. 
WSA w Krakowie w wyroku z 29 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 831/14, uznał, że przekazanie kupują-
cemu nieodpłatnie dodatkowej sztuki towaru, której sprzedaż nie jest dokumentowana razem ze sprzeda-
nymi towarami (tzw. rabat towarowy), jest nieodpłatną dostawą towarów, która nie obniża ceny sprzeda-
nych towarów. W wyroku tym czytamy:

WSA
 Sąd zaakceptował w niniejszym przypadku poglądy prawne wyrażone przez organ interpretacyjny, 

że w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z czynnością nieodpłatnego przekaza-
nia towarów.
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Argumentem przemawiającym za powyższym stanowiskiem jest okoliczność, że dostawa udokumentowa-
na paragonem lub fakturą dotyczy w istocie sprzedaży dwóch towarów, a nie trzech. Z zupełnie inną sytuacją 
mielibyśmy do czynienia, gdyby przykładowo trzeci produkt sprzedawany był np. za 1 grosz, tu bowiem do-
stawa dotyczyłaby trzech produktów. Nie mamy do czynienia z rabatem w rozumieniu przepisów, gdy trans-
akcja udokumentowana paragonem czy fakturą dotyczy dwóch produktów, a nie trzech, nadto tak udzielony 
„rabat” nie byłby udokumentowany nawet w przyszłości. Strona, przedstawiając zasady rozliczenia sprzeda-
ży trzech produktów w cenie dwóch, wprost wskazała, że zakup dotyczy dwóch produktów. Można bowiem 
wyobrazić sobie sytuację (jedna z nich prezentowana jest w wyroku TSUE C-126/08), że kupujący otrzymuje 
kupon rabatowy, ale ten rabat ujmowany jest w dokumencie sprzedaży.

Nadto fakt, że kupujący może, a nie zawsze odbiera trzeci produkt (jak w przypadku zakupu produktów 
złączonych razem), wbrew stanowisku strony skarżącej ma znaczenie, bowiem jeżeli klient trzeciego produk-
tu nie odbierze, nie ma wątpliwości, że dochodzi do sprzedaży dwóch i o żadnym rabacie nie może być mowy.

(...) Zatem trafne jest stanowisko organu, że jeżeli po dokonaniu zakupu dwóch towarów (udokumentowa-
nego fakturą lub paragonem) klient może odebrać, a nie odbiera, trzeci produkt, to wydanie tego produktu 
niestanowiącego prezentu o małej wartości lub próbki w ramach prowadzonej akcji promocyjnej stanowi nie-
odpłatne przekazanie towarów, które na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług 
zostało zrównane z odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu.

3. Premie pieniężne 
W praktyce niejednokrotnie zdarzają się przypadki, w których firma zawiera ze swoimi kontrahentami 

umowy handlowe przewidujące wypłacanie im różnych rodzajów premii pieniężnych. Premie te mają na 
celu zachęcenie kontrahentów do większych zakupów. Z jednej strony mogą to być premie wypłacane za 
usługi marketingowe polegające np. na reklamowaniu danego towaru. W takim przypadku mamy do czy-
nienia z tzw. premią jakościową.

Z drugiej strony występują premie pieniężne należne za przekroczenie przez nabywców określonej wiel-
kości zakupów, a także za terminowe regulowanie płatności. Wówczas występuje premia o charakterze lo-
jalnościowym.

3.1. Premia pieniężna rabatem
Wypłacona premia pieniężna z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości re-

gulowania należności jest rabatem. Wypłacający premię pieniężną powinien wystawić fakturę korygującą.
Zasady rozliczenia premii pieniężnych w VAT rozstrzygnęła ostatecznie uchwała NSA. 
NSA 25 czerwca 2012 r. podjął uchwałę o sygn. akt I FPS 2/12, w której odniósł się do wypłaty kontra-

hentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub 
terminowości regulowania należności.

NSA
 Sąd wskazał, że (...) zakresy terminów rabat i premia pieniężna w znaczeniu gospodarczym się po-

krywają (...) Premia pieniężna za dany okres, w ujęciu ekonomicznym, sprowadza się w istocie do 
zwrotu nabywcy przez sprzedawcę części uiszczonego wcześniej wynagrodzenia z tytułu dokona-

nych z nabywcą transakcji – w następstwie czego zmniejszeniu ulega wcześniej określona z tytułu tych trans-
akcji ich globalna wartość, a tym samym wartość pojedynczych transakcji, pomniejszona proporcjonalnie. 
Zatem udzielenie premii pieniężnej (rabatowej) powinno skutkować u podatnika zmniejszeniem jego podsta-
wy opodatkowania oraz podatku należnego, co czyniłoby u niego zadość zasadzie neutralności oraz propor-
cjonalności VAT w stosunku do otrzymanej przez niego ceny z transakcji w danym przedziale czasowym.

Reasumując, NSA zajął stanowisko, że: Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) 
z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat 
w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmniejszający 
podstawę opodatkowania.

Przedstawione stanowisko NSA zostało potwierdzone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 27 lis-
topada 2012 r. (nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618). Wskazano w niej, że premie pieniężne czy bonusy 
otrzymywane przez nabywcę od dostawcy za nabycie określonej ilości towarów czy uzyskanie określone-
go poziomu wartości sprzedanych towarów co do zasady nie są wynagrodzeniem za świadczenie usługi, 
a wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej podatkiem od towarów 
i usług. Ponadto uznano, że wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministra Finansów z 30 grudnia 2004 r. (nr PP3- 
-812-1222/2004/AP/4026) utraciły swoją aktualność.
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Jednocześnie Ministerstwo Finansów w kolejnym piśmie z 27 listopada 2012 r. (nr PT4/033/5b/44/ 
/EFU/2012/PT-618) odniosło się do konsekwencji zastosowania się do interpretacji ogólnej Ministra 
Finansów z 30 grudnia 2004 r. (sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4026) dotyczącej opodatkowania premii 
pieniężnych.

MF
 W piśmie tym czytamy, że: (...) mając na uwadze konieczność działania w sposób budzący zaufanie 

do organów podatkowych, zauważa się, że rozliczenia u podatników, którzy zastosowali się do wyja-
śnień zawartych w ww. piśmie z 30 grudnia 2004 r. i opodatkowywali czynności wypłacania premii 

pieniężnych nabywcom lub dokonywali odliczeń z faktur dokumentujących czynności, o których mowa w pi-
śmie z dnia 30 grudnia 2004 r. (jeżeli były one wystawiane w związku z otrzymywanymi premiami pieniężny-
mi), objęte są ochroną prawną na mocy ww. przepisów, przez co ich kwestionowanie należy uznać za niecelowe.

Oznacza to, że premia pieniężna obniża proporcjonalnie cenę sprzedaży określonych towarów w danym 
okresie, za który jest przyznawana, czyli stanowi rabat. Aby rozliczyć przyznaną premię i obniżyć VAT, 
sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą. Gdy premia jest przyznawana w związku z wszystkimi do-
stawami zrealizowanymi w danym okresie, sprzedawca może wystawić zbiorczą fakturę korygującą (spo-
sób rozliczenia faktury korygującej, patrz s. 58).

!
 UWAGA

Gdy premia jest przyznawana w związku z wszystkimi dostawami zrealizowanymi w danym okre-
sie, sprzedawca może wystawić zbiorczą fakturę korygującą.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa wypłaciła spółce Omega premię pieniężną z tytułu przekroczenia ustalonego limitu 
obrotu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 3% wartości netto obrotów, 
które wyniosły 200 000 zł. Premia dotyczy sprzedaży opodatkowanej stawką 8%. Dlatego spółka 
Omega otrzymała do zwrotu kwotę 6480 zł (wart. netto 6000 zł, VAT 480 zł). Spółka Alfa wysta-
wiła spółce Omega zbiorczą fakturę korygującą, którą spółka odebrała w styczniu 2015 r. Dlatego 
zarówno spółka Alfa, jak i spółka Beta będą musiały obniżyć VAT na jej podstawie w rozliczeniu 
za styczeń.

Ewidencja księgowa w spółce Alfa – przychód dotyczy okresu 2014; VAT – 2015
1. Zwrot premii pieniężnej

Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 6 480 zł
Ma konto 131 „Rachunek bankowy” 6 480 zł

2. Zmniejszenie przychodów za 2014 r. – PK  
Wn konto 730 „Przychody ze sprzedaży” 6 000 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 6 000 zł

3. Faktura korygująca – zmniejszenie VAT należnego
Wn konto 222 „VAT należny” 480 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 480 zł

201 – Rozrachunki 
z odbiorcami 131 – Rachunek bankowy

1) 6 480  6 000 (2  6 480 (1

 480 (3

730 – Przychody ze sprzedaży 222 – VAT należny

2) 6 000 3) 480
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Potwierdzają to również organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywi-
dualnej z 18 lipca 2013 r., sygn. ILPP2/443-391/13-8/SJ, czytamy:

MF
 Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w przypad-

ku gdy po wystawieniu faktury:
1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4) dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
5)  podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej 

pozycji faktury
– podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., faktura korygu-
jąca powinna zawierać:
1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;

Sprzedawca: Nabywca:
ALFA Sp. z o.o. OMEGA Sp. z o.o.
99-999 Płock, ul. Wiosenna 1 99-999 Bydgoszcz, ul. Letnia 1
NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: –

Faktura korygująca nr 3/2015
z dnia 10 stycznia 2015 r.

Dotyczy faktur: nr 123/2014 z 10.01.2014 r., 
nr 166/2014 z 27.02.2014 r., 
nr 200/2014 z 19.03.2014 r., 
nr 234/2014 z 30.04.2014 r., 
nr 263/2014 z 25.05.2014 r.,
nr 289/2014 z 19.06.2014 r.,
nr 328/2014 z 15.11.2014 r.

Lp.
Wskazanie przyczyny korekty i okresu, 

którego dotyczy

Wartość 
netto
(zł)

Stawka 
VAT 

Kwota
VAT 
(zł)

Razem 
(zł)

1. Udzielenie opustu w wysokości określonej przez 
umowę z 27 sierpnia 2012 r. dla dostaw towarów 
dokonanych w okresie od 1 stycznia 2014  r. do 
31 grudnia 2014 r. 

 6000 8% 480

Podsumowanie 6000 x 480 6480

Łączna kwota udzielonego opustu: 6000 zł
Łączna kwota zmniejszająca VAT: 480 zł
Do zwrotu: 6480 zł 

Potwierdzam otrzymanie faktury korygującej: ……………………………………………
                                                                                                                         (data i podpis)

, 
., 
r., 
r., 
r.,
r.,

Od 1 stycznia 2014 r. 
podanie na zbiorczej fakturze 
korygującej numerów korygo-
wanych faktur i dat ich wysta-

wienia jest obowiązkowe.

umowanie 6000 x 480

Zbiorcza faktura korygująca 
musi zawierać informację, jakiego 
okresu rozliczeniowego dotyczy.

N
O
9

Można nie podawać NIP 
nabywcy.

Lp.
Wskazanie

Można nie podawać 
nazwy towarów 

lub usług.

Wzór zbiorczej faktury korygującej  
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2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3) dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

■  określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,
■  nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;
5)  jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio 

kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty do-
tyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6)  w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.
Art. 106j ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., stanowi, iż w przypadku 

gdy podatnik udziela upustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług doko-
nywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa 
w ust. 2:
1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
2)  może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usłu-

gi objętych korektą.
(...) Zainteresowany ma wątpliwości, czy w przypadku rabatów obniżających wartość wszystkich do-

staw towarów dokonywanych w przyjętym okresie rozliczeniowym (kwartale) na rzecz danego odbiorcy 
(Rabat 3), od dnia 1 stycznia 2014 r. Spółka będzie mogła wystawić fakturę korygującą, o której mowa 
w art. 106j ust. 3 ustawy.

Z okoliczności sprawy wynika, iż niezależnie od sposobu wyliczenia Rabatu 3 przyznanego kontrahen-
towi za przyjęty przez strony umowy okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał, rok), udzielony przez Wnio-
skodawcę rabat będzie obniżał cały obrót uzyskany przez danego kontrahenta w przyjętym przez strony 
okresie rozliczeniowym.

Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. wynika, że 
kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego, muszą zostać udokumen-
towane fakturą korygującą, zgodnie z art. 106j ustawy. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem 
faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczy-
wistości. Powyższy przepis umożliwia wystawienie faktury korygującej w przypadku wszystkich dostaw 
towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie. Przepis ten 
określa dane, jakie powinna zawierać faktura. Należy zauważyć, iż regulacja zawarta w art. 106j ustawy, 
przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych 
jakie taka faktura powinna zawierać. A zatem, podatnicy mogą wystawić fakturę korygującą do wszyst-
kich faktur wystawionych na rzecz jednego odbiorcy (kontrahenta) w danym okresie rozlicze niowym.

Dodatkowo przy wystawianiu faktur VAT korygujących do wszystkich dostaw towarów lub usług doko-
nywanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca oprócz da-
nych wynikających z przepisu art. 106j ust. 2 ustawy, powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, 
do którego odnosi się udzielony opust lub obniżka i może nie zawierać numeru, za pomocą którego na-
bywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym 
otrzymał on towary lub usługi, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi 
lub daty otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury oraz 
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Tym samym, w przypadku rabatu obniżającego wartość wszystkich dostaw towarów dokonywanych 
w przyjętym okresie rozliczeniowym na rzecz danego odbiorcy, Spółka będzie mogła wystawiać fakturę 
korygującą dokumentującą udzielenie Rabatu (3), zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. 
art. 106j ust. 2 i ust. 3 ustawy, zawierającą dane o których mowa w tych przepisach.

3.2. Rozliczenie premii pieniężnych dotyczących WNT
Tak jak w przypadku transakcji krajowych otrzymanie premii od zagranicznego dostawcy, z tytułu osiąg-

nięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności, stanowi dla polskiego po-
datnika, który rozlicza WNT, rabat. 

Taki sposób traktowania premii pieniężnych obowiązuje w przypadkach, gdy istnieje ścisły związek mię-
dzy przyznawanymi premiami pieniężnymi a zakupami towarów lub usług dokonywanymi u podmiotu 
przyznającego premię pieniężną (w innych przypadkach premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za 
świadczenie określonych usług – zob. wspomnianą już interpretację ogólną Ministra Finansów z 27 listopa-
da 2012 r., sygn. PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618).
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Odpowiednie zastosowanie ma zatem w przedstawionej sytuacji interpretacja indywidualna Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2012 r., sygn. IBPP1/443-268/12/LSz, w której czytamy, że:

MF
 (...) otrzymana nota dokumentuje udzielony przez kontrahenta zagranicznego rabat. Został on bo-

wiem przyznany za zakupy dokonane przez Wnioskodawcę, w ściśle określonym czasie (rok), zatem 
dotyczy konkretnego okresu i całego obrotu zrealizowanego w tym czasie. W związku z powyższym 

należy stwierdzić, iż przedmiotowy rabat, mając wpływ na wartość dostaw, prowadzi do obniżenia ceny na-
bytych towarów. Wnioskodawca ma możliwość ustalenia, o ile nastąpiło obniżenie ceny transakcji udoku-
mentowanej daną fakturą, nawet jeżeli tych transakcji jest więcej niż jedna w okresie rozliczeniowym. Tym 
samym istnieje możliwość przyporządkowania przyznanego rabatu do konkretnej dostawy.

Na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2013 r. organy podatkowe uznawały, że korekty WNT 
należy dokonywać w deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D oraz informacjach podsumowujących za okresy 
rozliczeniowe otrzymywania od unijnych dostawców dokumentów korygujących (zob. przykładowo inter-
pretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 czerwca 2011 r., sygn. IBPP3/443- 
-333/11/PK, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 listopada 
2012 r., sygn. ITPP2/443-980/12/AK).

Dotyczy to również sytuacji, gdy rabaty są konsekwencją przyznawanych premii pieniężnych (zob. przy-
kładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2012 r., sygn. 
IBPP1/443-268/12/LSz, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lipca 
2013 r., sygn. IPPP3/443-342/13-4/KT).

Należy uznać, że stanowisko to jest nadal aktualne na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycz-
nia 2014 r. A zatem, można dokonać zmniejszeń zgodnie z otrzymaną notą uznaniową za miesiąc otrzyma-
nia noty. Pojawiają się wprawdzie ostatnio interpretacje, gdzie organy podatkowe uznają, że decyduje data 
wystawienia noty, ale należy je uznać za błędne.

Do tej pory przyjmowano, że przy rozliczaniu korekt powinien być stosowany kurs pierwotny (z nieistot-
nym w omawianej sytuacji wyjątkiem dotyczącym korekt podwyższających cenę ze względu na okolicznoś-
ci, które wystąpiły po sprzedaży). Dotyczy to również korygowania wewnątrzwspólnotowych nabyć to-
warów. Dlatego w przypadku WNT będzie to kurs zastosowany do przeliczenia wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów, którego korekta dotyczy (zob. przykładowo wyrok NSA z 22 lutego 2007 r., sygn. I FSK 
47/06, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2011 r., sygn. 
ILPP2/443-1919/10-2/EN).

Organy podatkowe zaczęły w tym zakresie zmieniać zdanie. Uznają, że jeśli premia dotyczy dostaw do-
konanych w okresie, a nie dostaw konkretnie wskazanych, to jako kurs przeliczeniowy można stosować 
kurs waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu korygu-
jącego przez unijnego dostawcę. Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 8 lipca 2013 r., sygn. IPPP3/443-342/13-4/KT, czytamy, że:

MF
 Dniem właściwym do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na fakturze będzie ostatni 

dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę.

Zajmowane przez organy podatkowe stanowisko jest korzystne i potwierdza je również KiP. Zalecamy 
jednak wystąpienie o interpretację indywidualną.

PRZYKŁAD

Polska spółka Alfa kupuje towar u niemieckiej spółki. Za osiągnięcie limitu obrotów w 2014 r. otrzymała 
premię w wysokości 2000 euro. Wpływ na rachunek bankowy wprowadzony w PLN 28 stycznia. Wypła-
ta tej premii została udokumentowana notą wystawioną 27 stycznia. Postępując zgodnie z aktualnym 
stanowiskiem, MF przyjęła kurs z 26 stycznia, który wyniósł 4,2293 zł. Dlatego w deklaracji za styczeń 
musi obniżyć zarówno podatek należny, jak i naliczony o wartość netto  8458,60 zł, VAT – 1945,48 zł.

Ewidencja księgowa
1.  Otrzymanie 2000 euro na rachunek bankowy – według kursu faktycznego 28 stycznia, który 

wynosił 4,2245 PLN/EUR
2000 euro × 4,2245 = 8449 zł
Wn konto 131 „Rachunek bankowy” 8 449 zł
Ma konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” 8 449 zł
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2.  Nota otrzymana od kontrahenta – ujmowanie w księgach według kursu z 26 stycznia 
2000 euro × 4,2293 zł = 8458,60 zł
Wn konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” 8 458,60 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia” 8 458,60 zł

3. Korekta VAT 
Wn konto 222 „VAT należny” 1 945,48 zł
Ma konto 223 „VAT naliczony” 1 945,48 zł

4. Rozliczenie różnic kursowych 
2000 euro (4,2245 – 4,2293) = – 9,60 zł
Wn konto 755 „Koszty finansowe” 9,60 zł
Ma konto 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” 9,60 zł

131 – Rachunek bankowy
204 – Rozrachunki 

z dostawcami zagranicznymi 222 – VAT należny

1) 8 449,00 2) 8 458,60  8 449,00 (1 3) 1 945,48

 9,60 (4

735 – Wartość sprzedanych 
towarów według cen nabycia 755 – Koszty finansowe 223 – VAT naliczony

 8 458,60 (2 4) 9,60  1 945,48 (3

3.3. Premia jakościowa zapłatą za świadczenie usług
Inaczej wygląda sprawa opodatkowania VAT w przypadku premii jakościowej. Premia jakościowa udzie-

lana jest np. za przeprowadzenie akcji okolicznościowych polegających na montażu, ekspozycji materiałów 
reklamowych, wydawaniu określonej liczby gazetek reklamowych.

W kwestii opodatkowania premii jakościowych orzekał NSA w wyroku z 19 grudnia 2012 r., sygn. akt 
I FSK 273/12. Sąd uznał, że jeżeli między podmiotami istnieje stosunek prawny, na podstawie którego na-
bywca dokonuje zakupów u dostawcy, uzyskując premię nie tylko za określoną przez dostawcę wysokość 
obrotów, lecz także za realizację przez nabywcę na rzecz dostawcy innych czynności (np. marketingowych, 
serwisowych, szkoleniowych), to mamy do czynienia ze świadczeniem przez nabywcę na rzecz dostawcy 
odrębnej usługi, wynagradzanej przez dostawcę stosowną premią pieniężną, która powinna być opodatko-
wana podatkiem od towarów i usług.

Sąd uznał, że czynności wykonywane przez nabywcę towarów na rzecz kontrahenta dokonującego do-
stawy w sposób jednoznaczny związane są z otrzymanym przez niego wynagrodzeniem. Nawet jeżeli wy-
sokość tego wynagrodzenia powiązana jest z osiąganymi obrotami z tytułu sprzedaży, to, zdaniem NSA, 
sposób kalkulacji tego wynagrodzenia pozostaje bez znaczenia dla rozpatrywanej sprawy.

W takiej sytuacji nabywca świadczy usługę na rzecz sprzedawcy towaru. Powinien więc wystawić dostawcy 
fakturę. Jeżeli przed wykonaniem usługi zostanie wypłacona premia, należy ją traktować jak zaliczkę.

3.4. Rozliczenie premii u nabywcy 
Zmiana podejścia do opodatkowania premii pieniężnych musiała również zmienić pogląd na prawo do 

odliczenia podatku naliczonego. Skoro dana czynność (premia lojalnościowa) nie powinna być uznana za 
świadczenie usługi, lecz za rabat, to wypłacający premie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, 
nawet gdy otrzymał fakturę z naliczonym VAT.

Pogląd ten został wyrażony w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 lipca 2012 r., sygn. 
ILPP4/443-180/12-2/BA:

MF
 Zatem stwierdzić należy, iż faktury dokumentujące premie pieniężne, zgodnie z art. 88 ust. 3a 

pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich 
wykazany, bowiem wystawca faktury nie świadczy na rzecz podatnika usług. Tym samym podatni-
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kowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez 
nabywców w celu udokumentowania otrzymanych premii pieniężnych.

Ponadto należy jeszcze zwrócić uwagę na prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, w któ-
rej sprzedawca nie wystawi faktury korygującej podstawę opodatkowania w związku z udzieloną pre-
mią pieniężną stanowiącą rabat.

