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I. Ulga na złe długi i korekta odliczonego VAT
Zmiana od 1 stycznia 2013 r. zasad rozliczania ulgi na złe długi i korekty od-
liczonego VAT wprowadziła duże zamieszanie. Nowych zasad rozliczeń i ko-
rekty nie stosujemy do wszystkich wierzytelności, lecz tylko do tych, które 
powstały 4 sierpnia 2012 r. i później (czyli 4 sierpnia 2012 r. lub później minął 
termin płatności). Do pozostałych wierzytelności stosujemy zasady obowią-
zujące do 31 grudnia 2012 r. Niektóre regulacje nie uległy zmianie. Dlatego 
prezentując stanowiska organów podatkowych, wskazujemy, jakich wierzy-
telności dotyczyło pytanie podatnika (kiedy powstały). 

1.  Czy wierzyciel, którego wierzytelność zostanie zaspokojona 
z masy upadłościowej dłużnika, ma obowiązek ponownie 
wykazać VAT

Wierzyciel, którego wierzytelność zostanie zaspokojona z masy 
upadłościowej dłużnika, czyli otrzyma on całość lub część należno-
ści, a wcześniej skorzystał z ulgi na złe długi, będzie miał obowiązek 
ponownie wykazać podatek należny. Takie stanowisko zajął Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 1 marca 
2013 r. (sygn. IPTPP2/443-1016/12-2/AW), której fragment prezen-
tujemy poniżej. 

Organ podatkowy odpowiadał na pytanie dotyczące wierzytelności powstałych przed 4 sierp-
nia 2012 r., w przypadku których ulgę na złe długi rozliczamy według zasad obowiązujących 
do 31 grudnia 2012 r. Stanowisko to jest jednak aktualne również dla wierzytelności powsta-
łych 4 sierpnia 2012 r. i później, w przypadku których ulgę na złe długi rozliczamy według zasad 
obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. Przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie.

Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w któ-
rym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym 
wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia 
odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. 

W przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulo-
wana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć 
podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przy-
padku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu 
do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy). 

Jak stanowi art. 89a ust. 5 ustawy, podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatko-
wą, w której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korek-
cie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot 
korekty podatku należnego. 
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Podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej 
w ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia 
jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (ust. 6 art. 89a ustawy). 

Zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1–6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wie-
rzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2–4. 

Jak wynika z powołanych przepisów, w sytuacji gdy podatnik otrzyma należność, która 
wcześniej została odpisana jako nieściągalna i względem której została dokonana korekta 
podatku w ramach „ulgi na złe długi”, to ma obowiązek odpowiednio zwiększyć podatek na-
leżny. Korekta podatku nie jest zatem ostateczna. W przypadku częściowego uregulowania 
należności podatek zwiększa się w odniesieniu do tej części. 

Jednocześnie należy wyjaśnić, iż przepis art. 89a ust. 1 ustawy wskazuje na możliwość 
korekty podatku należnego przypadającej od niezapłaconej wierzytelności, a nie korekty 
kwoty stanowiącej równowartość kwoty niezapłaconego podatku. Zatem brak zapłaty przez 
kontrahenta każdej części należności z tytułu wyświadczonej usługi lub dostawy towaru 
dotyczy również braku zapłaty podatku zawartego w cenie. Podatnik zaś nie może uznać, 
iż niezapłacona należność dotyczy wyłącznie kwoty podatku. Brak bowiem zapłaty należy 
odnosić do całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży. 

W konsekwencji, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 89a ust. 4 ustawy, 
tj. otrzymania przez podatnika określonej części należności, podatnik nie może uznać, że 
dotyczy ona wyłącznie wartości netto i nie dotyczy kwoty podatku. 

Ponadto należy nadmienić, iż rozliczenie przez dłużnika podatku w trybie art. 89b ustawy 
nie stanowi sposobu ewentualnego zaspokojenia wierzyciela.

W świetle powyższego, ustosunkowując się do przedstawionego zdarzenia przyszłego 
stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy Wnioskodawca skorzystał z „ulgi na złe długi” dokonu-
jąc korekty podatku należnego, a następnie została ogłoszona upadłość dłużnika i zaist-
niała możliwość zaspokojenia Wnioskodawcy z masy upadłościowej, to stwierdzić należy, 
że stosownie do art. 89a ust. 4 ustawy, po uregulowaniu części zaległych wierzytelności 
Zainteresowany będzie miał obowiązek „zwrotu” skorygowanego podatku w odpowiedniej 
części. Bez wpływu na powyższy obowiązek pozostaje okoliczność, iż otrzymana przez 
Wnioskodawcę część należności będzie stanowić równowartość wartości netto wierzytel-
ności. W przeciwnym razie, rozumienie art. 89a ust. 4 ustawy byłoby nie do pogodzenia 
z wykładnią celowościową wprowadzonego w art. 89a rozwiązania, które co do zasady ma 
służyć podatnikom posiadającym nieściągalne wierzytelności.