Powstaje pytanie, co w przypadku, gdy sprzedawca, który wypłacił premię, nie wystawił faktury ko-
rygującej. Czy nabywca stracił prawo do odliczenia części VAT z faktury za zakup towarów? Otóż nie. 
Potwierdził to NSA w uchwale z 25 czerwca 2012 r., sygn. I FPS 2/12. Uznał w niej, że ustawa o VAT nie 
zawiera przepisów określających negatywne konsekwencje dla podatnika w takiej sytuacji.

Nieskorzystanie przez podatnika z instytucji zmniejszenia podstawy opodatkowania (obrotu), a tym sa-
mym zmniejszenia wielkości zobowiązania podatkowego (lub zwiększenia nadwyżki podatku naliczonego 
nad należnym) nie daje podstawy do pozbawienia kontrahenta podatnika prawa do odliczenia podatku 
naliczonego w odniesieniu do tej części obrotu, która odpowiada wysokości udzielonego rabatu (premii 
pieniężnej). Sąd wskazał, że przepisy (art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT) nie powinny być jednak wykorzy-
stywane w sposób instrumentalny i nie powinny stawać się podstawą do pozbawienia podatnika prawa do 
odliczenia podatku naliczonego, gdy nie ulega wątpliwości, że transakcja opodatkowana zaistniała i wy-
kreowała podatek naliczony. W takiej sytuacji podatnik nie powinien być pozbawiany prawa do odliczenia. 
Nie powstają bowiem w tym przypadku żadne zagrożenia w zakresie uchylania się od opodatkowania.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy mamy do czynienia z premią jakościową. W takim przypadku, gdy 
sprzedawca otrzyma fakturę od nabywcy, może odliczyć z niej VAT na zasadach ogólnych.

Sposób rozliczenia faktur korygujących dokumentujących przyznaną premię nabywca rozlicza tak jak 
w przypadku pozostałych faktur korygujących in minus (zob. s. 64).

4. Rabaty pośrednie
Z perspektywy rozliczeń VAT niezwykle interesujące jest zagadnienie tzw. rabatów pośrednich. Po-

legają one na przyznaniu bonusu nie na rzecz bezpośredniego nabywcy, lecz na rzecz kolejnego pod-
miotu w łańcuchu dostaw, np. na rzecz ostatniego w kolejności finalnego konsumenta.

Pierwotnie organy podatkowe (nie tylko w Polsce) wzbraniały się w takich sytuacjach przed przyzna-
niem podatnikom prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku. Intepretowały one 
udzielanie rabatów w sposób wąski, zarezerwowany jedynie dla relacji sprzedawca–nabywca.

Jedna z takich spraw trafiła pod rozstrzygnięcie TSUE w głośnym wyroku w sprawie C-317/94 Elida 
Gibs. Spółka ta prowadziła akcje marketingowe zmierzające do wsparcia sprzedaży swoich towarów. 
Po pierwsze, dystrybuowała m.in. poprzez prasę kupony uprawniające do uzyskania rabatu w skle-
pie. Sprzedawca detaliczny (sklep) uzyskiwał zwrot kwoty udzielonego na podstawie kuponu rabatu 
od producenta (Elida Gibs). Po drugie, umieszczała na opakowaniach towarów kupony uprawniające 
do uzyskania zwrotu części ceny zapłaconej detaliście (w sklepach) od producenta (Elida Gibs).

TSUE przypomniał, że celem przepisów regulujących opodatkowanie VAT jest obciążenie podat-
kiem finalnego konsumenta. Podstawa opodatkowania nie może zatem przekroczyć kwoty wynagro-
dzenia uiszczonej przez finalnego konsumenta. Podstawa opodatkowania obejmuje wszelkie kwoty 
stanowiące wynagrodzenie otrzymane przez dostawcę albo należne dostawcy od nabywcy. Na po-
trzeby podstawy opodatkowania uwzględnia się zatem subiektywną, a nie obiektywną wartość towa-
ru. Trybunał podkreślił, że w stanie faktycznym, jaki został przedstawiony, producent, który zwró-
cił kwotę uwidocznioną na kuponie, uzyskuje w momencie zakończenia transakcji kwotę zapłaconą 
na jego rzecz przez hurtowników lub detalistów, pomniejszoną o wartość kuponów. Zaniechanie po-
mniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę uwidocznioną na kuponach rabatowych i zwróconą 
finalnym klientom pozostawałoby zatem w sprzeczności z dyrektywą VAT. Co więcej, Trybunał jasno 
wskazał, że w analizowanym stanie faktycznym nie ma potrzeby korygowania rozliczeń transakcji 
pośrednich (między producentem a hurtownikiem, między hurtownikami czy między hurtownikiem 
a detalistą).

Stanowisko zaprezentowane przez TSUE znalazło odzwierciedlenie w polskim orzecznictwie są-
dów administracyjnych (np. wyrok NSA z 13 kwietnia 2010 r., sygn. I FSK 600/09), a także w prak-
tyce organów podatkowych (np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 15 stycznia 2013 r., sygn. IPPP1/443-1133/12-2/MP, oraz z 24 lipca 2013 r., sygn. IPPP1/443- 
-407/13-2/AP).
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Co istotne, w wydawanych interpretacjach odnajdziemy również praktyczne wskazówki odnośnie 
do „technicznych” aspektów związanych z rozliczaniem rabatów pośrednich:

■ można je dokumentować notami (nie może być mowy o wystawianiu faktury korygującej na rzecz 
podmiotu, który nie otrzymał faktury pierwotnej);

W piśmie z 4 sierpnia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPP2/443-631/14/EB, czy-
tamy:

MF
  Faktura korygująca ma natomiast na celu przedstawienie różnic/zmian, jakie zaistniały w da-

nej czynności (np. zmiana ceny, zwrot towaru, czy zwykłe sprostowanie niektórych pomyłek). 
Celem jej wystawienia jest odzwierciedlenie zaistniałego stanu faktycznego. Jeśli między strona-

mi nie było żadnej czynności, która wymagałaby wystawienia faktury, to tym bardziej nie jest możliwe 
wystawienie faktury korygującej. Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy po wystawie-
niu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy, podatnik 
udzielający takiej obniżki wystawia fakturę korygującą do faktury pierwotnej. W analizowanym zdarze-
niu przyszłym; jak wyżej wskazano; nie są udzielane opusty/obniżki ceny określone w art. 29a ust. 10 
pkt 1 ustawy. Nie dokonując zbycia towarów na rzecz klientów detalicznych Spółka nie może skory-
gować wystawionej na ich rzecz faktury, gdyż takowej po prostu nie było. Jak wynika z powyższego, 
wypłacane przez Spółkę premie/bonusy nie powinny być dokumentowane fakturą, czy fakturą kory-
gującą. Tym samym Spółka będzie miała prawo udokumentować udzielenie premii/bonusów notą 
księgową.

■ obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku trzeba dokonać w rozliczeniu za miesiąc/kwar-
tał udzielenia rabatu;

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 kwietnia 2014 r., sygn. IPPP2/443-87/14-4/DG 
czytamy:

MF
  W kontekście powyższych wyjaśnień tut. Organ stwierdza, że wystawiona nota będzie dokumento-

wała prawnie dopuszczalny rabat. W konsekwencji będzie pisemnym dokumentem, który w świetle 
regulacji prawnych umożliwi udokumentowanie rabatu. Zatem, na podstawie wystawionych not, 

Wnioskodawca jest w stanie określić kwotę udzielonego Sprzedawcom rabatu i w związku z tym posiada pra-
wo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu udzielonego rabatu Sprze-
dawcom od zakupionych z hurtowni produktów.

Innymi słowy Wnioskodawca na podstawie wystawionej noty księgowej dokumentującej udzielenie raba-
tu Sprzedawcom ma prawo do obniżenia obrotu z tytułu dokonanej sprzedaży swoich towarów zarówno 
w okresie do końca 2013 r. jak i od 1 stycznia 2014 r.

Rabaty udzielane przez firmę kolejnemu podmiotowi, z pominięciem bezpośredniego kontrahenta, sta-
nowią rabaty uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Prawo do 
obniżenia przysługuje w momencie udzielenia rabatu pieniężnego. Natomiast udokumentowanie rabatu 
nie może nastąpić przez wystawienie faktury korygującej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby został on 
potwierdzony innym dokumentem, np. notą księgową.

Pojawia się kwestia, w którym momencie podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania 
i podatku należnego. Trzeba zatem przyjąć, że zdarzenie, które jest podstawą obniżenia obrotu, czyli data 
udzielenia rabatu, będzie wyznaczać termin korekty VAT. Nie ma podstaw do korekty deklaracji za okres, 
kiedy rozliczono pierwotną fakturę.

Zatem, biorąc pod uwagę przepisy oraz stanowisko zarówno organów podatkowych, jak i NSA, wskazać 
należy, że rabaty udzielane kolejnemu podmiotowi, z pominięciem bezpośredniego kontrahenta, stano-
wią rabaty uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego  z momentem 
udzielenia rabatu pieniężnego. 

W c/w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 kwietnia 2014 r. czytamy:

MF
  Jak już wyżej wskazano, Wnioskodawca wystawi notę księgową w celu udokumentowania udzielo-

nego Sprzedawcom rabatu. Nota będzie stanowiła pisemny dokument potwierdzający wysokość 
kwoty przyznanego danemu Sprzedawcy rabatu. Wnioskodawca powinien również posiadać sto-

sowne dokumenty, które umożliwią precyzyjne określenie, w jakim okresie rozliczeniowym dokonano prze-
kazania Sprzedawcy należnego rabatu pieniężnego. Zatem na podstawie posiadanych dokumentów Wnios-
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kodawcy przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu 
za okres, w którym faktycznie zostaną przekazane Sprzedawcom kwoty udzielonych rabatów pieniężnych. 
Wnioskodawca ma prawo dokonać obniżenia obrotu (wartości sprzedaży) w wyżej przedstawiony sposób za-
równo w okresie do końca 2013 r. jak i od 1 stycznia 2014 r.

PRZYKŁAD

Producent wyrobów spożywczych sprzedaje do hurtowni swoje wyroby, które następnie sprze-
dają je kolejnym podmiotom gospodarczym (sklepy, restauracje, puby, kluby itp.). Producent nie 
sprzedaje bezpośrednio produktów tym podmiotom i nie wystawia również na ich rzecz żadnych 
faktur VAT. W przypadku spełnienia określonych warunków dotyczących poziomu dokonanych 
zakupów wyrobów Producenta przez danego Sprzedawcę w danym okresie rozliczeniowym przy-
znaje im bezpośrednio bonus pieniężny. W styczniu 2015 r. przyznał bonus w wysokości 5% war-
tości netto zakupów właścicielowi sklepu Janowi Kowalskiemu, który w 2014 r. zakupił towar 
o wartości netto 100 000 zł. Dlatego producent wypłacił w styczniu  Janowi Kowalskiemu  na 
konto kwotę 5400 zł. Producent będzie mógł pomniejszyć VAT i podstawę opodatkowania w de-
klaracji za styczeń o kwoty: wartość netto 5000 zł, VAT 400 zł (stawka 8%). 
Nie wystawia faktury korygującej tylko notę księgową.

Ewidencja księgowa u producenta
1. Zwrot bonus

Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 5 400 zł
Ma konto 131 „Rachunek bankowy”  5 400 zł

2. Nota księgowa
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”  5 000 zł
Wn konto 222 „VAT należny” 400 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 5 400 zł

201 – Rozrachunki 
z odbiorcami 131 – Rachunek bankowy

1) 5 400  5 400 (2 Sp) xxx  5 400 (1

222 – VAT należny
765 – Pozostałe koszty 

operacyjne

2)  400 2) 5 000

Otrzymanego rabatu nie będzie rozliczał w VAT nabywca. W piśmie  z 5 października 2010 r. Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Warszawie,  sygn. IPPP1/443-786/10-2/AW, aktualnym również w obecnym stanie 
prawnym:

MF
 Zgodnie z przytoczonymi przepisami Podatnik, który otrzymał fakturę korygującą o której mowa 

w art. 29 ust. 4a winien zmniejszyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w którym 
otrzymał tę korektę. Powołany przepis nie przewiduje możliwości zmniejszenia kwoty podatku nali-

czonego w sytuacji otrzymania rabatu, na podstawie innych dokumentów niż faktura korygująca. Jak wyka-
zano powyżej pomiędzy Wnioskodawcą a Producentem nie dochodzi do bezpośredniej transakcji związanej 
z dostawą towarów, zatem faktu przyznania rabatu nie można potwierdzić fakturą korygującą. Przyznawa-
ne Wnioskodawcy rabaty będą dokumentowane notami księgowymi, zaś jak wykazano powyżej przepisy 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy aktów wykonawczych nie regulują obowiązku obniżenia 
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kwoty podatku naliczonego na podstawie noty księgowej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie 
należy uznać za prawidłowe.

5.  Rozliczenie faktur korygujących dokumentujących przyznane rabaty 
u wystawcy

Faktury korygujące dokumentujące przyznanie rabatu, są fakturami zmniejszającymi VAT. Aby je 
rozliczyć, konieczne jest zasadniczo  posiadanie potwierdzenia odbioru (z wyjątkiem przypadków 
wskazanych w art. 29a ust. 15 ustawy). Nie ma również potrzeby posiadania potwierdzenia odbioru 
faktury korygującej dokumentującej udzielenie skonta.  

Kwestię obniżenia podstawy opodatkowania reguluje art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, który stano-
wi, że obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej faktu-
rze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia 
otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fak-
turę, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozlicze-
niowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwier-
dzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia 
deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury ko-
rygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Ustawodawca nie wskazuje, jak powinno wyglądać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej 
przez nabywcę. Należy zatem uznać, że może ono mieć dowolną formę, pod warunkiem że dochowany 
zostanie aspekt dowodowy.

I tak, w praktyce podatnicy najczęściej stosują:
■ podpis nabywcy na kopii faktury,
■ potwierdzenie pocztowe,
■ potwierdzenie kuriera,
■ elektroniczny komunikat dostarczenia e-faktury korygującej,
■ potwierdzenie w formie korespondencji z nabywcą (często w formie e-maila lub faksu).

Nie ulega wątpliwości, że potwierdzenia nie stanowi sam tylko dowód wysłania do klienta wiadomoś-
ci zawierającej fakturę korygującą (tak samo jak potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez 
nabywcę nie stanowi sam dowód nadania listu, w tym listu poleconego). 

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 Wnioskodawcę faktur kory-

gujących na podany adres mailowy kontrahenta nie może stanowić dla Wnioskodawcy potwier-
dzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Sama wysyłka nie może być jednocześnie 

dowodem doręczenia. Zatem samo wysłanie faktur korygujących na podany adres mailowy – bez posiada-
nia przez Wnioskodawcę potwierdzenia odbioru tej faktury korygującej przez kontrahenta – nie wyczer-
puje przesłanek warunkujących prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.

W poprzednim stanie prawnym (gdy ustawa nie regulowała prawa do korekty bez potwierdzenia 
odbioru) organy podatkowe dopuszczały możliwość korygowania rozliczenia bez posiadania przez 
sprzedawcę „zwrotki”, ale tylko gdy kupującym była osoba fizyczna nieprowadząca działalności go-
spodarczej. 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 ce-

lem dostarczenia faktury korygującej i upewnienia się, że nabywca towaru jest w jej posiadaniu i zapoznał 
się z nią, oraz że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach okreś lonych w wysta-
wionej korekcie faktury. W tym celu w odniesieniu do odbiorców, którzy są osobami fizycznymi nieprowa-
dzącymi działalności gospodarczej (nie są podatnikami VAT), prawo do obniżenia podstawy opodatkowania 
i podatku należnego może powstać w rozliczeniu za okres, w którym wskazywane przez Wnioskodawcę 
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oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrot zakupionego towaru do magazynu oraz korespon-
dencja mailowa będą miały miejsce, pod warunkiem jednak, że Spółka uprzednio wyśle korekty faktury na 
adres nabywcy. Dowód nadania przesyłki poleconej wypełni w tym przypadku wymóg staranności w ramach 
pozyskania spornego potwierdzenia, bowiem w odniesieniu do transakcji z tymi podmiotami nie istnieje ry-
zyko 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 dokumen-
tów wskazujących na otrzymanie tej korekty przez klienta.

W obecnym stanie prawnym nie ma jeszcze interpretacji na ten temat. W związku z tym należy uznać, że 
również w tym przypadku potwierdzenie jest konieczne.

Nie ulega również wątpliwości, że potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej wysłanej w for-
mie elektronicznej jest odesłana przez nabywcę w formie elektronicznej informacja o otrzymaniu wia-
domości zawierającej fakturę korygującą, w tym wysyłane na żądanie nadawcy potwierdzenie prze-
czytania wiadomości.

Należy jednak zauważyć, że oprócz żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości elektronicznych 
możliwe jest również żądanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości elektronicznych. Tego typu po-
twierdzenia generowane są automatycznie w momencie dostarczenia wiadomości na serwer pocztowy 
odbiorcy. Jest kwestią sporną, czy tego typu potwierdzenia mogą zostać uznane za potwierdzenie otrzy-
mania faktury korygującej przez nabywcę. Zdaniem części ekspertów nie, gdyż wiadomość dostarczona 
na serwer pocztowy odbiorcy niekoniecznie musi zostać przez odbiorcę faktycznie otrzymana, np. dlate-
go, że nastąpi awaria serwera, czy ze względu na to, że trafi do katalogu ze spamem.

!
 UWAGA

Potwierdzenie odbioru może mieć dowolną formę, pod warunkiem że potwierdza dostarcze-
nie faktury korygującej do nabywcy.

W tym kontekście interesujący jest przypadek rozpatrywany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2014 r., sygn. ILPP1/443-279/14-2/MK). Sprawa dotyczy-
ła spółki, która nie była w stanie uzyskać standardowych potwierdzeń dostarczenia faktur korygujących 
do kontrahentów. Niemniej jednak kontrahenci spółki, na których wystawione zostały faktury korygujące 
zmniejszające podstawę opodatkowania, dokonywali płatności należności za zakupy i w ramach tej płat-
ności uwzględniali już kwoty zmniejszające pierwotną cenę. Przykładowo, jeżeli spółka dokonała na rzecz 
kontrahenta sprzedaży o wartości 1000 PLN netto i wystawiła pierwotną fakturę na taką kwotę, a następ-
nie udzieliła rabatu potransakcyjnego, lub kontrahent dokonał zwrotu części towaru, a spółka wystawiła 
z tego tytułu fakturę korygującą sprzedaż do wartości 500 PLN netto, to dokonując płatności, kontrahent 
uwzględniał w płatności wartość wykazaną na fakturze korygującej i zapłacił spółce nie 1000 PLN, lecz 
500 PLN. Ponadto w tytule przelewu dokonywanego na rzecz spółki kontrahent każdorazowo podawał za-
równo numer faktury pierwotnej, jak i numer faktury korygującej wystawionej przez spółkę. Przykładowo, 
jeżeli spółka wystawiła na rzecz kontrahenta fakturę na kwotę 1000 PLN o numerze FV 1(...), a następnie 
ją skorygowała, wystawiając fakturę korygującą o numerze FVK 2(...), to kontrahent w tytule przelewu po-
dawał numery obu faktur, zarówno pierwotnej, jak i korygującej, pisząc: „Tytułem: FV 1(...) – FVK 2(...)”.

W tym przypadku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że zarówno w stanie prawnym 
przed styczniem 2014 r., jak i po nim, spółka ma prawo uznać posiadane wyciągi bankowe za potwierdze-
nie otrzymania faktur korygujących przez kontrahentów, a tym samym może obniżyć podstawę opodatko-
wania wraz z należnym podatkiem.

Poza obowiązkiem posiadania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę omawiany art. 29a ust. 13 
ustawy o VAT reguluje również drugą istotną kwestię, a mianowicie moment, w którym należy dokonać obni-
żenia podstawy opodatkowania i podatku. Dla sprzedawcy istotna jest w tym zakresie data otrzymania faktu-
ry korygującej przez kontrahenta oraz data, kiedy sprzedawca uzyska potwierdzenie tego faktu. 

Dlatego, gdy klient potwierdzi odbiór faktury korygującej – obniżenia podstawy opodatkowania moż-
na dokonać pod warunkiem uzyskania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 
dany okres rozliczeniowy, w którym otrzymał on fakturę korygującą tego potwierdzenia. Uzyskanie po-
twierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej 
za dany okres rozliczeniowy uprawnia do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, 
w którym potwierdzenie to uzyskano.



Rabaty, premie i zwroty towarów – w VAT i rachunkowości

60 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  2  (864)

Terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania

Uzyskanie potwierdzenia 
było konieczne i je uzyskano

Uzyskanie potwierdzenia 
było konieczne, 

ale go nie uzyskano 
mimo udokumentowanej próby

Uzyskanie potwierdzenia 
nie było konieczne

Sprzedawca wykazuje fakturę 
korygującą za okres rozliczenio-
wy, w którym:
■ nabywca towaru lub usługo-

biorca otrzymał fakturę korygu-
jącą, pod warunkiem uzyskania 
potwierdzenia otrzymania fak-
tury korygującej przez nabyw-
cę, przed terminem złożenia de-
klaracji za ten okres;

■ uzyskał potwierdzenie otrzy-
mania faktury korygującej 
przez nabywcę, w pozostałych 
przypadkach.

Sprzedawca wykazuje faktu-
rę korygującą za okres rozlicze-
niowy, w którym łącznie zostały 
spełnione następujące przesłanki:
■ podjęto udokumentowaną pró-

bę doręczenia faktury korygu-
jącej;

■ z posiadanej dokumentacji wy-
nika, że nabywca towaru lub 
usługobiorca wie, iż transak-
cja została zrealizowana zgod-
nie z warunkami określonymi 
w fakturze korygującej.

Sprzedawca wykazuje faktu-
rę korygującą za okres rozlicze-
niowy, w którym wystawiono 
fakturę. Ostatnio pojawiają się 
interpretacje (dotyczące WDT 
i eksportu), że faktury korygują-
ce w takim przypadku rozliczamy 
w deklaracji za okres, kiedy wy-
stąpiła podstawa do jej wystawie-
nia (np. udzielanie rabatu).

Przeanalizujmy to na przykładzie.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa w lipcu dokonała krajowej sprzedaży towarów na rzecz spółki Beta. W lipcu też została 
wystawiona faktura. W wyniku renegocjacji warunków handlowych 20 wrześniu spółka Alfa wysta-
wiła i wysłała spółce Beta fakturę korygującą tytułem przyznanego jej rabatu, który obniża rozlicze-
nie VAT o kwoty: wart. netto 10 000, VAT 2300. Spółka Beta odesłała potwierdzenie odbioru korekty. 
Dla lepszego zobrazowania zagadnienia załóżmy kilka wariantów:
■  spółka Beta otrzymała fakturę korygującą jeszcze we wrześniu, a potwierdzenie tego faktu dotarło 

do spółki Alfa 20 października – spółka Alfa powinna obniżyć podstawę opodatkowania i podatek 
w rozliczeniu za wrzesień (potwierdzenie dotarło do spółki Alfa przed złożeniem deklaracji VAT za 
wrzesień);

Dla celów ewidencji księgowej jednostka przyjęła zasadę, że VAT od faktur korygujących ujmuje na 
koncie „VAT do rozliczenia w okresach następnych”. Przeksięgowanie następuje na podstawie doku-
mentu PK po otrzymaniu potwierdzenia odbioru. 

Ewidencja księgowa
1. Wystawienie faktury korygującej (wrzesień)

Wn konto 730 „Przychody ze sprzedaży” 10 000 zł
Wn konto 222-2 „VAT do rozliczenia w okresach następnych” 2 300 zł
Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” 12 300 zł

2. Otrzymanie potwierdzenia odbioru 
Wn konto 222-1 „VAT należny” 2 300 zł
Ma konto 222-2 „VAT do rozliczenia w okresach następnych” 2 300 zł

730 – Przychody ze sprzedaży
222-2 – VAT do rozliczenia 

w okresach następnych

1) 10 000  xxx (Sp 1) 2 300  2 300 (2
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201 –Rozrachunki 
z odbiorcami 222-1 – VAT należny

 12 300 (1 2) 2 300

■  spółka Beta otrzymała fakturę korygującą jeszcze we wrześniu, a potwierdzenie tego faktu dotarło 
do spółki Alfa 28 października – spółka Alfa powinna dokonać obniżenia podstawy opodatkowania 
i podatku w rozliczeniu za październik (potwierdzenie dotarło do spółki Alfa po złożeniu deklaracji 
VAT za wrzesień);

Ewidencja księgowa analogiczna, jak w poprzednim wariancie. 

■  spółka Beta otrzymała fakturę korygującą w październiku, a potwierdzenie tego faktu dotarło do 
spółki Alfa 10 listopada – spółka Alfa powinna obniżyć podstawę opodatkowania i podatek w roz-
liczeniu za październik (potwierdzenie dotarło do spółki Alfa przed złożeniem deklaracji VAT za 
październik);

Ewidencja księgowa analogiczna, jak w poprzednim wariancie. 

■  spółka Beta otrzymała fakturę korygującą za październik, a potwierdzenie tego faktu dotarło do 
spółki Alfa 27 grudnia – spółka Alfa powinna obniżyć podstawę opodatkowania i podatek w rozli-
czeniu za grudzień (potwierdzenie dotarło do spółki Alfa po złożeniu deklaracji VAT za paździer-
nik).

Ewidencja księgowa analogiczna, jak w poprzednim wariancie.

5.1.  Przypadki, gdy można rozliczyć fakturę korygującą 
bez potwierdzenia jej odbioru

Ustawodawca przewidział również przypadki, gdy sprzedawca, mimo wystawienia korekty obniżającej 
podstawę opodatkowania i podatek, nie musi uzyskiwać potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę 
(art. 29a ust. 15 ustawy o VAT).

Przypadki, kiedy sprzedawca, nie mając potwierdzenia odbioru faktury korygującej, może obniżyć pod-
stawę opodatkowania i VAT:
1)  eksport towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (transakcje opodatkowane zasadniczo 

stawką 0%, zatem nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych warunków formalnych),
2)  dostawa towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium 

kraju (transakcje nieopodatkowane w Polsce, zatem nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych wa-
runków formalnych),

3)  sprzedaż energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyj-
nych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do 
ustawy o VAT, tj. m.in dostarczenie wody, odbiór ścieków, zbieranie odpadów (są to masowo świad-
czone usługi, wiążące się z wystawianiem znacznej liczby faktur, aczkolwiek jednostkowo dotyczących 
relatywnie niższych kwot – konieczność uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących byłaby 
w praktyce nieproporcjonalnym utrudnieniem),

4)  podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej 
i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż transakcja została zre-
alizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Regulacja ta jest pokłosiem wyro-
ku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska.
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Interesujący jest szczególnie ostatni z listy przypadków, kiedy bez uzyskania potwierdzenia odbioru fak-
tury można obniżyć obrót. Przepis ten należy ocenić pozytywnie, szczególnie dlatego, że stanowi on im-
plementację tez zaprezentowanych w głośnej sprawie Kraft Foods Polska. Niemniej jednak, ze względu 
na nieco nieostre brzmienie, w praktyce może on prowadzić do sporów interpretacyjnych. Enigmatycz-
na jest szczególnie druga część przepisu, tj. obowiązek, aby sprzedawca udokumentował wiedzę nabywcy 
o obniżeniu podstawy opodatkowania. Na pewno warunek ten spełni wysłanie faktury listem poleconym 
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie wystarczy samo wysłanie listu. Sprzedawca musi czekać na 
„zwrotkę” z poczty, czy faktura została odebrana.

Wyjaśnieniem, kiedy można uznać, że warunki te zostały spełnione, zajął się Dyrektor Izby Skarbowej 
w Łodzi w piśmie z 22 listopada 2013 r., sygn. IPTPP2/443-705/13-2/KWW, w którym czytamy:

MF
 (...) w tym celu pomocne mogą być – jak wskazał TSUE w ww. orzeczeniu – kopie korekt faktur, pis-

ma z przypomnieniem skierowane do nabywcy celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz np. do-
wody zapłaty czy dokumenty księgowe, z których wynikają kwoty faktycznych wpłat dokonanych 

przez kontrahentów w związku z zakupem od Spółki towarów i usług, lub też zwrot kwot pobranych od kon-
trahentów (w związku ze zdarzeniami stanowiącymi przyczynę wystawienia faktur korygujących).

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

Jak się wydaje, dokumentacją taką może być w szczególności korespondencja prowadzona między kon-
trahentami co do warunków transakcji i udzielonego rabatu, jak również dokumenty potwierdzające, że 
kontrahent (świadomy rabatu) uiścił obniżoną kwotę należności lub otrzymał zwrot części zapłaty.

Ponadto w tym przypadku obniżenie podstawy opodatkowania i należnego podatku następuje nie wcześ-
niej niż w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały spełnione łącznie obie prze-
słanki przewidziane w ust. 15, tj. (art. 29a ust. 16 ustawy o VAT):
■  sprzedawca podjął próbę doręczenia faktury korygującej, przy czym próba ta została udokumentowana,
■  z posiadanej przez sprzedawcę dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie o korek-

cie transakcji.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa dokonała w lipcu krajowej dostawy towarów na rzecz spółki Beta. Następnie w sierpniu, 
w związku z udzieleniem rabatu, wystawiła i wysłała fakturę korygującą. Spółka Alfa nie uzyskała jed-
nak potwierdzenia otrzymania korekty przez spółkę Beta. We wrześniu dwukrotnie wysłała e-mailową 
prośbę o potwierdzenie, że korekta dotarła do kontrahenta. Potwierdzenie jednak nie spłynęło. Nie-
mniej jednak we wrześniu spółka Beta dokonała płatności za towary, uwzględniając otrzymany rabat, 
tj. uiściła odpowiednio niższą kwotę. Ponadto w opisie przelewu powołała się na otrzymany rabat.
Dlatego spółka Alfa dokona obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku w rozliczeniu 
za wrzesień. W tym bowiem miesiącu jest w stanie udokumentować:
■ próbę dostarczenia korekty (wysłane prośby e-mailowe) oraz
■ wiedzę spółki Beta o rabacie (uwzględnienie rabatu i powołanie się na niego przy płatności).

Warto również zwrócić uwagę, że wśród określonych w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT przypadków, gdy 
nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę, ustawodawca nie przewi-
dział ułatwienia dla transakcji zwolnionych z podatku. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że już sam 
art. 29a ust. 13 ustawy o VAT odnosi się do obniżenia podstawy opodatkowania: (...) w stosunku do podsta-
wy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem (...). 

W przypadku czynności zwolnionych z VAT na fakturach nie występuje podatek. Dlatego w przypadku 
korekt tego typu transakcji uzyskanie potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę nie jest konieczne.

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

Termin rozliczenia faktury korygującej bez uzyskania potwierdzenia odbioru jest uzależniony od tego, 
na podstawie jakiego przepisu podatnik korzysta z prawa do rozliczenia faktury korygującej bez uzyskania 
potwierdzenia odbioru. Gdy korzysta z tego prawa na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 4, obniżenie podsta-
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wy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, 
w którym łącznie 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 korygującej, a z posiadanej 
dokumentacji musi wynikać, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowana 
zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, tzn. musi znać przyczynę wystawienia faktury.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa podpisała umowę o wykonanie usługi. Kontrahent wpłacił zaliczkę w lutym. Następnie 
w marcu doszło do zerwania umowy i zwrotu zaliczki 24 marca. Tego samego dnia została wystawio-
na faktura korygująca i wysłana ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 14 kwietnia spółka otrzyma-
ła z poczty zwrot korespondencji 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 warun-
ki zostały spełnione.

W pozostałych przypadkach, gdy potwierdzenie nie jest konieczne (np. faktury za media, transakcje opo-
datkowane od marży), 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).

5.3. Kursy walut do przeliczania faktur korygujących
Jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej, do przeliczenia na złote faktur korygujących należy 

stosować ten sam kurs co w przypadku faktur pierwotnych. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warsza-
wie z 29 listopada 2013 r., sygn. IPPP3/443-805/13-3/JK, czytamy:

MF
 Jak wskazano wyżej, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury korygują-

ce wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży. Czynność dokumentowa-
na fakturą korygującą – w przedmiotowym przypadku udzielenie rabatu – koryguje poprzedni ob-

rót (ma na celu korektę wykazanych uprzednio wartości). Zatem stwierdzić należy, iż kwoty na fakturze 
korygującej wykazane w walucie obcej powinny zostać przeliczone według tego samego kursu co kwoty z fak-
tur pierwotnych (korygowanych). 

Tylko w przypadku zbiorczych faktur korygujących organy podatkowe ostatnio pozwalają na stosowanie 
aktualnego kursu (zob. s. 53).

5.4.  Rozliczenie rabatów przyznanych 
w przypadku transakcji zagranicznych

W przypadku transakcji zagranicznych, dla których podatnikiem jest nabywca, otrzymany rabat rozlicza-
my na bieżąco tj. w rozliczeniu za okres, kiedy otrzymaliśmy dokument od wystawcy. Natomiast do rozli-
czenia korekty stosujemy kurs taki sam jak w przypadku transakcji pierwotnej, której dotyczy dokument 
korygujący (wyjątkiem są faktury zbiorcze).

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2014 r., sygn. IBPP4/443-130/14/LG, 
czytamy:

MF
 Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić i zgodzić się z Wnio-

skodawcą, że – w sytuacji otrzymania od dostawcy dokumentu korygującego wystawionego w przy-
padku obniżenia ceny z tytułu reklamacji jakościowych oraz obniżenia ceny z tytułu udzielonych 

rabatów – powinien on dokonać korekty obrotu i odpowiadającego mu podatku z tytułu wewnątrzwspólno-
towego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za okres, w którym otrzymuje od dostawcy unijnego dokument 
korygujący, jednocześnie przy ustaleniu wartości takiej korekty należy zastosować kurs waluty odpowiedni 
dla faktury pierwotnej. Natomiast w przypadku otrzymania od dostawcy unijnego dokumentu korygującego 
dot. korekty ilości towarów, gdy ilość zafakturowana nie odpowiada ilości otrzymanej w rzeczywistości – po-
winien dokonać korekty obrotu i odpowiadającego mu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów w deklaracji VAT-7 za okres, w którym pierwotnie powstał obowiązek podatkowy w związku z we-
wnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, jednocześnie przy ustaleniu wartości takiej korekty należy zasto-
sować kurs waluty odpowiedni dla faktury pierwotnej.
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6. Rozliczenie zakupów przez kupującego, gdy otrzymał rabat
W kontekście rozliczania rabatów należy również mieć na uwadze obowiązki ciążące na nabywcy (oczy-

wiście, jeżeli jest on podatnikiem VAT). Skoro zmniejszy się kwota należności, a więc także podstawy opo-
datkowania i podatku, otrzymanie przez nabywcę faktury korygującej spowoduje konieczność zmniejsze-
nia odliczonego podatku naliczonego.

I tak, jak stanowi art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał 
fakturę korygującą (w tym dotyczącą rabatu), jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczo-
nego 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 korekta dotyczy, a prawo 
do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozlicze-
niu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

PRZYKŁAD

Spółka Alfa dokonała krajowej dostawy towarów na rzecz spółki Beta. Transakcja miała miejsce 
w sierpniu. W tym też miesiącu spółka Beta otrzymała fakturę dokumentującą nabycie towarów. Na-
stępnie, we wrześniu, spółka Alfa, w związku z udzieleniem rabatu spółce Beta, wystawiła na jej rzecz 
fakturę korygującą. Spółka Beta otrzymała korektę jeszcze we wrześniu. Załóżmy, że:
■  spółka Beta odliczyła VAT naliczony z pierwotnie otrzymanej faktury w rozliczeniu za sierpień – w 

rozliczeniu za wrzesień zmniejszy VAT naliczony wynikający z otrzymanej korekty,
■  spółka Beta zamierza odliczyć VAT naliczony z pierwotnie otrzymanej faktury dopiero w rozlicze-

niu za październik (spółka Beta ma zasadniczo 3 miesiące na dokonanie odliczenia) – zmniejszenia 
VAT naliczonego spółka Beta dokona także dopiero w rozliczeniu za październik, tj. łącznie z rozli-
czeniem faktury pierwotnej,

■  spółka Beta zapomniała dokonać odliczenia VAT naliczonego przez następne miesiące i dopiero na 
początku kolejnego roku dokonała w tym celu korekty deklaracji VAT za sierpień – zmniejszenia 
VAT naliczonego spółka Beta dokona także w rozliczeniu za sierpień, tj. łącznie z rozliczeniem fak-
tury pierwotnej w drodze korekty deklaracji VAT.

Ustawodawca określił również moment zmniejszenia podatku naliczonego przez nabywcę, o którym 
mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. Chodzi o omawiany przypadek, gdy sprzedawca nie jest 
w stanie uzyskać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Ustawodawca prawdopodob-
nie zakłada, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest w większości przypadków zaginięcie faktury korygują-
cej, a nie brak chęci współpracy po stronie nabywcy. Wtedy bowiem mogłaby obowiązywać zasada ogól-
na, tj. moment otrzymania korekty przez nabywcę. W konsekwencji, jak wynika z art. 29a ust. 16 ustawy 
o VAT, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozlicze-
niu za okres, w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana, tj. o otrzy-
maniu rabatu.

7. Konsekwencje udzielenia rabatów przez sprzedawcę
Sprzedawcy często zastanawiają się, czy mogą odliczyć VAT od zakupów sprzedanych z udzielonym ra-

batem, szczególnie gdy towar jest sprzedawany za przysłowiową złotówkę. Powstaje pytanie, czy w takiej 
sytuacji organ podatkowy nie oszacuje podstawy opodatkowania na podstawie art. 32 ustawy o VAT.

7.1.  Odliczenie VAT od dostawy towarów   
sprzedanych po cenie promocyjnej

Sprzedaż towarów po cenie promocyjnej nie wpływa na możliwość odliczania podatku naliczonego przy 
nabywaniu tych towarów.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Pozna-
niu w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2011 r., sygn. ILPP1/443-1130/11-4/MS. Czytamy w niej, 
że:
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MF
 (...) rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy jest uwarunkowane 

tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykony-
wania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki, o których mowa 

w art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione, ponieważ – jak wynika z wniosku – Spółka jest podatnikiem VAT czyn-
nym, a zakupione lub wytworzone przez Zainteresowanego produkty/towary mają związek z wykonywany-
mi przez niego czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia pozostaje fakt, 
iż przedmiotowe towary/produkty sprzedawane są po uwzględnieniu rabatów obniżających podstawę opo-
datkowania (niekiedy nawet znacznie poniżej wartości nabycia lub wytworzenia). Ustawa nie przewiduje 
bowiem regulacji, które ograniczałyby zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym, że 
podatnik dokonuje sprzedaży towarów po cenach promocyjnych.

W konsekwencji organ podatkowy uznał, że: Spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku na-
liczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem produktów/towarów sprzedawanych następnie w promo-
cyjnej cenie, tj. cenie niższej niż cena nabycia lub koszt wytworzenia, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględ-
nieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.

!
 UWAGA

Zakup towarów po cenie promocyjnej nie pozbawia możliwości odliczania podatku naliczonego 
przy nabywaniu tych towarów.

PRZYKŁAD

Podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu towarów, które sprzedał z rabatem 50%. Sprzedaż 
po cenie promocyjnej nie wpłynęła na prawo do odliczenia, mimo że kwota podatku należnego z ty-
tułu sprzedaży tych towarów jest niższa od kwoty podatku odliczonego przy ich zakupie (ze wzglę-
du na promocyjną cenę sprzedaży niższą od ceny zakupu). W szczególności nie jest konieczne z tego 
względu korygowanie odliczonego podatku do kwoty podatku należnego z tytułu sprzedaży towarów 
po cenie promocyjnej.

7.2. Szacowania obrotu przy sprzedaży promocyjnej
Brak szczególnych skutków VAT nie dotyczy jednak wszystkich przypadków. W sytuacjach określonych 

przepisami art. 32 ustawy o VAT organy podatkowe są uprawnione do szacowania obrotu, gdy sprzedaż 
jest dokonywana z rabatem.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 października 2012 r., 
sygn. IPTPP2/443-606/12-4/JN:

MF
 (...) przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustala-

nia ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość 
danego towaru. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zys kiem. Obro-

tem jest kwota należna z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar 
za cenę znacznie niższą. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania 
rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy (o których mowa w art. 32 ustawy), or-
gan podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejsco-
wości lub na danym rynku, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny.

Przepisy art. 32 ustawy o VAT mają zastosowanie przy sprzedaży towarów po cenie promocyjnej, jeżeli 
łącznie spełnione są cztery warunki. Konieczne jest zatem, aby:
1.  Między nabywcą a sprzedawcą towarów istniał związek określony w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.

Związek ten istnieje, jeżeli między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje za-
rządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przy-
sposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.

2. Promocyjna cena towaru była niższa od jego wartości rynkowej.
Szacowanie obrotu przez organy podatkowe nie wchodzi w grę, jeżeli promocyjna cena jest, co prawda, 
niższa od regularnej ceny stosowanej przez sprzedawcę, lecz nie odbiega od wartości rynkowej towaru.
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3.  Nabywca towaru nie miał prawa do pełnego odliczenia albo sprzedawca nie miał pełnego prawa do od-
liczenia, a sprzedaż towaru była zwolniona od podatku.
Jeżeli sprzedaż towaru jest opodatkowana, szacowanie obrotu przez organy podatkowe jest możliwe, 
jeżeli nabywca nie ma pełnego prawa do odliczenia. A contrario, jeżeli sprzedaż towaru jest opodatko-
wana, a nabywcy przysługuje pełne prawo do odliczenia – szacowanie obrotu przez organy podatkowe 
nie jest możliwe.
Jeśli natomiast sprzedaż towaru jest zwolniona od podatku, szacowanie obrotu przez organy podatko-
we jest możliwe, jeżeli sprzedawca nie ma pełnego prawa do odliczenia. 

4. Związek istniejący między stronami miał wpływ na zastosowaną cenę promocyjną.
Sprzedaż towaru po cenie promocyjnej nie uprawnia organów podatkowych do szacowania obrotu, je-
żeli związek istniejący między stronami nie miał wpływu na zastosowaną cenę promocyjną.

PRZYKŁAD

Podatnik zorganizował promocję, w ramach której klienci, którzy dokonają zakupu za kwotę przekra-
czającą 1000 zł, są uprawnieni do zakupu towaru o wartości 100 zł za 1 zł. Wśród klientów znalazła 
się osoba fizyczna powiązana z podatnikiem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Mimo to sza-
cowanie obrotu przez organy podatkowe nie wchodzi w takiej sytuacji w grę, gdyż powiązania te nie 
miały wpływu na zastosowaną cenę promocyjną. Cena ta była dostępna na takich samych warunkach 
dla wszystkich klientów podatnika.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. sprzedała używany samochód swojemu wspólnikowi posiadającemu 25% udziałów 
w spółce, a więc powiązanemu ze spółką kapitałowo. Samochód został sprzedany za cenę znacznie 
odbiegającą od wartości rynkowej (1000 zł zamiast 15 000 zł). Jest to sprzedaż opodatkowana VAT 
według stawki 23%, a wspólnik nabywający samochód nie jest uprawniony do odliczenia podatku na-
liczonego z tytułu nabycia. W tej sytuacji organy podatkowe będą uprawnione do oszacowania obrotu 
z tytułu dostawy (sprzedaży) samochodu, gdyż na zastosowanie obniżonej ceny miał wpływ związek 
istniejący między spółką a wspólnikiem.

8. Rabaty przy sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej
Rabat udzielony w momencie dokonywania transakcji zmniejsza obrót w chwili jego udzielenia. Paragon 

fiskalny stwierdzający sprzedaż z rabatem udzielonym w momencie jej dokonania powinien dokumento-
wać faktyczny obrót wraz z należną kwotą VAT, tj. w wysokości uwzględniającej przyznany rabat. Rabat 
ten określany jest mianem rabatu transakcyjnego. Według § 8 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie kas 
paragon fiskalny musi zawierać wartość udzielonych w ten sposób rabatów.

Może jednak wystąpić sytuacja, w której rabat na towar lub usługę jest udzielany dopiero po dokona-
niu sprzedaży (np. na podstawie obrotów wynikających z paragonów fiskalnych okazanych przez nabyw-
cę). Rabaty udzielane po dokonaniu sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej są bardzo rzadką 
praktyką, jednak nie można jej wykluczyć.

Przyznanie rabatu potransakcyjnego wymaga skorygowania obrotu i kwot VAT zgodnie z rzeczywis-
tym przebiegiem transakcji. Przepisy rozporządzenia w sprawie kas określają zasady prowadzenia ewi-
dencji zwrotu towarów i uznanych reklamacji oraz ewidencji oczywistych pomyłek. Jednak nie wyczer-
pują wszystkich możliwych sytuacji, w których należy dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej 
przy użyciu kasy rejestrującej. Przepisy te nie regulują kwestii prowadzenia ewidencji korekt sprzedaży 
w związku z udzieleniem rabatu potransakcyjnego.
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Nie oznacza to, że zdarzenia tego typu nie podlegają korekcie. Należy objąć je odrębną ewidencją korekt, 
prowadzoną w sposób rzetelny i wiarygodny, która zawiera wszystkie dane niezbędne do prawidłowego 
wypełnienia deklaracji VAT, w tym elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja korekt, 
prowadzona w związku z udzieleniem osobie prywatnej rabatu potransakcyjnego, powinna zawierać dane 
dotyczące:
■ podatnika będącego sprzedawcą (imię i nazwisko lub nazwa, adres oraz NIP),
■ kasy fiskalnej, której dotyczy korekta sprzedaży (nazwa i numer ewidencyjny),
■ korygowanej transakcji (numer korygowanego paragonu fiskalnego, nazwa towaru lub usługi, wartość 

zmniejszająca obrót i kwotę VAT na skutek przyznanego rabatu).
Wskazane jest, aby do ewidencji przyznanych rabatów dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż, 

w związku z którą udzielono rabatu. Może nim być kopia paragonu fiskalnego (oryginał zatrzymuje kon-
sument).

9. Zwroty towarów

9.1 .  Rozliczenie zwrotów towarów, reklamacji 
przy sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Konieczność korekty sprzedaży zaewidencjonowanej wcześniej za pomocą kasy rejestrującej może 
wynikać przykładowo ze zwrotu towaru, uznania reklamacji. W przypadku sprzedaży zaewidencjono-
wanej za pomocą kasy rejestrującej podatnik nie ma możliwości wystawienia w związku z nią korekty 
paragonu fiskalnego. Nie oznacza to jednak, że jest on pozbawiony prawa do korekty. Istotą prawidło-
wego rozliczenia korekty sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej jest jej należyte udokumento-
wanie.

Skoro kasa rejestrująca, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, nie pozwala na korektę danych zapi-
sanych w pamięci fiskalnej, to korekta powinna być dokonana za pomocą innych ewidencji lub urządzeń 
księgowych. Na szczegółowy sposób postępowania w zakresie dokumentowania korekty obrotu zaewiden-
cjonowanego za pomocą kasy rejestrującej, dokonanej na skutek zwrotu towaru, uznania reklamacji oraz 
pomyłek, wskazują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestru-
jących – Dz.U. z 2013 r., poz. 363 (dalej: rozporządzenie w sprawie kas).

9.1.1. Ewidencjonowanie zwrotu towarów i uznanych reklamacji
Zasady ewidencjonowania zwrotów towarów oraz uznanych reklamacji towarów i usług wynikają z § 3 

ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie kas. Jeśli sprzedawca przyjął zwrot towaru lub uznał reklamację, co 
skutkowało zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, to zdarzenia te, powodują-
ce korektę zmniejszającą sprzedaż zarejestrowaną wcześniej na kasie fiskalnej, podatnik ten ujmuje w od-
rębnej ewidencji zawierającej:
■ datę sprzedaży,
■ nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub 

usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
■ termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,
■ wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem rekla-

macji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
■ zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu 

częś ci należności z tytułu sprzedaży.

Warunkiem dokonania korekty jest odpowiednie udokumentowanie zwrotu. W tym celu sprzedawca 
musi posiadać:
1. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży

W praktyce podatnicy mogą mieć wątpliwości, co należy rozumieć przez pojęcie „dokument potwierdza-
jący dokonanie sprzedaży”. Bezsprzecznie dokumentem takim będzie paragon fiskalny otrzymany w chwili 
zakupu, ale w przypadku jego braku dopuszczalne jest np. odszukanie na rolce kasy (lub w pamięci fiskal-
nej) danych konkretnej operacji sprzedaży i ich czytelne wydrukowanie. 



Rabaty, premie i zwroty towarów – w VAT i rachunkowości

68 www.pgp.infor.plPORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  2  (864)

Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zastąpienie oryginału paragonu fiskalnego:
■ wydrukiem z terminala (w przypadku płatności bezgotówkowych), 
■  paragonem niefiskalnym (z programu sprzedażowego), 
■ fakturą, 
■ podpisaną w dniu sprzedaży umową sprzedaży bądź podpisanej karty gwarancyjnej. 

Cechą wspólną tych dowodów jest to, że zostały one wystawione przez sprzedawcę już w momencie 
sprzedaży zwracanego w późniejszym terminie towaru, a więc niewątpliwie potwierdzają i dowodzą, że 
ten towar został zakupiony w danym dniu, u danego sprzedawcy(więcej na ten temat zob. 9.1.1 Korekta 
VAT gdy klient nie ma paragonu). 

2.  Protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi podpisany przez sprzedawcę 
i nabywcę

Protokół musi być podpisany zarówno przez sprzedawcę, jak i przez klienta. Protokół ten jest tylko jed-
nym z elementów, jakie musi zawierać prowadzona przez podatnika ewidencja zwrotów towarów. Zda-
niem organów podatkowych, posiadanie wyłącznie protokołu zwrotu nie uprawnia sprzedawcy do skory-
gowania VAT i podstawy opodatkowania. 

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 maja 2014 r. , sygn. IPPP2/443-240/14-3/KOM, 
czytamy:

MF
 W związku z tym Wnioskodawca, w przypadku dołączenia do prowadzonej odrębnie ewidencji 

zwrotów jedynie protokołu zwrotu towaru podpisanego tylko przez klienta, nie będzie uprawniony 
do dokonania korekty, tj. pomniejszenia obrotu oraz podatku należnego, gdyż sam protokół, bez po-

zostałych elementów ewidencji zwrotu, w tym dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży, nie jest 
wystarczającym dowodem uprawdopodobniającym dokonanie sprzedaży zwracanego w terminie później-
szym kosmetyku, w przypadku, gdy klient nie posiada paragonu fiskalnego. 

Schemat. Ewidencja księgowa korekty sprzedaży w kasie rejestrującej – zwrot towaru
 

Kasa 
krajowych środków 

pieniężnych Rozliczenie należnego VAT

Przychody 
ze sprzedaży towarów

Towary handlowe
Wartość sprzedanych towarów 
według cen zakupu (nabycia) Inne koszty operacyjne

Wyjaśnienie do schematu:
1. Korekta przychodu ze sprzedaży i VAT należnego połączona ze zwrotem gotówki:

a) wartość netto,

1

2

3
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b) podatek VAT należny,
c) wartość brutto.

2. Przyjęcie zwróconego towaru.
3. Odpisanie w koszty zniszczonego towaru.

PRZYKŁAD

Spółka A prowadzi działalność handlową za pośrednictwem sieci sklepów detalicznych. 5 stycz-
nia 2015 r. przychody ze sprzedaży sklepu wyniosły 10 000 zł. Należny VAT wyniósł 2300 zł 
(dla uproszczenia zastosowano jednolitą 23% stawkę VAT). Wartość sprzedanych towarów to 
8000 zł. W tym samym dniu miała miejsce korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie reje-
strującej:
klient zwrócił kupiony sprzęt AGD w cenie netto 350 zł (+ 23% VAT) i wartości 220 zł.
Właściwej korekty dokonano w ewidencji korekt prowadzonych dla każdej z kas z osobna. W księgach 
rachunkowych ujęto korektę na koniec dnia. Na podstawie dokonanych korekt skorygowano raport 
dobowy.

Ewidencja księgowa zwrotu towarów
1. Paragony fiskalne – sprzedaż towarów:

wartość netto: 10 000 zł
23% VAT należny: 2300 zł
wartość brutto: 12 300 zł
Wn konto 100 „Kasa”  12 300,00 zł
Ma konto 222 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”  2 300,00 zł
Ma konto 730 „Przychody ze sprzedaży”  10 000,00 zł

2. PK – wartość sprzedanych towarów: 
Wn konto 735 „Wartość sprzedanych towarów”  8 000,00 zł
Ma konto 330 „Towary handlowe”  8 000,00 zł

3. Korekta sprzedaży na podstawie karty korekt:
wartość netto: 350 zł
23% VAT należny: 80,50 zł
wartość brutto: 430,50 zł
Wn konto 730 „Przychody ze sprzedaży”  350,00 zł
Wn konto 222 „Rozrachunki z tytułu VAT należnego”  80,50 zł
Ma konto 100 „Kasa”  430,50 zł

4. Korekta kosztów dotycząca zwróconego towaru:
Wn konto 330 „Towary handlowe”  220,00 zł
Ma konto 735 „Wartość sprzedanych towarów”  220,00 zł

 

100 – Kasa
222 – Rozrachunki 

z tytułu VAT należnego

1) 12 300,00  430,50 (3 3) 80,50  2 300,00 (1

730 – Przychody ze sprzedaży 330 – Towary handlowe

3) 350,00  10 000,00 (1 Sp) xxx  8 000,00 (2

4) 220,00
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735 – Wartość
 sprzedanych towarów

2) 8 000,00  220,00 (4

Przykład wypełnienia ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Nazwa
i siedziba firmy:
A Sp. z o.o.
ul. Nowa 1
70-100 Szczecin

Punkt sprzedaży 
detalicznej:
Sklep 1
ul. Zielona 5
70-002 Szczecin

NIP:
000-000-00-00

Kasa rejestrująca:
2
Nr ewidencyjny:
12345

Nazwa 
towaru

Data 
sprzedaży

Data 
korekty

Było Jest

Wartość 
netto

VAT 
należny

Wartość 
brutto

Wartość 
netto VAT Wartość 

brutto

Sprzęt 
AGD

3.01.2015 5.01.2015 350,00 80,50 430,50 0,00 0,00 0,00

RAZEM – 350,00 80,50 430,50 0,00 0,00 0,00

–

KOREKTA in minus

Wartość 
netto

VAT 
należny

Wartość 
brutto

–350,00 –80,50 –430,50

Za nieprawidłowe urząd uznał zaewidencjonowanie na kasie zwrotu ze znakiem minus. W piśmie Dyrek-
tora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 września 2014 r., sygn. ITPP1/443-686/14/AJ, czytamy:

MF
 Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepi-

sów prawa stwierdzić należy, że – zdaniem tutejszego organu – prawidłowe jest dokumentowanie przez 
Wnioskodawcę zwrotów biletów, polegające na ujmowaniu w odrębnej ewidencji. Jak bowiem wynika 

z opisu sprawy, do dokonania zwrotu biletów niezbędne są bilety oraz dokument potwierdzający dokonanie za-
kupu. Wnioskodawca wskazał, że – po ustaleniu liczby zwracanych biletów – klient wypełnia formularz zwrotu 
biletów, na którym znajdują się następujące dane: dane adresowe oraz data, numery biletów, ilość, kwota do 
zwrotu, dzień planowanej wizyty, numer zamówienia, numer paragonu, faktury, uzasadnienie zwrotu, dane 
do przelewu (gdy klient wybierze formę zwrotu przelew), podpis sprzedawcy oraz klienta. W ocenie tutejszego 
organu, ewidencjonowanie zwrotów biletów w odrębnej ewidencji oraz opisany formularz zwrotu spełniają wa-
runki określone w powołanym § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Niemniej jednak – w ocenie tutejszego organu – nie można uznać za prawidłowe postępowanie Wniosko-
dawcy, polegające na ewidencjonowaniu zwrotów biletów za pośrednictwem kasy rejestrującej poprzez wpro-
wadzenie pierwotnej transakcji „in minus” i powtórne zaewidencjonowanie jej po uwzględnieniu wartości 
zwrotu. 

Należy bowiem zauważyć, że skoro – jak wskazano we wniosku – zwroty biletów są ujmowane w odrębnej 
ewidencji, pozwalającej na skorygowanie obrotu zarejestrowanego na kasie fiskalnej, to ewidencja ta powin-
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na być podstawą do dokonania prawidłowego rozliczenia dokonanej transakcji – pomniejszenia podstawy 
opodatkowania i wykazania jej w deklaracji miesięcznej. Jak bowiem wynika z powołanych przepisów, obo-
wiązek zaewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dokonanej sprzedaży w prawidłowej wy-
sokości – po ujęciu jej w odrębnej ewidencji – normodawca odniósł wyłącznie do sytuacji określonych w § 3 
ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, czyli w przypadku wystąpienia oczywistej omyłki. 

W świetle powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, przyjmujące za prawidłowe 
– w przypadku zwrotu biletów – wprowadzanie do pamięci kasy rejestrującej „in minus” pierwotnej transak-
cji i wystawianie nowego paragonu, uznano je za nieprawidłowe.

9.1.2. Korekta VAT, gdy klient nie ma paragonu
W praktyce dość często zdarza się, że sprzedawca przyjmuje zwrot towaru lub uwzględnia reklamację 

z tytułu sprzedaży towarów i usług, mimo że klient nie posiada lub odmawia zwrotu oryginału paragonu 
fiskalnego. Taka sytuacja wystąpi np. wówczas, gdy sprzedaż stwierdzona paragonem fiskalnym dokumen-
tuje kilka pozycji, z których zwracana jest tylko jedna, wobec czego klient odmawia zwrotu paragonu, co 
jest uzasadnione. Występują też sytuacje, w których klient, dokonując zwrotu towaru, nie dysponuje para-
gonem fiskalnym, a sprzedawca uznaje zwrot na podstawie innych przesłanek, które w sposób niebudzący 
wątpliwości potwierdzają zakup towaru u danego podatnika.

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji, której elementy określa § 3 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie kas, wymaga dołączenia do niej dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży. Podsta-
wowym dokumentem potwierdzającym ten fakt jest oczywiście paragon fiskalny, ale nie jest to jedyny do-
kument potwierdzający sprzedaż. Poza oryginałem paragonu fiskalnego sprzedaż mogą potwierdzać tak-
że inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że zwracane towary lub reklamowane towary bądź 
usługi były wcześniej przedmiotem transakcji sprzedaży między podatnikiem a jego klientem. Dokumen-
tem innym niż paragon fiskalny, który potwierdza sprzedaż, może być potwierdzenie dokonania płatności 
kartą płatniczą, dokument gwarancyjny, umowa itp.

Także organy podatkowe w takich przypadkach nie odmawiają podatnikom prawa do zmniejszenia obro-
tu i kwot podatku należnego o wartość wynikającego z tego tytułu zwrotu, pod warunkiem że był on udo-
kumentowany w sposób prawidłowy i wiarygodny.

Do kwestii prawidłowego udokumentowania zwrotu towarów, w celu obniżenia podstawy opodatkowa-
nia i kwoty podatku należnego, odniósł się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji in-
dywidualnej z 26 listopada 2013 r., sygn. IPPP2/443-919/13-2/JW. Wątpliwości podatnika (sprzedawcy) 
związane z korektą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej dotyczyły braku możliwości podłączenia 
do ewidencji korekt oryginału paragonu fiskalnego z powodu zagubienia paragonu przez klienta lub częś-
ciowego zwrotu towarów (w ostatnim przypadku klient zatrzymywał oryginał paragonu, a sprzedawca wy-
konywał kopię paragonu z oryginału paragonu fiskalnego okazanego przez klienta). W tych okolicznoś-
ciach organ podatkowy stwierdził:

MF
 Zatem w sytuacji częściowego zwrotu towaru przez klienta i posiadania przez Spółkę kopii parago-

nu fiskalnego oraz w sytuacji braku paragonu fiskalnego przez klienta zwracającego towar i możli-
wości potwierdzenia przez Spółkę (na podstawie innych zapisów i dokumentów) dokonania sprze-

daży tego towaru, tj. możliwość jednoznacznej identyfikacji sprzedanej odzieży poprzez zastosowanie 
unikatowej numeracji poszczególnego asortymentu, datę, godzinę, miejsce sprzedaży oraz zastosowaną cenę 
sprzedaży, Stronie przysługuje prawo do pomniejszenia obrotu i podatku należnego w myśl art. 29 ust. 4 
ustawy [obecnie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT – przyp. red.] pod warunkiem prowadzenia odrębnej ewiden-
cji, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia.

W celu udokumentowania prawa do korekty podatnik, który nie ma paragonu, powinien dołączyć 
do ewidencji korekt inne dokumenty potwierdzające sprzedaż na rzecz konsumenta. Potwierdzenie 
tego stanowiska można odnaleźć także w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej 
w Łodzi z 28 października 2013 r., sygn. IPTPP4/443-551/13-4/MK, oraz z 1 lipca 2014 r., sygn. 
IPTPP4/443-249/14-4/JM.

Takim potwierdzeniem może być np. kopia paragonu i oświadczenie kupującego. W piśmie Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2014 r., sygn. IPPP2/443-395/14-4/RR, zostały wskazane sposoby 
potwierdzania sprzedaży:

MF
 W praktyce podatnicy mogą mieć wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem „dokument potwier-

dzający dokonanie sprzedaży”. Bezsprzecznie dokumentem takim będzie paragon fiskalny otrzyma-
ny w chwili zakupu, ale w przypadku jego braku, dopuszczalne jest np. odszukanie na rolce kasy 

(lub w pamięci fiskalnej) danych konkretnej operacji sprzedaży i ich czytelne wydrukowanie. Innym dopusz-
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czalnym rozwiązaniem jest zastąpienie oryginału paragonu fiskalnego wydrukiem z terminala (w przypad-
ku płatności bezgotówkowych), czy też przedstawieniem przez klienta np. paragonu niefiskalnego (z progra-
mu sprzedażowego), faktury, podpisanej w dniu sprzedaży umowy sprzedaży bądź podpisanej karty 
gwarancyjnej. Cechą wspólną powyższych dowodów jest to, że zostały one wystawione przez sprzedawcę już 
w momencie sprzedaży zwracanego w późniejszym terminie towaru, a więc niewątpliwie potwierdzają i do-
wodzą, że ten towar został zakupiony w danym dniu, u danego sprzedawcy. 

Jak wykazano powyżej, udowodnienie nabycia u Wnioskodawcy towaru zwracanego przez klienta (będące 
podstawą do dokonania korekty), na podstawie innych dokumentów aniżeli oryginał paragonu fiskalnego, 
nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Jak wskazał sam 
Wnioskodawca, w przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego dysponuje on innymi dokumentami po-
twierdzającymi dokonaną sprzedaż tj. kopią paragonu fiskalnego oraz oświadczeniem klienta, z którego wy-
raźnie będą wynikały: data, rodzaj zakupionego towaru oraz miejsce zakupu (market, w którym dokonano 
zakupów). Oświadczenie to będzie podlegało weryfikacji danych w nim zawartych poprzez skonfrontowanie 
ich z danymi zawartymi w kopii paragonu z kasy fiskalnej a dopiero jeżeli dane z obydwu dokumentów będą 
tożsame, wówczas Spółka będzie dokonywała zwrotu towaru. 

Analizując opis sprawy z przedstawionymi powyżej przepisami prawa podatkowego stwierdzić należy, 
że Wnioskodawca będzie miał prawo w sytuacji braku oryginału paragonu fiskalnego jako dokument 
potwierdzający dokonanie sprzedaży, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 6 ww. rozporządzenia, wykorzy-
stać kopie paragonu fiskalnego oraz oświadczenie klienta. W związku z tym posiadanie przez Stronę 
ww. dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży jak również prowadzenie ewidencji o której 
mowa w § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia zawierającej wszystkie wymagane dane oraz sporządzanie pro-
tokółu przyjęcia zwrotu towaru podpisanego przez sprzedawcę i nabywcę są wystarczające do obniżenia 
podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług a tym samym dokonania korekty podatku na-
leżnego. 

W konsekwencji powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Korekty VAT i podstawy opodatkowania sprzedawca dokonuje na bieżąco, to znaczy w rozliczeniu za 
miesiąc lub kwartał, w którym przyjął zwrot towaru lub uznał reklamację.

9.1.3.  Zwrot towaru, którego sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT
 i zaewidencjonowana na kasie 

Co do zasady  podatnicy VAT mają obowiązek wystawiania faktur VAT stwierdzających w szczególności 
dokonanie sprzedaży. Jednym z wyjątków od tej zasady jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej, którym faktury VAT są wystawiane na ich żądanie. Dotyczy to również 
sprzedaży ewidencjonowanej z zastosowaniem kasy rejestrującej, dokumentowanej paragonem fiskalnym. 
W przypadku gdy faktura dotyczy tego rodzaju sprzedaży, do kopii faktury podatnik obowiązany jest do-
łączyć paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż, tj. wydany uprzednio nabywcy (lub przeznaczony dla 
niego). Stanowi o tym art. 106h ustawy o VAT.

Z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT wynika, że podstawę opodatkowania zmniejsza się m.in. o wartość 
zwróconych towarów. Wynika z niego możliwość pomniejszenia uzyskanego obrotu m.in. o kwoty odpo-
wiadające wartości zwróconych towarów, pod warunkiem że zwrot towaru został odpowiednio udoku-
mentowany.

Gdy towar został zaewidencjonowany na kasie rejestrującej, a następnie została wystawiona faktura, to 
w przypadku zwrotu towarów korygujemy wyłącznie fakturę. Należy wystawić fakturę korygującą. Wynika 
to z faktu, że sprzedaż jest rozliczana tylko raz, tzn. na podstawie paragonu lub faktury. Dlatego wystar-
czy skorygować tylko jeden dokument i na jego podstawie dokonać korekty. Nie ma potrzeby korygowania 
sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej i dokonywania wpisów do ewidencji korekt. Jednak 
organy podatkowe uznają, że podatnik, oprócz wystawienia faktury korygującej, ma obowiązek dokonać 
wpisu ewidencji korekt prowadzonej na potrzeby kas rejestrujących.  

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 stycznia 2014 r., sygn. IBPP3/443-1361/13/KG, 
czytamy:

MF
 Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przy sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wy-

stawiona jest na żądanie klienta faktura, a paragon zostaje podłączony do egzemplarza faktury po-
zostającego u sprzedawcy, w przypadku zwrotu towaru ma być prowadzona ewidencja oraz załą-

czane protokoły z podpisem nabywcy i sprzedawcy stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
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Ewidencja obrotu i kwot podatku należnego prowadzona z zastosowaniem kas rejestrujących stanowi do-
wód, co do wysokości obrotu oraz kwot podatku należnego od dokonanych przez podatnika transakcji sprze-
daży. Paragony fiskalne, a zarazem raporty fiskalne muszą odzwierciedlać wartość sprzedaży i potwierdzać 
faktyczny przebieg operacji gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że ewidencja prowadzona w kasie rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której pro-
wadzenia wymagają inne przepisy, a w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja prowadzona na pod-
stawie art. 111 ustawy dotyczy bowiem części sprzedaży podatnika. Ewidencja sprzedaży prowadzona przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy wyłącznie w przypadku, 
gdy zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlają-
ce rzeczywisty przebieg transakcji.

W sytuacji zwrotu towaru i wystawienia faktury korygującej podatnik powinien postępować zgodnie 
z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT [obecnie art. 29a ust. 10 – przyp. red.]. Zgodnie z tym przepisem w przypad-
ku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej 
fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upły-
wem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub 
usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usłu-
gi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi 
korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatni-
ka do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednocześnie zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, 
zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności 
(zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji ().

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy uznać, że podatnik zwrot towaru powinien ująć w ww. ewi-
dencji wtedy, gdy będzie posiadał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru 
lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. W tym momencie dopiero bowiem będzie uprawiony do 
zmniejszenia podstawy opodatkowania (i podatku) zgodnie z art. 29 ust. 4a czemu będą odpowiadać sto-
sowne zapisy w odrębnej ewidencji.

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji, zwrot towaru powinien 
zostać udokumentowany przez wystawienie faktury korygującej 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 Wnioskodawcę ewidencja 
dokonanych przez klientów zwrotów i reklamacji musi zawierać wszystkie elementy wskazane w § 3 ust. 4 
ww. rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r.

Stanowisko to jest błędne, gdyż VAT jest rozliczony tylko raz, mimo że sprzedaż została podwójnie udo-
kumentowana (faktura i paragon). Dlatego w sytuacji gdy zostanie wystawiona faktura korygująca i do-
konany zapis w ewidencji zwrotów towarów, VAT zostałby podwójnie obniżony. Dokonywanie zapisów 
w ewidencji korekt tylko w celach informacyjnych jest pozbawione sensu. Może spowodować błąd, gdy 
podatnik ten zapis uwzględni w deklaracji.  

9.1.4. Zwrot towarów sprzedawanych przez Internet
Gdy w związku z wprowadzeniem sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu dochodzi do zwrotu 

towarów, których to sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, a klient nie odsyła para-
gonu, to zdaniem organów podatkowych również nie ma przeszkód, aby skorygować VAT, gdy podatnik 
dysponuje innymi potwierdzeniami sprzedaży.

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2013 r., sygn. IPPP2/443-1043/13-2/DG, 
czytamy:

MF
 Wnioskodawca zwrot zakupionego przez Internet (wysyłkowo) towaru będzie dokumentował wy-

drukiem z systemu zakupów oraz dowodem doręczenia przesyłki do nabywcy przez firmę kurierską. 
Wnioskodawca zakłada, że nie będzie posiadał paragonu, który przekaże klientowi. Ponadto Wnio-

skodawca jako protokół zamierza stosować podpisane przez strony – tj. klienta i Spółkę oświadczenie o od-
stąpieniu od zakupu jak również formularza zwrotu towarów. Tut. Organ w odniesieniu do wyżej przedsta-
wionych dokumentów i czynności w treści odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2 uznał je za spełniające przesłanki 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

Ponadto Wnioskodawca zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących będzie prowadził 
ewidencję zawierającą datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfika-
cję i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy; termin dokonania zwrotu towaru 
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lub reklamacji towaru lub usługi; wartość brutto zwracanego towaru oraz wartość podatku należnego - w przy-
padku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży; zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość 
podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży. Ewidencja ta będzie uzupełnio-
na dowodami dokonania zakupu (wydruk z systemu zakupów oraz dowód doręczenia przesyłki do nabyw-
cy przez firmę kurierską) oraz dokumentami pełniącymi funkcje protokołu. Zatem w przedstawionej sytuacji 
ewidencja korekt sprzedaży wysyłkowej zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej będzie zawierała wszystkie 
wymagane przepisem § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia elementy. Tym samym więc na podstawie prowadzonej 
ewidencji Wnioskodawca będzie miał możliwość skorygowania obrotu z tytułu sprzedaży towarów dokonanej 
w danym okresie rozliczeniowym. 

Natomiast w tym przypadku za protokół może być uznane np. oświadczenie podpisane przez klienta, że 
odstępuje od umowy i zwraca towar. W c/w interpretacji czytamy:  Tut. Organ zgadza się ze stanowiskiem 
Strony, że przesłanie przez klienta podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub formularza zwro-
tu towaru, które to pisma zostaną również podpisane przez Spółkę, może spełniać funkcje protokołu, którego 
sporządzenie jest nałożone przepisem § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia. Z racji specyfiki realizowanej sprzeda-
ży – za pośrednictwem Internetu, czyli wysyłkowo, nie jest możliwy osobisty kontakt z klientem – czyli przy-
bycie klienta do sprzedawcy i sporządzenie na miejscu stosownych dokumentów. Tym samym więc podpisa-
ne przez klienta i Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od zakupu oraz formularza zwrotu towarów może być 
traktowane jako sporządzenie protokołu w myśl ww. przepisu.

9.2. Zwrot towarów w przypadku dostaw dokumentowanych fakturą 
Sprzedawca, któremu klient zwrócił sprzedany towar, może obniżyć podstawę opodatkowania o wartość 

tych towarów (art. 29a ust. 10 ustawy o VAT). Gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą, jest to pod-
stawą do wystawienia faktury korygującej według art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W takim przypadku 
faktura powinna zawierać następujące elementy:
1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, tj.:
■ datę wystawienia,
■ kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfiku-

je fakturę,
■ imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
■ numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
■ numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku 

lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
■ datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania za-

płaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, jeśli taka data jest określona i różni się od daty wy-
stawienia faktury,

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4) przyczynę korekty;
5)  jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowied-

nio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na 
kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Gdy klient dokonuje zwrotu towarów, co do którego wcześniej udzielono mu rabatu, wystawiając fakturę 
korygującą, kolejna faktura korygująca powinna odnosić się do faktury pierwotnej, ale uwzględniać war-
tości po udzieleniu rabatu. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2013 r., sygn. 
IPPP2/443-394/13-2/AO, czytamy:

MF
 Zauważyć należy, iż istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Przepisy ww. roz-

porządzenia odnośnie faktur korygujących jasno stanowią, że faktury korygujące podatnik wysta-
wia do faktur. Zatem faktura korygująca zawsze winna odwoływać się do danych zawartych w fak-

turze pierwotnej. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży. 
Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającej rzeczywistości. Usta-
wodawca nie dał możliwości wystawiania faktur korygujących do faktur korygujących wystawionych wcześ-
niej. Jednakże mimo, że faktura korygująca zawsze winna odwoływać się do danych zawartych w fakturze 
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pierwotnej to w sytuacji, kiedy kolejna faktura korygująca zmienia tę samą pozycje faktury co poprzednia 
wówczas należy uwzględnić skorygowane wcześniej dane, gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla 
aktualny stan i cenę towaru.

Mając na uwadze przywołane uregulowania na tle przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że 
Wnioskodawca winien wystawić kolejną fakturę korygującą odnosząc się do pierwotnej faktury VAT doku-
mentującej sprzedaż z uwzględnieniem wystawionych wcześniej faktur korygujących. Tym samym, kolejna 
faktura korygująca dokumentująca zwrot towarów winna uwzględniać wartości rabatów wynikające z wy-
stawionej wcześniej zbiorczej faktury korygującej. W konsekwencji powyższego, zgodzić się należy z Wniosko-
dawcą, że faktura korygująca z tytułu zwrotu towarów wystawiona po zbiorczej korekcie winna uwzględniać 
udzielony uprzednio zbiorczą fakturą korygującą rabat. Zatem wystawione przez Wnioskodawcę korekty 
z tytułu zwrotu towarów po zbiorczej korekcie winny uwzględniać wartości zmniejszone po uwzględnieniu 
rabatu wynikającego ze zbiorczej faktury korygującej.

PRZYKŁAD

Tomasz Nowak, prowadzący sklep z odzieżą i obuwiem ochronnym  10 stycznia 2015 r. sprzedał buty 
firmie Alfa za kwotę 123 zł, wystawiając fakturę. 27 stycznia 2015 r. spółka zwróciła towar. W związ-
ku z tym wystawił fakturę korygującą.

Wzór faktury korygującej wystawionej z powodu zwrotu towaru 

Sprzedawca:  Nabywca:
BHP Tomasz Nowak   Alfa SA
99-999 Zielona Góra, ul. Zimowa 1  99-999 Zielona Góra, ul. Wiosenna 1
NIP: XXX-XXX-XX-XX  NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura korygująca nr 002/2015
z 27 stycznia 2015 r.

do faktury z 10 stycznia 2015 r. nr 020/2015

Przyczyna korekty: zwrot towaru

Lp.
Nazwa (rodzaj) 

towaru  lub 
usługi

Miara i ilość 
towarów/

/zakres 
wykonanych 

usług

Cena 
jednostko-
wa netto

Wartość 
sprzedaży 

netto

Podatek VAT
Wartość 

sprzedaży 
brutto

stawka 
VAT kwota VAT

1. Obuwie robocze 1 szt. 100 zł 100 zł 23% 23 zł 123 zł

Podsumowanie zmniejszenia  
(z podziałem na stawki i sprzedaż zwolnioną): 100 zł 23% 23 zł 123 zł

Do zwrotu: 123 zł 

Potwierdzam otrzymanie faktury korygującej:
…………………………………………………..

(data i podpis)

Rozliczanie przez sprzedawców faktur korygujących dokumentujących zwrot towarów wymaga, co do 
zasady, uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru (art. 29a ust. 13 
w zw. z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT). Zasady rozliczeń krajowych faktur korygujących dokumentu-
jących zwrot towarów są takie same jak w przypadku faktur korygujących dokumentujących udzielony ra-
bat, zarówno u sprzedawcy, jak i nabywcy (zob. s 58 i następne). 
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9.2.1. Rozliczenie zwrotu towarów w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy

Wystawienie faktury korygującej sprzedaż w księgach rachunkowych dostawcy można ująć następują-
cym zapisem, przy założeniu księgowania kwot ze znakiem „minus”:

Wn konto 201 „Należności od klientów” kwota brutto korekty,
Wn konto 222 „VAT należny” kwota VAT,
Ma konto 730 „Przychody ze sprzedaży towarów” kwota netto korekty.
Zwrot towaru, przy założeniu, że sprzedający prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową, odbywa się 

zazwyczaj poprzez korektę dokumentu WZ (korekta wydania towaru na zewnątrz), który pełni analogicz-
ną funkcję jak dokument PZ (przyjęcie towaru do magazynu). Korekta dokumentu WZ powoduje cofnięcie 
towaru do magazynu. Dokument ten powinien być wystawiony w chwili przyjęcia zwracanego towaru do 
magazynu sprzedawcy.

Ewidencja korekty WZ oznacza konieczność dokonania korekty kosztu własnego sprzedanych towarów 
i może przebiegać następująco (księgowanie kwot ze znakiem „minus”):

Wn konto 735 „Koszt sprzedaży towarów” (–),
Ma konto 330 „Magazyn towarów” (–).
Wartość korekty WZ to kwota, jaką stanowi suma cen nabycia towarów zwracanych.

Nabywca, po otrzymaniu faktury korygującej zakup, powinien dokonać korekty przyjęcia towaru (PZ) do 
magazynu, korekty zobowiązania i VAT naliczonego. Ewidencja tego zdarzenia może wyglądać następują-
co (księgowanie kwot ze znakiem „minus”):

Wn konto 330 „Magazyn towarów” (–),
Wn konto 223 „VAT naliczony” (–),
Ma konto 202 „Zobowiązania wobec dostawców” (–).

!
 UWAGA

W przypadku gdy towary przyjmowane są do magazynu w cenach ewidencyjnych, należy skory-
gować również rozliczenie odchylenia od cen ewidencyjnych towarów zwracanych.

Niejednokrotnie w wyniku uznania reklamacji  dochodzi do obniżenia ceny sprzedaży ze strony sprze-
dawcy za zgodą nabywcy. Wynikiem tego jest wystawienie korekty cenowej faktury. 

Ewidencja zdarzenia może przebiegać następująco (księgowanie kwot ze znakiem „minus”):
Wn konto 201 „Należności od odbiorców” (–),
Ma konto 222 „VAT należny” (–),
Ma konto 730 „Przychody ze sprzedaży towarów” (–).

Jeżeli negocjacje cenowe trwają dłuższy czas, to należałoby rozważyć utworzenie odpisu aktualizującego 
należności, w szczególności w sytuacji, gdy na dzień bilansowy nie jest znana wartość upustu. W takiej sy-
tuacji sprzedawca powinien, według swojej najlepszej wiedzy, skorygować wstępnie wysokość należności 
do kwoty możliwej do uzyskania od nabywcy zapisem:

Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”
– w analityce szacowane upusty,

Ma konto 280 „Odpis aktualizujący należności”.

Wartość szacowanych upustów można obliczyć bez uwzględniania korekty VAT należnego, gdyż korekta 
VAT należnego będzie korektą zobowiązania z tytułu VAT, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik fi-
nansowy okresu bilansowego, w którym dokonano sprzedaży.

Mając niepełnowartościowy towar w magazynie (również w sytuacji, gdy oczekiwana jest korekta fak-
tury zakupu), na dzień bilansowy należy dokonać korekty wartości magazynu i zobowiązania, jednak pod 
warunkiem że istnieje pewność uzyskania korekty i znana jest przypuszczalna wysokość. Dokonujemy tego 
w drodze księgowania:

Wn konto 202 „Rozliczenia z dostawcami”,
Ma konto 330 „Magazyn – oczekiwane upusty do cen towarów”.
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9.2.2.  Zwrot towarów w księgach po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

W praktyce często się zdarza, że jednostka po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego otrzymu-
je informacje o zdarzeniach, które mają wpływ na stan aktywów lub pasywów na dzień bilansowy. 
To może być zdarzenie, które dotyczy nie 
roku poprzedniego, tj. 2014 r., ale np. roku 
2013 czy 2012. Jak wynika z art. 54 ust. 2 
ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka 
otrzymała informacje o zdarzeniach po za-
twierdzeniu sprawozdania finansowego, to 
ich skutki należy ująć w księgach rachunko-
wych roku obrotowego, w którym informa-
cje te otrzymała.

Sposób ujęcia zależy od tego, czy w związ-
ku ze zdarzeniem po dniu zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego jednostka stwierdzi popełnienie błędu. Jeśli sprawozdania finansowego za ten rok, 
którego zdarzenie dotyczy, nie można uznać za jasne i rzetelne (tj. wartość zdarzenia jest istotna), to skutki 
zdarzenia należy ująć w księgach w korespondencji z kontem „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazać 
w bilansie i zestawieniu zmian w kapitale własnym jako „Zysk/strata z lat ubiegłych”. W spółkach osobo-
wych pozycja „Zysk/strata z lat ubiegłych” nie występuje. Zysk roku bieżącego przeksięgowuje się na konto 
„Rozrachunki z właścicielami”. Dlatego skutki błędów z lat ubiegłych powinny być rozliczone poprzez wy-
nik finansowy.

SŁOWNICZEK

Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nie-
odwracalnym wyłączeniu możliwości dokonania 
zapisów księgowych w zbiorach tworzących 
księgi rachunkowe.

Schemat.  Ujmowanie skutków zdarzeń po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
w księgach

Zdarzenia po dniu bilansowym

Zdarzenia przed zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego

Zdarzenia po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego

istotne nieistotne nieistotne błąd

w księgach 
2014 r.

w księgach 
2015 r.

w księgach 
2015 r.

w księgach 
2015 r. jako 
zysk/strata 

z lat ubiegłych
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Jeżeli kwota korekty jest nieistotna, zdarzenie należy ująć w księgach jak inne zdarzenia występujące 
w danym roku obrotowym. Trzeba jednak pamiętać, że w informacji dodatkowej za rok, w którym to zda-
rzenie wystąpiło, należy je odpowiednio opisać.

Opis w informacji dodatkowej dotyczący korekty z tytułu błędu powinien zawierać następujące in-
formacje:
■ rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach,
■ kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich,
■ kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównaw-

czych.
To, czy wartość zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego uznaje się za błąd, tj. czy jest 

istotna, czy nie, zależy od tego, na jakim poziomie jednostka ustaliła w swojej polityce rachunkowości po-
ziom istotności. W literaturze przedmiotu jako poziom istotności przyjmuje się:
■ 7–10% wyniku brutto,
■ 1–2% sumy bilansowej,
■ 5–10% przychodów netto ze sprzedaży.

!
 UWAGA

Pod względem istotności należy rozpatrywać nie poszczególne transakcje, ale ich łączny wpływ 
na wynik finansowy.

 

PRZYKŁAD 

15 maja 2014 r. jednostka otrzymała zwrot towarów sprzedanych w 2012 r. W związku z tym wysta-
wiła fakturę korygującą sprzedaż i przyjęła do magazynu zwrócone towary.
Skutki tej transakcji nie są istotne, w związku z tym jednostka ujęła je w księgach rachunkowych jak 
inne zdarzenia roku 2014 r.
Wartość towarów w cenie nabycia: 12 000 zł
Wartość netto sprzedaży: 15 000 zł
VAT 23%: 3450 zł
CIT: 3000 zł × 19% = 570 zł (nadpłata)

Ewidencja księgowa
1. Zwrot towarów:

Wn konto 330 „Towary” 12 000 zł
Ma konto 735 „Koszt własny sprzedanych towarów”  12 000 zł

2. Korekta przychodów:
Wn konto 730 „Przychody ze sprzedaży”  15 000 zł
Wn konto 222 „Rozliczenie VAT należnego”  3 450 zł
Ma konto 201 „Należności handlowe”  18 450 zł

3. Podatek dochodowy – jeżeli jednostka wykazuje jako nadpłatę:
Wn konto 220 „Rozrachunki z US”  570 zł
Ma konto 870 „Podatek dochodowy”  570 zł

330 – Towary
735 – Koszt własny 

sprzedanych towarów

1) 12 000  12 000 (1

730 – Przychody ze sprzedaży 201 – Należności handlowe

2) 15 000  18 450 (2
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870 – Podatek dochodowy 220 – Rozrachunki z US
222 –Rozliczenie VAT

należnego

 570 (3 3) 570 2) 3 450

Fragment bilansu za 2014 r.:
Towary: 12 000 zł
Należności handlowe: 15 000 zł
Wynik finansowy netto: 3000 zł
Rachunek zysków i strat za okres: 1.01.2014–31.12.2014
Wynik finansowy netto: 3000 zł

PRZYKŁAD 

15 maja 2014 r. jednostka otrzymała zwrot towarów sprzedanych w 2012 r. W związku z tym wysta-
wiła fakturę korygującą sprzedaż i przyjęła do magazynu zwrócone towary.
Skutki tej transakcji są istotne, w związku z tym jednostka uznała je za błąd i ujęła w księgach rachun-
kowych w korespondencji z kontem „Zysk/strata z lat ubiegłych”.
Wartość towarów w cenie nabycia: 12 000 zł
Wartość netto sprzedaży: 15 000 zł
VAT 23%: 3450 zł
CIT: 3000 zł × 19% = 570 zł (nadpłata)

Ewidencja księgowa
1. Zwrot towarów:

Wn konto 330 „Towary”  12 000 zł
Ma konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”  12 000 zł

2. Korekta przychodów:
Wn konto 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”  15 000 zł
Wn konto 222 „Rozliczenie VAT należnego”  3 450 zł
Ma konto 201 „Należności handlowe”  18 450 zł

3. Podatek dochodowy – jeżeli jednostka wykazuje jako nadpłatę:
Wn konto 220 „Rozrachunki z US”  570 zł
Ma konto 870 „Podatek dochodowy”  570 zł

330 – Towary
820 – Rozliczenie 

wyniku finansowego

1) 12 000 2) 15 000  12 000 (1

201 – Należności handlowe

 18 450 (2

870 – Podatek dochodowy 220 – Rozrachunki z US

 570 (3 3) 570
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222 – Rozliczenie VAT
należnego

2) 3 450

Fragment bilansu za 2014 r.:
Towary: 12 000 zł
Należności handlowe: 15 000 zł.
Zysk/strata z lat ubiegłych: 3000 zł.

PRZYKŁAD 

Spółki osobowe
Jeżeli wartość korekty jest nieistotna, to jej skutki ujmuje się w księgach rachunkowych, tak jak 
w przypadku spółek kapitałowych, osób prawnych.
15 maja 2014 r. jednostka będąca spółką komandytową otrzymała zwrot towarów sprzedanych 
w 2012 r. W związku z tym wystawiła fakturę korygującą sprzedaż i przyjęła do magazynu zwrócone 
towary. Skutki tej transakcji nie są istotne, w związku z tym zostały ujęte w księgach rachunkowych 
jak inne zdarzenia roku 2014.
Wartość towarów w cenie nabycia: 12 000 zł
Wartość netto sprzedaży: 15 000 zł
VAT 23%: 3450 zł

Ewidencja księgowa
1. Zwrot towarów:

Wn konto 330 „Towary”  12 000 zł
Ma konto 735 „Koszt własny sprzedanych towarów”  12 000 zł

2. Korekta przychodów:
Wn konto 730 „Przychody ze sprzedaży”  15 000 zł
Wn konto 222 „Rozliczenie VAT należnego”  3 450 zł
Ma konto 201 „Należności handlowe”  18 450 zł

 

330 – Towary
735 – Koszt własny

sprzedanych towarów

1) 12 000  12 000 (1

730 – Przychody ze sprzedaży 201 – Należności handlowe

2) 15 000  18 450 (2

222 – Rozliczenie VAT 
należnego

2) 3 450
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PRZYKŁAD 

Spółki osobowe
Jeżeli wartość korekty jest nieistotna, to jej skutki ujmuje się w księgach rachunkowych 2014 r., tak 
jak w przypadku spółek kapitałowych, osób prawnych.
15 maja 2014 r. jednostka będąca spółką komandytową otrzymała zwrot towarów sprzedanych w 2012 r. 
W związku z tym wystawiła fakturę korygującą sprzedaż i przyjęła do magazynu zwrócone towary.
Skutki tej transakcji są istotne, w związku z tym zostały ujęte w księgach rachunkowych poprzez kon-
to „Wynik finansowy”, a kwota ta podlega przeksięgowaniu na rozrachunki z właścicielami na koniec 
okresu.
Wartość towarów w cenie nabycia: 12 000 zł
Wartość netto sprzedaży: 15 000 zł
VAT 23%: 3450 zł

Ewidencja księgowa
1. Zwrot towarów:

Wn konto 330 „Towary”  12 000 zł
Ma konto 860  „Wynik finansowy”  12 000 zł

2. Korekta przychodów:
Wn konto 860  „Wynik finansowy”  15 000 zł
Wn konto 222 „Rozliczenie VAT należnego”  3 450 zł
Ma konto 201 „Należności handlowe”  18 450 zł

330 – Towary 860 – Wynik finansowy
1) 12 000 2) 15 000  12 000 (1

201 – Należności handlowe
222 – Rozliczenie VAT 

należnego

 18 450 (2 2) 3 450

Inaczej będzie wyglądać sytuacja, gdy zwrot towarów następuje przed zatwierdzeniem sprawozdania fi-
nansowego. Sposób zapisu w księgach przedstawia poniższy przykad.

PRZYKŁAD

W 2014 r. jednostka dokonała sprzedaży towarów na łączną kwotę netto 2 500 000 zł. W lutym 2015 r. 
do jednostki zostały zwrócone towary sprzedane i zafakturowane w 2014 r. na kwotę netto 100 000 zł 
plus VAT. Jednostka nie zamknęła jeszcze ksiąg rachunkowych.

Ewidencja księgowa
Korekta zmniejszająca przychód w 2014 r.:
1a) Wn konto 730 „Sprzedaż towarów”  100 000 zł
1b) Wn konto 222 „Rozrachunki z US z tytułu VAT należnego”  23 000 zł
1c) Ma konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami”  123 000 zł

730 – Sprzedaż towarów
222 – Rozrachunki z US 
z tytułu VAT należnego

1a) 100 000  2 500 000 (Sp 1b) 23 000
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201 – Rozrachunki 
z odbiorcami

 123 000 (1c

Korekty przychodów, które nastąpiły na przełomie roku, do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, 
ujmuje się w księgach roku, w którym powstał przychód. Oznacza to, że w tym przypadku fakturę 
korygującą, która zostanie wystawiona w lutym 2015 r., korygującą sprzedaż dokonaną w 2014 r., 
jednostka ujmie w księgach 2014 r.

9.2.3. Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca zwrot kilku towarów
Przepisy ustawy o VAT (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT) przewidują możliwość wystawiania zbiorczych fak-

tur korygujących, które nie muszą zawierać wszystkich elementów, tak jak normalne faktury korygujące. 
Jednak może to mieć miejsce w przypadku, gdy podatnik udziela opustu, jak i obniżki ceny w odniesieniu 
do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, np. z tytułu 
osiągnięcia określonego pułapu wartości zakupów, dokonania płatności w określonym czasie. Elementy ta-
kiej faktury są wówczas ograniczone do minimum. Jednak przepisy VAT nie wskazują, aby ta zasada mog-
ła mieć również zastosowanie do zwrotu towarów, których sprzedaż została uprzednio udokumentowana 
odrębnymi fakturami.

Nie przeszkadza to jednak, aby jedną fakturą korygującą udokumentować zwrot towarów, których sprze-
daż została udokumentowana np. dwoma fakturami. W takiej sytuacji faktura korygująca musi posiadać 
wszystkie wymagane elementy, tak jak w przypadku „normalnej” faktury.

Nawet przed wprowadzeniem przepisów dotyczących wystawiania faktur zbiorczych do udzielonych 
rabatów sądy uznawały, że nie ma żadnych prawnych przeszkód, aby faktura korygująca miała charak-
ter zbiorczy i odnosiła się do kilku faktur sprzedaży za dany przedział czasowy (wyrok NSA z 14 grud-
nia 2010 r., sygn. akt I FSK 16/10).

W tym przypadku istotne jest podanie nazwy towarów, numerów NIP nabywcy, co w przypadku zbior-
czych faktur nie jest konieczne. Podawanie numerów faktur i dat ich wystawiania jest konieczne zarówno  
w przypadku faktur korygujących normalnych, jak i zbiorczych.

9.2.4. Faktura korygująca wystawiona przed fizycznym zwrotem towarów
Często kupujący kontaktuje się ze sprzedawcą i informuje go, że zwróci towar. Deklaracja nabywcy, że 

chce zwrócić towar, nie stanowi jeszcze wystarczającej podstawy do wystawienia korekty. 
Z art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT wynika, że jeśli po wystawieniu faktury dokonano zwrotu sprzedaw-

cy towarów, ma on obowiązek wystawić fakturę korygującą. Jak z tego wynika, faktura korygująca ma być 
następstwem zwrotu, a nie odwrotnie.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2012 r., 
sygn. IPPP1/443-1/12-2/AP: 

MF
 (...) podatnik nie posiada uprawnień do swobodnego wystawiania faktur korygujących, a tym sa-

mym do skutecznego korygowania deklaracji VAT-7, bowiem takie działania może podjąć tylko i wy-
łącznie w razie spełnienia przesłanek określonych przez ustawodawcę.

Analiza ww. § 13 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia [obecnie art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT – przyp. red.]
jednoznacznie prowadzi do wniosku, iż najpierw powinien nastąpić zwrot towaru, a następnie – bądź rów-
nocześnie – powinna być wystawiona faktura korygująca, która ten zwrot dokumentuje. Nie jest możliwe za-
chowanie kolejności odwrotnej, bowiem w takim przypadku wystawiona przez podatnika faktura korygują-
ca nie dokumentowałaby żadnej faktycznej czynności.

Zatem dopiero po fizycznym zwrocie towaru możliwe będzie udokumentowanie tego faktu stosowną 
fakturą korygującą. Wcześniej nie należy wystawiać faktury korygującej. Może bowiem dojść do sytuacji, 
że nabywca zmieni zdanie i zachowa towar. Najistotniejsze w tym przypadku jest zaistnienie zdarzenia 
gos podarczego, czyli fizyczny zwrot towaru, który wywoła określone skutki w postaci wystawienia faktury 
korygującej. 
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9.2.5. Faktura korygująca, gdy tę samą sprzedaż dokumentują dwie faktury

Nie ma potrzeby wystawiania kilku faktur korygujących, jeśli sprzedaż dotyczy jednego towaru, którego 
nabycie zostało udokumentowane np. fakturą zaliczkową i ostateczną. W przypadku zwrotu towaru przez 
nabywcę podatnik może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą do wszystkich faktur dokumentują-
cych sprzedaż danego towaru. Jednak na takiej fakturze powinny być podane wszystkie informacje doty-
czące faktur pierwotnych, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, których faktur pierwotnych dotyczy 
przedmiotowa faktura korygująca, a także wskażą, których towarów i usług korekta dotyczy, oraz wymie-
nią elementy kwotowe związane z korektą.

!
 UWAGA

Nie ma przeszkód, by wystawić zbiorczą fakturę korygującą do co najmniej kilku faktur doku-
mentujących pierwotną sprzedaż. Jednak na takiej fakturze powinny być podane wszystkie infor-

macje dotyczące faktur pierwotnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, których faktur pierwotnych 
dotyczy przedmiotowa faktura korygująca, oraz elementy kwotowe związane z korektą.

PRZYKŁAD

Tomasz Nowak, prowadzący sklep z odzieżą i obuwiem ochronnym, 10 stycznia 2015 r. przyjął zamó-
wienie na 100 par butów ochronnych. W tym samym dniu otrzymał 10% zaliczki i wystawił fakturę 
firmie Alfa za kwotę 1230 zł. 5 lutego dostarczył towar i wystawił fakturę. 27 lutego 2015 r. spółka 
zwróciła towar, uznając, że nie jest zgodny z parametrami. W związku z tym wystawił fakturę kory-
gującą.

Wzór faktury korygującej wystawionej z powodu zwrotu towaru 

Sprzedawca:  Nabywca:
BHP Tomasz Nowak   Alfa SA
99-999 Zielona Góra, ul. Zimowa 1  99-999 Zielona Góra, ul. Wiosenna 1
NIP: XXX-XXX-XX-XX  NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura korygująca nr 002/2015
z 27 lutego 2015 r.

do faktury z 10 stycznia 2015 r. nr 020/2015 oraz z 5 lutego 2015 r. nr 054/2015

Przyczyna korekty: zwrot towaru

Lp.
Nazwa (rodzaj) 

towaru  lub 
usługi

Miara i ilość 
towarów/

/zakres 
wykonanych 

usług

Cena 
jednostkowa 

netto

Wartość 
sprzedaży 

netto

Podatek VAT
Wartość 

sprzedaży 
brutto

stawka 
VAT

kwota 
VAT

1. Obuwie robocze 100 szt. 100 zł 10 000 zł 23% 2300 zł 12 300 zł

Podsumowanie zmniejszenia  
(z podziałem na stawki i sprzedaż zwolnioną): 10 000 zł 23% 2300 zł 12 300 zł

Do zwrotu: 12 300 zł  

Potwierdzam otrzymanie faktury korygującej:
 ………………………………………………….

(data i podpis)
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9.2.6.  Zwrot przeterminowanych towarów

Gdy sprzedawca, np. producent, ma umowę z kontrahentem, że zwraca mu towar przeterminowany, 
a w zamian otrzymuje taki sam towar nadający się do sprzedaży lub inny towar, ale nie ulega zmianie war-
tość zamówienia (np. przekazał towar o wartości 1000 zł, otrzymał towar również o tej samej wartości), 
to w takiej sytuacji nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującej, a następnie wystawienia faktury do-
kumentującej dostawę nowych towarów. Taka wymiana towarów nie powoduje obowiązku korekty VAT.  
Potwierdzają to również organy podatkowe. 

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 sierpnia 2014 r., sygn. ILPP2/443-584/14-2/MN, 
czytamy:

MF
 Mając na względzie powyższe, wskazać należy, że czynność faktyczna dokonywana przez Spółkę, polega-

jąca na zastąpieniu znajdujących się u Kontrahentów przeterminowanych towarów Spółki (lub takich, 
dla których upływ terminu przydatności się zbliża), takimi samymi towarami pełnowartościowymi, o któ-

rych mowa w opisie zdarzenia przyszłego – nie będzie stanowić dla Spółki odpłatnej dostawy towarów, o której 
mowa w art. 7 ustawy i w związku z tym nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 
tej ustawy oraz nie będzie wymagać dodatkowego dokumentowania dla potrzeb VAT. 

Ponadto, jeśli nie jest możliwa wymiana towarów w sposób określony powyżej, to czynność faktyczna doko-
nywana przez Spółkę, polegająca na zastąpieniu/wymianie takich towarów Spółki, znajdujących się u Kon-
trahentów, na: (i) inne towary w ramach tej samej grupy cenowej (tj. o takiej samej cenie jednostkowej) i opo-
datkowanych tą samą stawką VAT albo (ii) inne towary, których łączna wartość odpowiada łącznej wartości 
towarów podlegających wymianie, w sposób określony w powyższym zdarzeniu przyszłym (opodatkowanych tą 
samą stawką VAT co towary wymieniane) – nie będzie stanowić dla Spółki odpłatnej dostawy towarów, o któ-
rej mowa w art. 7 ustawy i w związku z tym nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 
pkt 1 tej ustawy, jak również nie będzie wymagać dodatkowego dokumentowania dla potrzeb VAT.

Zwrot ten i wymiana towarów nie podlega rozliczeniu w deklaracji VAT. Te zdarzenia muszą być jednak 
zaewidencjonowane w księgach.   

W przypadku wymiany towaru następuje zwrot wadliwego towaru sprzedawcy i wydanie towaru wolne-
go od wad. Zdarza się, że wadliwy towar jest wymieniany na inny towar niż zamawiany. Wówczas zwraca-
ny towar jest towarem pełnowartościowym. Sprzedawca przyjmuje i wydaje towar z magazynu. Odbywa 
się to zazwyczaj na dowodach tzw. PW i RW (przyjęcie wewnętrzne, rozchód wewnętrzny). Dowody PZ 
i WZ są zazwyczaj w systemach magazynowych skorelowane z fakturami zakupu i sprzedaży.

!
 UWAGA

W przypadku wymiany towaru nie ma faktury zakupu ani faktury sprzedaży. Także nie są wysta-
wiane faktury korygujące.

Ewidencja tego zdarzenia w księgach sprzedawcy może odbywać się następująco:
Przyjęcie towaru (PW) podlegającego wymianie:
Wn konto 330  „Magazyn”

– w analityce „Towary pełnowartościowe/niepełnowartościowe”.
Wydanie towaru wolnego od wad bądź zgodnego z zamówieniem:
Ma konto 330 „Magazyn – towary”,
Wn/Ma konto 735 „Koszt własny sprzedanych towarów”.

W przypadku wymiany towaru może zaistnieć sytuacja, gdy towar wymieniony będzie wyceniony po in-
nym koszcie własnym sprzedaży niż towar pierwotnie wydany. Wynika to z zasad wyceny rozchodu towa-
rów sprzedanych. Jeżeli towar przyjmowany do magazynu będzie w wartości wyższej niż towar wydawa-
ny w zamian, to „Koszt własny sprzedaży” ulegnie zmniejszeniu, zatem różnica między wartością PW i PZ 
będzie księgowana po stronie Ma konta „Koszt własny sprzedanych towarów”. W przeciwnej sytuacji koszt 
własny sprzedanych towarów wzrośnie, a różnica obciąży dodatkowo konto.

Przyjęcie towaru niepełnowartościowego wiąże się z koniecznością dokonania odpisów aktualizujących 
ten towar.

Ewidencja odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych może przebiegać następująco:
Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto 340 „Odpisy aktualizujące wartość towarów”.
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!
 UWAGA

Jeżeli sprzedawca podejmie decyzję o zaniechaniu naprawy i utylizacji towaru bądź jego sprzeda-
ży po symbolicznej kwocie, powinien na moment podejmowania decyzji dokonać odpisu aktuali-

zującego wartość towaru, do wysokości możliwej do uzyskania ceny sprzedaży.

W księgach nabywcy wymiana towaru może wyglądać następująco:
Wydanie towaru w celu wymiany:
Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu towarów”

– w analityce towary przesłane do wymiany,
Ma konto 330 „Magazyn – towary”.
Otrzymanie nowego towaru:
Wn konto 330 „Magazyn – towary”,
Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu towarów”

– w analityce towary przesłane do wymiany.

9.2.7. Anulowanie faktur zwróconych wraz z towarem 
Częstą praktyką w obrocie gospodarczym jest zwrot towarów wraz z fakturami. Sprzedawca staje wtedy 

przed dylematem, czy anulować faktury, czy wystawić fakturę korygującą. W takiej sytuacji kupujący za-
zwyczaj odmawia przyjęcia faktury korygującej.

Jednak w takiej sytuacji anulowanie faktur nie jest prawidłowym postępowaniem, gdyż anulowanie fak-
tur jest dopuszczalne wyłącznie gdy spełnione są łącznie dwa warunki: 

■ faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Pojawia się pytanie, kiedy dochodzi do „wprowa-
dzenia faktury do obrotu prawnego”. 

Organy podatkowe nie uznają za wprowadzone do obrotu faktury, które zostały wysłane do kontrahenta, 
ale nieodebrane przez niego. 

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 grudnia 2012 r., sygn. ILPP4/443-422/12-4/ISN, 
czytamy:

MF
 Reasumując, w przypadku odmowy przyjęcia od kuriera i zapłaty faktury przez klienta oraz braku 

zainteresowania zakupem usługi, czyli w przypadku, gdy faktury te zostały zwrócone przez firmę 
kurierską Spółce i nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego (nabywcy nie są w posiadaniu ory-

ginałów ani kopii tych faktur), oraz nie doszło do wykonania usługi, Wnioskodawca ma prawo do anulowa-
nia takich faktur bez potrzeby wykazywania wynikającego z nich podatku w deklaracji VAT.

Stanowisko to zostało potwierdzone również w piśmie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 22 maja 
2013 r., sygn. IPPP2/443-312/13-3/MM.  

■ nie doszło do dostawy towarów i świadczenia usług; tak będzie w sytuacji, gdy klient np. nie odebrał towaru. 

W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r., sygn. IPPP1/443-432/14-2/AS, 
czytamy:

MF
 W analizowanej sprawie istotne jest, że opisane transakcje nie doszły do skutku (kontrahenci nie 

odebrali towarów), a jednocześnie faktury nie zostały wprowadzone do obrotu (kontrahenci nie 
odebrali oryginałów faktur).

Zatem dopuszczalne jest w tym konkretnym przypadku anulowanie dokumentów (oryginałów i kopii fak-
tur). Dokumenty ww. operacji księgowych powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją i powinny być za-
chowane w dokumentach firmy Wnioskodawcy.

W przypadku gdy klient odbiera towar, nie możemy powiedzieć, że nie doszło do dostawy, nawet gdy 
następnie towar został odesłany. Dlatego w takiej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą i rozliczać 
według zasad przewidzianych dla faktur korygujących zmniejszających VAT (zob. pkt 9.2. Zwrot towarów 
w przypadku dostaw dokumentowanych fakturą s. 74). 

9.2.8. Dokumentowanie poniesionych kosztów zwrotu towaru
Gdy sprzedawca jest zobowiązany pokryć koszty transportu towaru zwracanego przez kupującego, po-

wstaje pytanie, jak zakwalifikować taką wypłatę. W tym przypadku należy uznać, że kupujący świadczy na 
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rzecz sprzedawcy usługę transportu, która podlega VAT. W związku z tym powinien wystawić sprzedawcy 
fakturę. Tej wypłaty nie należy potraktować jako odszkodowania i nie rozliczać VAT. 

Wprawdzie na początku obowiązywania nowej ustawy o VAT organy podatkowe uznawały taki zwrot 
kosztów jak odszkodowanie. 

Jak czytamy w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole z 29 grudnia 2005 r., sygn. 
PP/44367/05/P/67/05: 

MF
 (...) obciążanie dostawcy wadliwego towaru kosztami związanymi z jego zwrotem stanowi odszko-

dowanie. Koszty te stanowią bowiem dla podatnika szkodę poniesioną przez niego wskutek dostar-
czenia materiału wadliwego. Rekompensując odbiorcy towaru te koszty, kontrahenci naprawiają 

tylko szkodę powstałą u niego, a nie płacą za świadczenia wykonywane na ich rzecz.
Jednak w obecnie wydawanych interpretacjach, w podobnych stanach faktycznych, takie zwroty uznają 

za zapłatę za świadczoną usługę. 
W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 grudnia 2012 r., sygn. IPPP3/443-999/12-3/JK, 

czytamy:

MF
 Mając na uwadze powyższe na tle powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż w przedmioto-

wym przypadku koszty prac wykonanych na rzecz Podwykonawcy są związane ze zobowiązaniem 
się Wnioskodawcy do wykonania czynności, tj. dokonania zamiast Podwykonawcy napraw gwaran-

cyjnych na koszt i ryzyko Podwykonawcy. W konsekwencji koszty prac wykonanych na rzecz Podwykonawcy 
w przedmiotowym przypadku stanowią wynagrodzenia za świadczenie usługi. Zatem koszty prac wykona-
nych na rzecz Podwykonawcy mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienio-
nych w art. 5 ust. 1 ustawy i tym samym podlegają opodatkowaniu.

Tak, samo uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z 6 czerwca 2013 r., sygn. 
IPTPP4/443-136/13-5/BM, w którym czytamy:

MF
 Co do zasady obowiązek pokrycia szkody powstaje z uwagi na dokonanie czynności zabronionej (ex 

delicto) lub w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy (ex con-
tracto). Podkreślając, że decydujące znaczenie dla oceny skutków prawnych umów w stosunkach po-

między stronami ma ich treść, a nie nazwa, stwierdzić należy, iż w ocenie tut. Organu, kwoty pieniężne, któ-
rymi Wnioskodawca będzie obciążał kontrahenta nie będą posiadały cech odszkodowania za poniesioną 
szkodę, gdyż nie zaistniały okoliczności, które w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego powodowałyby 
szkodę i determinowały wypłatę odszkodowania. Kontrahent Wnioskodawcy, który w wyniku podjętej przez 
siebie decyzji rezygnuje z odbioru towarów, w związku z wystawioną przez Wnioskodawcę fakturą, zwróci 
Wnioskodawcy poniesione na realizację zamówienia, koszty.

Reasumując, kwot, którymi Spółka będzie obciążała kontrahentów nie będzie można uznać za odszkodo-
wanie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz należy je potraktować jako formę wynagrodzenia 
za świadczenie usług wynikających z zamówienia (kontraktu), które będą podlegały opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług, stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej dokumentowania obciążenia kontrahentów powyższymi 
kosztami notą księgową należy wskazać, iż wyżej stwierdzono, że koszty, którymi Wnioskodawca będzie ob-
ciążał swoich kontrahentów, będą stanowiły wynagrodzenie za świadczenie usług przez Wnioskodawcę, któ-
re będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższego obciążenie kontrahenta kosztami związanymi z wyprodukowaniem opakowań obję-
tych zamówieniem, które będą stanowiły wynagrodzenie za świadczenie usług przez Spółkę, winno być udo-
kumentowane wystawioną przez Wnioskodawcę fakturą, a nie notą księgową.

Odnosząc się do cytowanych przez Wnioskodawcę poglądów doktryny, należy stwierdzić, iż nie mają one 
zastosowania w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, że dotyczą one wypłaty odszkodowania czy kary umow-
nej, co jak wyżej stwierdzono, w niniejszej sprawie nie zachodzi. 

9.2.9. Zwrot towarów przed wystawieniem faktury
Obecnie, gdy został znacznie wydłużony termin wystawiania faktur, często zdarza się sytuacja, gdy jesz-

cze przed wystawieniem faktury klient zwraca całość lub część towaru. Fakturę wystawia się zasadniczo 
nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  wydano towar. Obowiązek podat-
kowy w VAT powstaje natomiast w chwili wydania towaru. 

W takiej sytuacji wystawca faktury może uwzględnić zwrot części towarów, jeżeli nastąpił przed upły-
wem terminu wystawienia faktury. Nie ma znaczenia, że powstał obowiązek podatkowy. W takiej sytuacji 
nie trzeba wystawiać faktury korygującej, którą wystawia się m.in., gdy po wystawieniu faktury zwrócono 
towar sprzedawcy.
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Gdy jest zwracana całość sprzedanego towaru, przed wystawieniem faktury, nie ma potrzeby jej wysta-
wiania. 

PRZYKŁAD

Piekarnia w dniach 12–18 lutego sprzedała do sklepu Jana Kowalskiego 1000 bochenków chleba po 
1,5 zł każdy. 9 marca została wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż w lutym; do tego dnia 
otrzymała zwrot 15 bochenków, dlatego powinna wystawić fakturę dokumentującą dostawę 985 bo-
chenków chleba.

9.3. Zwrot towarów w transakcjach zagranicznych
W przypadku towarów sprzedanych za granicą lub kupionych za granicą sposób rozliczenia ze względu 

na specyfikę tych transakcji różni się od transakcji krajowych.

9.3.1. Eksport towarów
W przypadku zwrotu eksportowanych towarów konieczne jest wystawienie faktur korygujących do fak-

tur dokumentujących eksport towarów. W przypadku faktur korygujących dotyczących eksportu towarów 
nie jest wymagane posiadanie przez podatnika potwierdzenia ich otrzymania przez nabywcę (art. 29a 
ust. 15 pkt 1 ustawy o VAT).

!
 UWAGA

W przypadku eksportu towarów podatnik nie musi posiadać potwierdzenia otrzymania faktury 
korygującej przez nabywcę towaru.

Sposób rozliczania faktur korygujących wystawianych w związku z eksportem towarów budzi wątpliwoś-
ci. W grę wchodzi bowiem uznanie, że takie faktury powinny być rozliczane przez sprzedawców w deklara-
cji za okres rozliczeniowy, w którym:
■ powstała przyczyna korekty (pierwsze stanowisko), albo 
■ wystawiona została faktura korygująca (drugie stanowisko).

Organy podatkowe w większości reprezentują drugie ze wskazanych stanowisk. Jako przykład można wska-
zać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 stycznia 2013 r., sygn. ILPP2/443- 
-1025/12-6/MN), w której czytamy, że:

MF
 (...) na mocy art. 29 ust. 4b ustawy [obecnie na mocy art. 29a ust. 15 ustawy o VAT – przyp. 

autora], warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez na-
bywcę towaru lub usługi nie stosuje się w eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie 

towarów. Tym samym, faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania w stosunku do pod-
stawy opodatkowania wykazanej w fakturach pierwotnych, dokumentujące eksport towarów oraz we-
wnątrzwspólnotową dostawę towarów, uwzględnia w rozliczeniu za miesiąc wystawienia tych faktur ko-
rygujących.

Zdaniem części ekspertów podatkowych jest to nieprawidłowe stanowisko, gdyż podstawę opodat-
kowania obniżają nie faktury korygujące, lecz określone zdarzenia. Faktury korygujące jedynie te zda-
rzenia dokumentują. Jednocześnie z orzecznictwa wynika, że zasadą jest rozliczanie faktur korygują-
cych w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny korekty (zob. przykładowo wyroki Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 50/11, oraz z 3 kwietnia 2012 r., sygn. 
akt I FSK 850/11). Dlatego, skoro nie ma przepisu regulującego wprost, że korekty eksportu należy 
dokonywać za okres, w którym została wystawiona faktura korygująca – nie ma powodu, aby uzna-
wać, że dla określenia okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć fakturę korygującą, decydu-
jące znaczenie miała data jej wystawienia. Przyjęcie tego stanowiska może jednak narazić podatnika 
na spór z organami podatkowymi.

Ze względu na te rozbieżności wskazane jest, aby faktury korygujące dotyczące eksportu towarów wysta-
wiać w okresach rozliczeniowych, kiedy wystąpiła przyczyna korekty, czyli zwrot towarów. W takich przy-
padkach wątpliwości, o których mowa, tracą na znaczeniu.
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PRZYKŁAD

30 września podatnik składający miesięczne deklaracje VAT-7 otrzymał zwrot towaru będącego 
uprzednio przedmiotem eksportu. Następnego dnia, 1 października, podatnik wystawił fakturę kory-
gującą dokumentującą zwrot. Zdaniem organów podatkowych fakturę tę podatnik powinien uwzględ-
nić w poz. 22 deklaracji VAT-7 za październik 2014 r. 

Przedstawione wątpliwości nie zaistniałyby, gdyby podatnik wystawił fakturę korygującą w dniu otrzy-
mania zwrotu towaru. W takim bowiem przypadku, niezależnie od przyjętego stanowiska, właściwe było-
by uwzględnienie faktury w poz. 22 deklaracji za ten sam okres.

W związku ze zwrotem wyeksportowanego towaru dochodzi do przywozu towarów z terytorium pań-
stwa trzeciego na terytorium kraju, a więc do importu towarów (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Import ten bę-
dzie mógł być jednak zwolniony od VAT. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zwalnia się od 
podatku import towarów powracających z terytorium państwa trzeciego, zwolnionych od cła, dokonywany 
przez podatnika, który wcześniej wywiózł te towary. Jak zaś wynika z art. 185 Wspólnotowego Kodeksu 
Celnego, towary wspólnotowe, które po wywiezieniu poza obszar celny Wspólnoty są powrotnie na ten ob-
szar wprowadzane i dopuszczane do swobodnego obrotu w terminie trzech lat, zostają na wniosek osoby 
zainteresowanej zwolnione z należności celnych przywozowych. 

9.3.2. Otrzymanie zwrotu towarów sprzedanych do innego kraju UE 
W przypadku zwrotu towarów, które były przedmiotem WDT, należy zwrócić uwagę na dwie 

kwestie. 
Po pierwsze, na fakt, że w związku ze zwrotem towarów (np. ze względu na ich wady) będących 

uprzednio przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie dochodzi u polskich dostaw-
ców do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Takie stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej 
z 3 marca 2008 r., sygn. IBPP2/443-338/07/BWo, aktualne również w obecnym stanie prawnym, 
w której czytamy: 

IS
 (...) zwrot towarów z reklamacji nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie 

z art. 9 ust. 1 cyt. ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyni-

ku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż 
terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, na-
bywcę towarów lub na ich rzecz. Do wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia konieczne jest, aby 
przywóz towarów do Polski następował w związku z wykonaną wcześniej przez kontrahenta dostawą tych 
towarów. Sam fakt przywozu towarów na terytorium państwa członkowskiego – odmiennie niż w przy-
padku importu – nie oznacza jeszcze, że miała miejsce transakcja wewnątrzwspólnotowa. Przykładem ta-
kiego ruchu towarów jest transport towarów (powrotny) w związku z ich reklamacją. Otrzymanie przez 
producenta lub handlowca z powrotem towaru w wyniku jego zwrotu nie oznacza, że dokonuje on nabycia 
wewnątrzwspólnotowego. Powoduje natomiast obowiązek korekty podstawy opodatkowania dla uprzed-
nich dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Po drugie, należy zauważyć, że faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólno-
tową dostawę towarów nie należy wystawiać (ani oczywiście rozliczać), jeżeli zwrotowi towaru to-
warzyszy przekazanie unijnemu nabywcy towaru wolnego od wad. W takim bowiem przypadku – jak 
zostało wskazane powyżej – nie występują żadne skutki w VAT. Fakturę korygującą należy wystawić 
tylko w przypadku, gdy nabywca nie otrzymuje nic w zamian.

PRZYKŁAD

W grudniu podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, którą rozliczył w deklaracji 
VAT-7 za grudzień 2014 r. Towar został przez nabywcę zareklamowany i zwrócony w lutym 2015 r. 
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Podatnik uznał reklamację i wystawił (również w lutym 2015 r.) fakturę korygującą dokumen-
tującą zwrot towaru. Fakturę tę podatnik powinien uwzględnić, zmniejszając obrót z tytułu we-
wnątrzwspólnotowych dostaw towarów w poz. 21 deklaracji VAT-7 za luty 2015 r. (bez koniecz-
ności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy).

Fakturę korygującą dokumentującą zwrot towarów, tak jak fakturę dokumentujacą rabat rozlicza się za 
okres, kiedy została wystawiona. Takie jest stanowisko większości organów podatkowych.

Dodać należy, że w omówionych przypadkach (tj. gdy dochodzi do zwrotu reklamowanego towaru 
bez wydania nowego towaru wolnego od wad oprócz stosownego zmniejszenia kwoty w poz. 21 de-
klaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D konieczne jest również uwzględnienie zmian w informacji podsumo-
wującej VAT-UE. Także w tym wypadku trzeba dokonać tego na bieżąco, tj. przez wykazanie wartości 
ujemnych w informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym rozliczana jest korekta. 
Informacje podsumowujące należy korygować wyłącznie w przypadkach, gdy w ich treści został po-
pełniony błąd (art. 101 ustawy o VAT). W omawianych przypadkach błąd nie został popełniony. Wy-
stawienie faktur korygujących jest w tych przypadkach konsekwencją zdarzeń mających miejsce po 
dokonaniu dostawy, tj. na skutek uznania reklamacji.

Zwrot wadliwego towaru w celu wykonania naprawy gwarancyjnej nie stanowi WNT, tak jak od-
biór towaru z takiej naprawy nie stanowi WDT. Także nabycie części zamiennych dostarczonych przez 
unijnego gwaranta, które mają służyć naprawom dokonywanym w ramach świadczenia gwarancyjne-
go na rzecz ostatecznego nabywcy, nie stanowi WNT.

Zwrot towaru objętego gwarancją, dokonany w celu wymiany na towar pełnowartościowy lub wy-
konania jego naprawy gwarancyjnej, nie jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu. 

Opodatkowaniu VAT podlegają nie tylko odpłatne dostawy towarów, ale również nieodpłatne prze-
kazywanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przy-
sługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku na-
liczonego przy nabyciu tych towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Dotyczy to również eksportu towarów (art. 2 pkt 8 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) oraz we-
wnątrzwspólnotowych dostaw towarów (art. 13 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Nie oznacza to jednak, że opodatkowaniu VAT podlega przekazywanie w ramach reklamacji towarów 
wolnych od wad. Przekazania takie w istocie nie mają charakteru nieodpłatnego, gdyż następują w wy-
konaniu obowiązku wynikającego z uprzednio dokonanej odpłatnej dostawy towarów (odpłatnego eks-
portu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów). W konsekwencji przyjmuje się, że 
stanowią element czynności odpłatnej, ale niepodlegającej odrębnemu opodatkowaniu. Przekazywanie 
towarów wolnych od wad w ramach reklamacji nie podlega zatem opodatkowaniu VAT.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być in-
terpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 maja 2012 r., sygn. ITPP2/443- 
-273/12/RS. Czytamy w niej, że:

MF
 (...) wydanie przez gwaranta w ramach gwarancji – na rzecz klientów do tego uprawnionych 

– towaru wolnego od wad, nie ma charakteru odpłatnej dostawy, gdyż zapłaty za towar już raz 
dokonano w ramach pierwotnej sprzedaży. (...) Wydanie przez Spółkę nowego, wolnego od wad 

towaru w ramach realizowanej reklamacji, mające charakter nieodpłatny nie stanowi czynności zrówna-
nej z odpłatną dostawą, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy. W konsekwencji czynność ta nie podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz nie wymaga udokumentowania fakturą VAT.

Dotyczy to również sytuacji, gdy wolny od wad towar przekazywany jest w zamian reklamowanego 
towaru, którego dostawa stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. A zatem wysłanie unij-
nemu nabywcy nowego (wolnego od wad) towaru w ramach reklamacji nie powoduje żadnych obo-
wiązków i skutków w VAT.

9.3.3. Zwrot towarów zakupionych w innych krajach UE 
Do ustalania podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 ustawy o VAT, w tym art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy 
o VAT(art. 30a ust. 1 ustawy o VAT). Z tego ostatniego przepisu wynika, że podstawę opodatkowa-
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nia obniża się o wartość zwróconych towarów i opakowań. A zatem polski podatnik, który dokonał 
WNT, a następnie zwrócił towar, ma obowiązek zmniejszyć podstawę opodatkowania dokonanego 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Towarzyszyć temu musi zmniejszenie podatku należnego 
oraz podatku naliczonego, jeżeli został odliczony.

Nie jest przy tym jasne, kiedy takiego zmniejszenia należy dokonać. Przepisy ustawy nie regulują 
tej kwestii wprost. Można się spotkać ze stanowiskiem, że korekty zmniejszające wewnątrzwspól-
notowe nabycia towarów powinny być wykazywane w deklaracjach VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okre-
sy rozliczeniowe otrzymania od unijnych dostawców dokumentów korygujących (zob. przykłado-
wo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 kwietnia 2014 r., sygn. 
ILPP4/443-26/14-4/BA).

Taka zasada dokonywania korekty WNT nie znajduje zastosowania w przypadku zwrotu towarów. 
W takiej sytuacji zmniejszenia należy dokonać w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny ko-
rekty, a więc za okres, w którym dokonano zwrotu towarów. Co istotne, takie stanowisko zaczęły 
w ostatnim czasie potwierdzać również organy podatkowe. 

W interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2014 r., sygn. IBPP4/443-150/14/PK, Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Katowicach stwierdził, że:

MF
 (...) sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania do-

kumentów korygujących (faktury, noty) uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej 
wystawienie. Tym samym gdy dokonano zwrotu towaru do dostawcy, obniżenie podstawy opo-

datkowania z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, 
w którym dokonano zwrotu towarów. Reasumując, w opisanej sytuacji korektę obrotu i odpowiadającego 
mu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy ująć w rozliczeniu za okres, 
w którym Spółka dokonała zwrotu towaru do dostawcy unijnego.

Przy rozliczaniu korekt WNT powinien być stosowany kurs pierwotny, tj. kurs zastosowany do prze-
liczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, którego korekta dotyczy (zob. przykładowo wy-
rok NSA z 22 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 47/06, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy z 25 maja 2010 r., sygn. ITPP2/443-178/10/MD, czy interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lutego 2011 r., sygn. ILPP2/443-1919/10-2/EN). Nieistot-
ny w omawianej sytuacji wyjątek odnosi się do premii pieniężnych, które dotyczą dostaw dokonanych 
w danym okresie. Oznacza to, że niezależnie od przyjęcia jednego z zaprezentowanych stanowisk, 
dokonując korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podatnicy są obowiązani zastosować 
kurs przeliczeniowy zastosowany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a nie 
kurs obecny. 

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w przywołanej wcześniej interpretacji indy-
widualnej z 9 lipca 2014 r., sygn. IBPP4/443-150/14/PK, stwierdzając, że:

MF
 (...) kursem właściwym – do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych – jest kurs z ostat-

niego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej. Stanowisko takie 
wynika z faktu, że faktury korygujące powodują zmianę wysokości obrotu i kwot podatku wyka-

zanych w fakturze pierwotnej.

Co więcej, także nabycie części zamiennych, dostarczonych przez unijnego gwaranta, które mają 
służyć naprawom dokonywanym w ramach świadczenia gwarancyjnego na rzecz ostatecznego na-
bywcy, nie stanowi WNT.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidu-
alnej z 17 czerwca 2011 r., sygn. IBPP3/443-365/11/DG, w której stwierdził: 

MF
 Artykuł 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, 

zwanym dalej „podatkiem”, podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodze-
niem na terytorium kraju. Czyli ustawodawca objął obowiązkiem podatkowym nie każde we-

wnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ale tylko wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodze-
niem. Brak konieczności zapłaty za nabywane towary przy tego typu transakcjach wyklucza je 
z przedmiotu opodatkowania VAT. Ponieważ określony podmiot dostaje części zamienne od kontrahenta 
w ramach realizacji napraw gwarancyjnych, nie jest obowiązany za nie zapłacić. Skoro ich nabycie odby-
wa się bez wynagrodzenia, nie powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów.

Na marginesie należy również wspomnieć o nabyciu towarów w ramach akcji testowania nowego towaru. 
Jeżeli towar zostanie przemieszczony między podatnikami z dwóch różnych państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, to jego nabycie nie stanowi dla polskiego nabywcy WNT, od którego należy rozliczyć VAT. Towar 
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testowy został dostarczony nieodpłatnie. Nieodpłatne nabycie towarów od unijnego dostawcy nie powoduje 
obowiązku takiego rozliczenia.

Omawiając ten temat, należy odnieść się jeszcze do jednej kwestii: co w przypadku, gdy dostawca 
nie wystawi w ogóle faktury ani żadnego innego dokumentu korygującego. Czy nabywca straci prawo 
do korekty?

Nie, w takiej sytuacji nabywca ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania i kwoty po-
datku należnego od WNT, mimo że nie otrzymał od unijnego dostawcy faktury korygującej potwier-
dzającej dokonany zwrot towaru. Przepisy ustawy nie warunkują również prawa do dokonania tej 
korekty od otrzymania przez krajowego nabywcę faktury korygującej wystawionej przez unijnego 
kontrahenta, tak jak ma to miejsce w obrocie krajowym. Podstawą korekty może być zatem inny do-
wód potwierdzający faktyczne dokonanie przez firmę zwrotu towaru, np. potwierdzenie otrzymania 
zwróconego towaru przez unijnego dostawcę, dokumenty reklamacyjne. W takiej sytuacji korekty 
należy dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące prawo do korek-
ty, czyli w tym przypadku w miesiącu dokonania zwrotu. Oczywiście, warunkiem jest posiadanie do-
kumentów potwierdzających zwrot. Nie ma natomiast potrzeby wystawiania faktury korygującej we-
wnętrznej, skoro nie wystawiamy faktur wewnętrznej. Podatnik w takiej sytuacji nie ma obowiązku 
wystawiania jakiekolwiek dokumentu. Wszystko to leży w gestii podatnika. 

PRZYKŁAD

Firma nabyła towar od niemieckiego kontrahenta w grudniu 2014 r. VAT należny z tytułu WNT 
rozliczyła w deklaracji za grudzień. Uwzględniła w niej również kwotę tego podatku w wartości 
podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. W styczniu w wyniku uznanej reklamacji doko-
nała częściowego zwrotu towaru. Wywóz towaru z magazynu miał miejsce 31 stycznia 2015 r. 
Z kolei 4 kwietnia 2015 r. firma otrzymała od kontrahenta notę kredytową za towar, który mu 
zwróciła. Nie musi czekać z korektą do kwietnia. Może jej dokonać w rozliczeniu za miesiąc, 
w którym nastąpił zwrot. Do przeliczenia wykazanych w nocie wartości na złote powinna za-
stosować ten sam kurs waluty, jaki zastosowała przy ustalaniu podstawy opodatkowania WNT 
z faktury dokumentującej tę dostawę.

Powstaje również problem, jak rozliczyć VAT, gdy podatnik otrzymuje większą ilość towarów niż 
zamówił i odsyła nadwyżkę. W takiej sytuacji, gdy podatnik odsyła nadwyżkę, to rozpoznaje WNT 
jedynie od faktycznie nabytych towarów. Kluczowe znaczenie ma tutaj informacja, że niezamówione 
towary zostały zwrócone dostawcy. Nie może zatem budzić wątpliwości, że w przypadku zwróconych 
towarów nie nastąpiło nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel. To z kolei przesądza o tym, 
iż nie może być mowy o nabyciu wewnątrzunijnym towarów, które musiałoby być opodatkowane pol-
skim podatkiem od towarów i usług. Trzeba bowiem podkreślić, że właśnie nabycie prawa do rozpo-
rządzania towarami, podobnie jak przemieszczenie takiego towaru pomiędzy państwami unijnymi, 
jest elementem niezbędnym do wystąpienia WNT.

Bez znaczenia przy tym jest to, kiedy zwrot towarów nastąpił np. w miesiącu następnym po miesią-
cu, w którym towary zostały doręczone polskiemu nabywcy.

W takim przypadku polski podatnik jest zobligowany do rozpoznania i opodatkowania jako WNT 
nabycia wyłącznie zamówionych, otrzymanych i niezwróconych towarów.

9.3.4.  Zwrot importowanych towarów
Fakt zwrotu importowanego towaru nie wpływa na sposób rozliczenia VAT od importu towarów, 

niezależnie od tego, gdzie towar jest wywożony, również gdy jest wywożony do innego kraju UE. 
W żadnym przypadku nie ma podstaw do uznania tego wywozu za wewnątrzwspólnotową dostawę 
towaru. Wywóz ten nie następuje bowiem w wykonaniu żadnej z czynności opodatkowanych, wymie-
nionych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o VAT. Nie ma również podstaw do korekty uprzednio rozliczo-
nego VAT z tytułu importu towarów.

Podatnik, importując towar, oblicza i wykazuje należny VAT w zgłoszeniu celnym SAD (art. 33 
ust. 1 ustawy o VAT). Podatek ten jest jednocześnie podatkiem naliczonym, który podlega odliczeniu, 
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pod warunkiem że towar służył działalności opodatkowanej VAT. Wprawdzie przepis art. 33 ust. 3 
przewiduje możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej po-
datek w prawidłowej sytuacji, to jednak nie dotyczy on wywozu towaru w ramach reklamacji.

Stanowisko takie potwierdził m.in. Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w piśmie z 31 październi-
ka 2006 r. (nr PO-1/443/207/JF/2006), dotyczącym wywozu importowanego towaru w ramach re-
klamacji, w którym stwierdził:

MF
 (...) na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy nie można wywodzić obowiązku spółki do wystąpienia 

z wnioskiem o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości, w przypadku 
stwierdzenia, że kwota podatku uległa zmianie. Po pierwsze przepis stanowi o uprawnieniu po-

datnika, a po drugie stosowna decyzja może zostać wydana przez celny organ podatkowy także z urzędu, 
co wynika z art. 34 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1–3 
kwotę podatku należnego z tytułu importu określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji. (...) nie 
ma obowiązku wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawi-
dłowej wysokości, natomiast w przypadku wydania decyzji określającej podatek przez naczelnika urzędu 
celnego nie ma prawa do wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot nadpłaco-
nego podatku, w związku z czym nie dokonuje żadnych korekt podatku należnego i naliczonego.

Wydanie takiej decyzji nie miałoby zatem żadnego wpływu na rozliczony uprzednio VAT z tytu-
łu importu (należny i naliczony) ze względu na treść art. 40 ustawy o VAT. Wyklucza on możliwość 
zwrotu nadpłaconego VAT, jeżeli kwota VAT od importu pomniejszyła kwotę podatku należnego 
(podlegała odliczeniu). Oznacza to, że podatnik nie może i tak na podstawie otrzymanej decyzji od-
zyskać podatku, który wcześniej odliczył.

Organy skarbowe potwierdzają brak obowiązku jakiejkolwiek korekty odliczonego uprzednio VAT 
z tytułu importu towarów na skutek ich zwrotu w ramach uznanej reklamacji. Podobna sytuacja ma 
miejsce, gdy importer otrzyma od dostawcy zwrot kwot z tytułu uznanych reklamacji lub zaliczenie 
ich na poczet kolejnej dostawy.

Dlatego niezależnie od tego, gdzie towar jest wywożony, jeśli podatnik odliczył VAT, nie ma obo-
wiązku korygować odliczonego VAT.

Gdy towar jest wywożony do innego kraju UE nie wystąpi również obowiązek rozliczenia VAT od 
wewnątrzwspólnotowej dostawy. Ustawa przewiduje bowiem dwa przypadki, kiedy polski podatnik 
rozlicza VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy:
1)  wywóz towarów następujący w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy, np. sprzedaż, 

komis, leasing finansowy, darowizna podlegająca VAT (art. 13 ust. 1 ustawy), albo
2)  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju, gdy nie występują przypadki określone 

w art. 13 ust. 4 ustawy (art. 13 ust. 3 ustawy).
Żaden z tych przypadków nie zachodzi, jeżeli jest to wywóz reklamacyjny. Towary nie są wywożone 

z Polski w ramach czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT. Nie jest to również wywóz własnych 
towarów, traktowany jako wewnątrzwspólnotowa dostawa, gdyż polski podatnik nie będzie tych to-
warów wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych na terytorium innego kraju UE.

9.4.  Zwrot towaru opodatkowanego 
na zasadzie „odwrotnego obciążenia”

W związku z otrzymaniem zwrotu towarów opodatkowanych na zasadzie „odwrotnego obciążenia” 
sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą, a nabywca dokonać korekty zmniejszającej pod-
stawę opodatkowania i VAT należny w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma tę fakturę. Posia-
danie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie jest w tym przypadku potrzebne. Koryguje rów-
nież odliczany VAT.

W przypadku zwrotu towaru opodatkowanego na zasadzie „odwrotnego obciążenia” sprzedawca 
ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Nie ma przy tym znaczenia, że podmiotem zobowiąza-
nym do rozliczenia VAT jest nabywca towaru. Z przepisów nie wynika, aby faktura korygująca mu-
siała zawierać oznaczenie „odwrotne obciążenie”. Zalecane jest jednak opisanie faktury korygującej 
w ten sposób. Dzięki temu zostanie wskazany podmiot zobowiązany do rozliczenia VAT należnego 
i naliczonego z tej faktury.

W przypadku faktury korygującej z „odwrotnym obciążeniem” nie obowiązuje wymóg „posiadania po-
twierdzenia odbioru” faktury korygującej przez nabywcę (sformułowany w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). 
Posiadanie „potwierdzenia odbioru faktury korygującej” jest wymagane w przypadku obniżenia podstawy
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Wzór faktury korygującej do faktury uproszczonej wystawianej przez dostawcę złomu

Sprzedawca:  Nabywca:
Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o.  Alfa Sp. z o.o.
99-999 Łódź, ul. Jesienna 1  99-999 Łódź, ul. Letnia 1
NIP: XXX-XX-XX-XXX NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura korygująca  nr 10/2015 z 10 lutego 2015 r. 
do faktury nr  2/złom/2015

Data zwrotu towarów: 7 lutego 2015 r.
Przyczyna korekty: zwrot towarów
Sposób opodatkowania dostawy: „odwrotne obciążenie”

Lp. Nazwa (rodzaj) 
towaru lub usługi

Miara i ilość
 towarów/

/zakres 
wykonanych 

usług

Cena 
jednostkowa  

bez VAT

Wartość
sprzedaży
bez VAT

1. Złom stalowy gruby 1500 kg 0,60 zł 900 zł

Podsumowanie:  900 zł

Do zwrotu:  900 zł       

opodatkowania określonej na fakturze „z wykazanym podatkiem”. Faktura z „odwrotnym obciążeniem” 
nie zawiera kwoty podatku. Dlatego w przypadku korekty tego rodzaju faktur nie występuje obowiązek 
posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, mimo że formalnie ustawodaw-
ca nie zwalnia z obowiązku potwierdzania odbioru faktury korygującej w takich przypadkach (art. 29a 
ust. 15 ustawy o VAT).

Nabywca towarów opodatkowanych na zasadzie „odwrotnego obciążenia”, który zwrócił towar sprze-
dawcy, powinien rozliczyć korektę (tzn. pomniejszyć VAT należny i naliczony) w okresie, w którym otrzy-
ma od sprzedawcy fakturę korygującą. Z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT wynika, że nabywca ma obowiązek 
zmniejszenia VAT naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma od sprzedawcy fakturę ko-
rygującą zmniejszającą sprzedaż (m.in. dokumentującą zwrot towaru). Z art. 86a ust. 10b pkt 3 ustawy 
o VAT wynika natomiast, że w przypadku transakcji opodatkowanych na zasadzie „odwrotnego obciąże-
nia” podatek naliczony i podatek należny od takich transakcji wykazywane są zazwyczaj w tym samym 
okresie rozliczeniowym. Skoro zatem zmniejszenie VAT naliczonego powinno nastąpić w okresie rozlicze-
niowym, w którym podatnik otrzyma fakturę korygującą, to w tym samym okresie należy dokonać korekty 
zmniejszającej VAT należny.

Z powodu braku regulacji w tym zakresie rozliczenie korekty VAT należnego i naliczonego z tytułu trans-
akcji opodatkowanych na zasadzie „odwrotnego obciążenia”, można dokonać już w momencie zwrotu to-
waru. Nie należy tego uważać za błąd. Tę zasadę stosujemy obecnie przy WNT.

Nabywca powinien dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz należnego VAT (w poz. 31 i 32 dek-
laracji VAT-7(14) (VAT-7K lub VAT-7D), a podatku naliczonego w poz. 41 i 42. Jeśli wartość zmniejszenia 
przekracza wartość sprzedaży, gdzie podatnikiem jest nabywca, to kwoty powinny być wyrażone ze zna-
kiem ujemnym.
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Fragment deklaracji VAT-7(14) – poz. 31 i 32

 

 29.

 31.

  ustawy

14 K t d tk l d t ól t b i dkó t t k 34

 12. Dostawa towarów oraz wiadczenie us ug, dla których  32.
   podatnikiem jest nabywca (poz.32 wype nia tylko nabywca)

 13. Kwota podatku nale nego od towarów i us ug obj tych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5  33.

 11a. w tym nabycie od podatników podatku od warto ci  30.
dodanej us ug, do których stosuje si  art.28b ustawy

Fragment deklaracji VAT-7(14) – poz. 41 i 42

 

 D.2. NABYCIE TOWARÓW I US UG ORAZ PODATEK NALICZONYZ UWZGL DNIENIEM KOREKT

3 O C O O O C ( )

 trwa ych

 Nabycie towarów i us ug pozosta ych  41.  42.

 D.2. NABYCIE TOWARÓW I US UG ORAZ PODATEK NALICZONYZ UWZGL DNIENIEM KOREKT
Warto  netto w z Podatek naliczony w z

 Nabycie towarów i us ug zaliczanych u podatnika do rodków  39.  40.

3 O C O O O C ( )

Również sprzedawca jest obowiązany do zmniejszenia podstawy opodatkowania w deklaracji VAT-7(14) 
(lub odpowiednio VAT-7K lub VAT-7D). Korektę zmniejszającą podstawę opodatkowania sprzedawca wy-
kazuje w poz. 31 deklaracji. W związku z korektą sprzedaży sprzedawca powinien dokonać zmniejszenia 
podstawy opodatkowania w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wystawia fakturę korygującą.

9.5. Zwrot towarów udokumentowanych fakturą VAT RR 

W obrocie z rolnikiem ryczałtowym może wystąpić sytuacja, w której po dokonaniu dostawy produktów 
rolnych i wystawieniu faktury VAT RR nastąpi zwrot towarów. W takich okolicznościach rodzi się pytanie, 
w jaki sposób skorygować pierwotnie wystawioną fakturę VAT RR. Zasady korygowania faktur VAT RR 
nie zostały odrębnie uregulowane przez przepisy o VAT. Nie oznacza to jednak, że podatnik VAT czynny 
został pozbawiony prawa do skorygowania transakcji udokumentowanej wystawioną przez niego fakturą 
VAT RR. Celem wystawiania faktur korygujących jest uaktualnienie transakcji i dokumentów, w związku 
ze zmianą okoliczności wpływających na cenę towarów, oraz usuwanie nieprawidłowości, które wystąpiły 
na fakturach pierwotnych. Faktura VAT RR jest przede wszystkim fakturą. Brak przepisów szczególnych, 
które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do skorygowania tej 
faktury.

Jako przykład można wskazać postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w War-
szawie z 15 maja 2007 r., sygn. 1471/VUR2/443-15/3/07/AK, w którym czytamy: 

MF
 (...) skoro fakturę VAT RR wystawia nabywca, to on też powinien być uprawniony do wystawienia 

faktury korygującej.

Pomimo wyjątkowego charakteru faktury VAT RR podstawę do jej korekty stanowią – wobec braku prze-
pisów szczególnych – przepisy ogólnie obowiązujące w zakresie korygowania faktur.

Trzeba jednak uwzględnić przy tym specyfikę faktury VAT RR. O ile bowiem w przypadku zwykłej fak-
tury uprawnienie do wystawienia faktury korygującej przysługuje sprzedawcy (wystawcy faktury pierwot-
nej), o tyle w przypadku faktury VAT RR uprawnienie do wystawienia faktury korygującej przysługuje na-
bywcy produktów rolnych (czyli również wystawcy faktury pierwotnej). Wystawiona przez niego faktura 
korygująca VAT RR powinna zawierać oznaczenie KOREKTA albo FAKTURA KORYGUJĄCA. Choć nie wy-
nika to z przepisów, należy również wpisać oznaczenie VAT RR. Dodatkowo faktura korygująca VAT RR po-
winna zawierać, jak każda inna faktura korygująca, następujące dane:
1)  wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2)  numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3)  dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)  określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,
b)  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4)  przyczynę korekty;
5)  jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowied-

nio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na 
kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6)  w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.
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Wzór faktury korygującej  VAT RR

Dostawca: Nabywca:
Piotr Chmielewski  Nasz Ogród Sp. z o.o.
99-999 Płock, ul. Jesienna 1 99-999 Łódź, ul. Letnia 1
PESEL: 75043001234 NIP: XXX-XX-XX-XXX
Dowód osobisty nr ALP 123456 
wydany przez Prezydenta Miasta Płocka 
w dniu 16 lipca 2007 r.
 

Faktura korygująca VAT RR nr 01/2015 
do faktury VAT RR z 10 stycznia 2015

Data wystawienia: 31 stycznia 2015 r.
Przyczyna wystawienia faktury korygującej: zwrot towarów

Zwrot zapłaty: przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Płocku
nr  01 1234 0000 1111 0000 1234 5678

Termin dokonania zwrotu: 31 stycznia 2015 r.

Lp. Nazwa 
towaru

Jednostka 
miary 

oraz ilość 
towaru

Cena 
jednostkowa

bez VAT

Wartość 
sprzedaży       
bez VAT

Zryczałtowany 
zwrot podatku 

Wartość 
sprzedaży 
wraz z po-

datkiemstawka VAT kwota VAT 

1. Ziemniaki 
(klasa I)

800 kg 0,30 zł 240,00 zł 7% 16,80 zł 256,80 zł

2. Marchew 
(klasa II)

100 kg 0,50 zł 50,00 zł 7% 3,50 zł 53,50 zł

Podsumowanie: 290,00 zł x 20,30 zł 310,30 zł
Do zwrotu : 310,30 zł         
Słownie: trzysta dziesięć złotych trzydzieści groszy

Potwierdzam odbiór faktury korygującej:

………………………………
Podpis dostawcy  

………………………………
Podpis nabywcy

Ponadto ze względu na fakt, że – w przeciwieństwie do pozostałych faktur – faktury VAT RR muszą za-
wierać podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, również faktury korygujące 
stan faktyczny wykazany w fakturze VAT RR powinny zawierać podpisy, które są wymagane dla faktury 
pierwotnej.

Z przepisów nie wynikają zasady, na jakich powinny być rozliczane faktury korygujące do faktur VAT RR. 
W konsekwencji konieczne jest określenie takich zasad zgodnie z zasadami obowiązującymi przy rozlicza-
niu faktur korygujących, z uwzględnieniem specyfiki faktur VAT RR.

Faktury korygujące do faktur VAT RR obniżające kwotę zryczałtowanego zwrotu stanowią dla ich wystaw-
ców (nabywców produktów rolnych lub usług rolniczych) podstawę do zmniejszenia kwoty podatku nali-
czonego. Zryczałtowany zwrot podatku wypłacany rolnikom stanowi bowiem kwotę podatku naliczonego 
– art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji faktury VAT RR dokumentują-
ce zwrot towarów należy uznać za faktury korygujące niewymagające potwierdzenia odbioru i zawsze roz-
liczać w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy ich wystawienia (podobnie Na-
czelnik I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z 15 maja 2007 r., sygn. 1471/ 
/VUR2/443-15/3/07/AK. Rozliczane są zatem na bieżąco. Dodać jednak należy, że, zdaniem organu podat-
kowego, w takich przypadkach odbiór faktur korygujących powinien być przez rolników potwierdzany.
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PRZYKŁAD

12 marca spółka wystawiła fakturę VAT RR i w tym miesiącu odliczyła zwrot ryczałtowy. W kwietniu 
wystawiła fakturę dokumentującą zwrot towarów, dlatego zmniejszenia powinna dokonać w dekla-
racji za kwiecień.

Na termin skorygowania zryczałtowanego zwrotu podatku wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 
w interpretacji indywidualnej z 30 października 2012 r., sygn. IPTPP4/443-548/12-2/JM. Z pisma tego 
wynika, że:

MF
 (...) jeśli wystąpiła konieczność wystawienia faktury korygującej do faktury VAT RR, spowodowana 

zwiększeniem ceny obejmującej także zryczałtowany zwrot podatku, to prawo do zwiększenia po-
datku naliczonego o zwiększoną kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku powstaje w rozliczeniu za 

miesiąc, w którym podatnik zapłaci rolnikowi ryczałtowemu dodatkową kwotę należności za produkty rol-
ne, stanowiącą różnicę między wartością skorygowanej faktury VAT RR a wartością zapłaconą rolnikowi ry-
czałtowemu na podstawie pierwotnej faktury VAT RR, z zachowaniem wymogów określonych w art. 116 
ust. 6 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast na podatniku ciąży obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury VAT RR z po-
wodu zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku, wówczas kwota tego zmniejszenia powinna pomniej-
szać wartość podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą 
do faktury VAT RR.

Dlatego nabywca będzie zmniejszał podatek naliczony w rozliczeniu za okres, kiedy wystawił fakturę ko-
rygującą.

9.6. Zwrot towarów opodatkowanych od marży
Faktura korygująca dokumentująca zwrot towaru opodatkowanego w procedurze marży nie powin-

na, tak jak faktura pierwotna, zawierać kwot podatku, jedynie skorygowaną kwotę do zapłaty. Ponieważ 
w przypadku zwrotu towaru korekty ulegnie zmianie kwota marży, korekty należy dokonać również w de-
klaracji za miesiąc, w której została wystawiona faktura korygująca.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie faktur nie określają, jak 
powinna wyglądać faktura krygująca VAT marża. Oznaczałoby to, że należy ją wystawiać według zasad 
przewidzianych w art. 106j ustawy o VAT, ponieważ wśród przypadków, kiedy należy wystawiać faktury 
korygujące, wskazuje się przypadki wymienione w art. 29a ust. 10 ustawy, czyli między innymi uznane re-
klamacje i zwroty. W takim przypadku faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:
1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6,
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;
5)  jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowied-

nio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na 
kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jednak należy pamiętać o podstawowej regule dotyczącej dostaw opodatkowanych w procedurze marży. 
Faktura taka jest dokumentem znacznie uproszczonym w porównaniu do zwykłej faktury VAT, nie zawiera 
bowiem m.in. takich danych, jak: cena jednostkowa usługi netto, wartość sprzedaży netto, stawka podat-
ku, suma wartości sprzedaży z podziałem na stawki. Dlatego faktura korygująca dostawę opodatkowaną 
od marży powinna zawierać następujące elementy:
1)  numer kolejny, oznaczenie korekta lub faktura korygująca oraz datę jej wystawienia;
2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

– imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
–  numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, chyba że nabywca jest osobą fizyczną nie-

prowadzącą działalności gospodarczej;
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3)  datę wystawienia faktury i numer kolejny faktury oznaczonej jako „procedura marży – towary używane”;
4)  kwotę do zapłaty przed korektą i po korekcie;
5)  kwotę do zwrotu lub do dopłaty.

Gdy w wyniku wystawienia faktury korygującej zmianie ulegnie kwota marży, korekty należy dokonać, 
składając deklarację korygującą w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą. Potwier-
dzenie odbioru faktury korygującej nie dotyczy tych przypadków, ale faktur, na których był wykazany po-
datek naliczony. W przypadku faktury VAT marża nabywca nie odlicza VAT.

Wzór wypełnionej faktury korygującej wystawionej do faktury dokumentującej dostawę opodatko-
waną od marży

Sprzedawca:  Nabywca:
Autokomis Marek Markowski  BETA SA
99-999 Szczecin, ul. Letnia 1  99-999 Szczecin, ul. Zimowa 1
NIP: XXX-XXX-XX-XX  NIP: XXX-XX-XX-XXX

Faktura korygująca nr 1/2015 z 30 stycznia 2015 r.
do faktury nr 12/2015

(procedura marży – towary używane)

Przyczyna wystawienia faktury korygującej: zwrot towarów
Data zwrotu: 30 stycznia 2015 r.

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru Miara Ilość (liczba) Kwota 
należności

1. Samochód osobowy marki Seat Alhambra sztuka 1 30 000 zł

Do zwrotu: 30 000 zł 

9.7. Zwrot towaru udokumentowany fakturą uproszczoną
Faktura uproszczona może nie zawierać kwoty VAT. Powstaje zatem pytanie, czy do rozliczenia faktury 

korygującej taką fakturą, gdy klient zwrócił towar, potrzebne jest potwierdzenie jego odbioru.
Z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT wynika, że obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podsta-

wy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania 
przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, 
dla którego wystawiono fakturę. Tym samym warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru 
korekty faktury przez nabywcę nie stosuje się w przypadku, gdy w wystawionej fakturze, do której odnosi 
się korekta, nie wykazano kwoty podatku.

Mimo że faktura uproszczona może nie zawierać kwoty VAT (wówczas powinna zawierać dane pozwala-
jące na ustalenie tej kwoty), jednak sprzedawca – w celu obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty po-
datku należnego – musi posiadać potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.
Na warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej (wystawionej do faktury uproszczonej) 
wskazał również Dyrektor Izby Skarbowj w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 23 września 2013 r., 
sygn. IPPP2/443-580/13-2/KG. 

PODSTAWA PRAWNA:
■ art. 29a ust. 10, ust. 13–15, art. 86 ust. 19a–19b, art. 106j  ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

– j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662,
■ § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r., poz. 363.

Skutki w VAT: 
wykorzystano materiały opublikowane w Grupie Wydawniczej INFOR 

Skutki w rachunkowości: 
dr GYÖNGYVÉR TAKÁTS
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me to dą oraz roz po wszech nia nie bez zgo dy wy daw cy w ca ło ści 

lub części jest za bro nio ne i pod le ga od po wie dzial no ści kar nej.

Druk: VIVA, Pruszków, ul. Groblowa 5

INFOR PL S.A. jest podatnikiem VAT,

NIP 1180093066

Re dak cja za strze ga so bie pra wo skra ca nia i ad iu sta cji tek stów 

oraz zwro tu ma te ria łów za mó wio nych, a nie za twier dzo nych 

do dru ku. Ma te ria łów nie za mó wio nych nie zwra ca my. Nie po no si-

my od po wie dzial no ści za treść re klam za miesz czo nych na ła mach. 

Nakład  3440  egz.

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami, 
faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie PDF na nasz adres. Wycofanie 
akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze 
pisemnej lub elektronicznej na adres: bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów 
współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług 
świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne 
od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

Prenumerata 2015
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

www.sklep.infor.pl

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 2015 rok w promocyjnej cenie 298 zł zamiast 498 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃

W następnych numerach „Poradnika Gazety Prawnej”:
• Dofinansowanie pracodawcy z PFRON, FP i FGŚP
• Świadczenia dla pracowników i ZFŚS
• Podróże służbowe
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 PIT-y 2014 + CD

  

  

   

   

  

  

   
 

  

  

  

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

 PIT-Y
2014

PIT-Y 201

   

    

   

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

PKPiR 
2015

PKPiR 201

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

VAT 
2015

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

PODATKI 
2015

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

PODATKI 
2015

PODATKI
2015

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

PYTAŃ O ZMIANY 
W PODATKU DOCHODOWYM

100
UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

KASY

2015
REJESTRUJĄCE

KASY
REJESTRUJĄ

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

PODATKI 
2015

PODATKI
2015

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

100 PYTAŃ 
O SAMOCHÓD  

W FIRMIE

SAMOCHÓD
W FIRMIE

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

100 PYTAŃ  
O ODWROTNE 
OBCIĄŻENIE

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

100 PYTAŃ  
O STAWKI VAT

UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU

100 PYTAŃ  
O ODLICZENIE VAT 

NALICZONEGO

• Jakich deklaracji nie można składać w formie    
papierowej 

• Jaki jest podatek za wykorzystanie samochodu    
służbowego do celów prywatnych 

• Kto skorzysta na zmianach w zakresie 
ulgi na dzieci

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące 
zmian w podatku dochodowym

CZĘŚĆ 3

Ustawy Przepisy wykonawcze Przewodnik po zmianach

• Ordynacja podatkowa

• Ewidencja podatników i płatników

• Jakie towary są objęte odwrotnym obciążeniem

• Krajowe informacje podsumowujące  
– od kwietnia 2015 r.

• Zasady prowadzenia księgi

• Zamknięcie pkpir

• Ewidencja nietypowych zdarzeń na przykładach

• Jak odliczać VAT

• Jak rozliczać koszty

• Przychód w formie ryczałtu – od 2015 r.

ROZLICZENIE PODATKOWE

• Jak rozliczyć ulgę na dziecko na nowych zasadach?

• Jak rozliczyć działalność gospodarczą?

• Jak rozliczyć przychody z prywatnego najmu?

• Jak ustalać stawki VAT przy świadczeniach 
kompleksowych

• Kiedy można stosować stawki obniżone

CZĘŚĆ 1

• Ustawa

• Akty wykonawcze

•  Przewodnik po zmianach w VAT  
- tabelaryczne zestawienie  
zmian  z komentarzem

CZĘŚĆ 4

Ustawy Przepisy wykonawcze

• Podatek od spadków i darowizn

• Podatek od czynności cywilnoprawnych

• Podatek i opłaty lokalne

• Podatek rolny

• Podatek leśny

• Gry hazardowe

• Opłata skarbowa

• Jak dokumentować prawo do odliczenia VAT

• W jakim terminie odliczać VAT

• Jak korygować VAT

CZĘŚĆ 2

Przewodnik po zmianach Ustawy Przepisy wykonawcze

• Podatek dochodowy od osób fizycznych

• Zryczałtowany podatek dochodowy

• Podatek dochodowy od osób prawnych

• Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania

• Zgłoszenie kasy rejestrującej i rozliczenie 
jej zakupu

• Obowiązki informacyjne użytkownika  
kasy rejestrującej

•  Korekta sprzedaży  
zaewidencjonowanej  
na kasie rejestrującej



Publikacja wyjaśnia,  
jak prawidłowo:

 odliczać VAT,

 wystawiać faktury,

  ustalać datę powstania obowiązku 
podatkowego,

  określać wysokość podstawy 
opodatkowania.

Kompleksowo  
o rozliczeniach VAT

poleca

Z uwzględnieniem zmian w 2015 r.

www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl

Zamów już dziś w promocyjnej cenie!

99 zł  
zamiast  
149 zł

tylko

leksykon_vat_205x295.indd   1 2015-02-10   13:39:26