Reasumując, Wnioskodawca, który zostanie zaspokojony poprzez otrzymanie części 
należności z masy upadłościowej dłużnika, a wierzytelność ta uprzednio została objęta ko-
rektą podatku należnego (jako wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodob-
niona), będzie miał obowiązek zwiększenia podatku należnego, w myśl art. 89a ust. 4 ustawy, 
w odpowiedniej części.

2.  Czy syndyk musi skorygować odliczony przez dłużnika VAT, 
jeżeli wierzytelność powstała przed ogłoszeniem upadłości

Syndyk masy upadłości jest zobowiązany do dokonania korekty po-
datku naliczonego odliczonego przez upadłego od nieuregulowanej 
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wierzytelności. Rozliczenia powinien dokonać za okres, w którym upły-
nął 150 dzień od dnia płatności wierzytelności, jeżeli wierzytelności, 
z których wynika korygowana kwota podatku naliczonego, powstały 
przed datą ogłoszenia upadłości, a uprawdopodobnienie nieściągalno-
ści tych wierzytelności następuje po 31 grudnia 2012 r. Takie stanowi-
sko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indy-
widualnej z 22 lutego 2013 r. (sygn. IPPP1/443-81/13-2/Igo), której 
fragment prezentujemy poniżej.

Organ podatkowy odpowiadał na pytanie dotyczące wierzytelności powstałych 4 sierp-
nia 2012 r. i później, w przypadku których ulgę na złe długi rozliczamy według nowych zasad 
obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Od redakcji: 
Stanowisko to jest błędne. Organ podatkowy nie wziął pod uwagę przepisów, które re-

gulują zasady korzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela. Uznał, że dłużnik jest zobo-
wiązany do korekty, niezależnie od tego, czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi. Jest 
to prawda, ale należy odróżnić sytuację, gdy wierzyciel nie korzysta z ulgi na złe długi, bo 
nie chce, od sytuacji, gdy nie korzysta z tej ulgi, bo zabraniają mu tego przepisy. W tej sytu-
acji wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi ze względu na ogłoszoną upadłość 
dłużnika. Natomiast syndyk musi skorygować odliczony przez dłużnika VAT. To, że usta-
wodawca w art. 89b ustawy odnoszącym się do korekty VAT naliczonego nie odwołuje się 
do warunków korzystania z ulgi na złe długi, nie oznacza, że istnieje obowiązek korekty.

(…) w sytuacji, gdy w prowadzonym postępowaniu upadłościowym syndyk w trakcie usta-
lania faktycznego stanu zobowiązań upadłego stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na 
nim obowiązku nie dokonał takiej korekty odliczonej kwoty podatku we właściwym okresie 
rozliczeniowym (tj. w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu termi-
nu płatności określonego w umowie lub na fakturze), wówczas na syndyku będzie spoczy-
wać obowiązek dokonania korekty złożonych wcześniej deklaracji podatkowych. 

Zatem obowiązki podatnika nałożone m.in. przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług, w tym obowiązek składania deklaracji podatkowych, nie ustają w chwili ogłoszenia 
upadłości, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępo-
wania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika, w tym obowiązków wynikają-
cych z ustawy o VAT. 

Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i napraw-
cze, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obo-
wiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszelkie dokumenty 
dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, 
inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego 
obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu ko-
misarzowi. 

Syndyk masy upadłości ponosi zatem odpowiedzialność za rzetelność i niewadliwość 
ksiąg rachunkowych. Tym samym syndyk jest zobowiązany do terminowego składania 
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deklaracji podatkowych, jak również ma obowiązek niezwłocznego regulowania należności 
podatkowych, z tym że obowiązek ten aktualizuje się jedynie wtedy, gdy syndyk posiada 
środki potrzebne do zapłaty podatku. Zatem syndyk – działający w imieniu i na rzecz upadłe-
go – jest zobowiązany do podpisywania deklaracji (zarówno bieżącej, jak i do korekty, o której 
mowa w art. 89b ustawy) oraz dokonywania ewentualnej wpłaty zobowiązania podatkowego. 

Zatem w przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu termi-
nu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze dłużnik jest obowiązany do korekty 
odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upły-
nął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, bez 
względu na fakt, czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, czy też nie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wierzytelności powstałych przed 4 sierp-
nia 2012 r., gdy stosujemy zasady obowiązujące do 31 grudnia 2012 r. W takiej sytuacji 
okoliczność ogłoszenia przez dłużnika upadłości nie zwalnia go z obowiązku dokonania 
korekty podatku naliczonego, gdy wierzytelności pochodzą z okresu przed ogłoszeniem 
upadłości. Skorzystanie z ulgi na złe długi przez podatnika – sprzedawcę – i skorygo-
wanie przezeń podatku należnego wiąże się bowiem z obowiązkami w zakresie korekty 
podatku naliczonego przez podatnika – nabywcę. Dlatego konieczna jest korekta podat-
ku naliczonego. Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2013 r. (sygn. ITPP1/443-1541/12/KM), której frag-
ment prezentujemy poniżej. 

W kontekście powyższego oraz na podstawie przedstawionego stanu faktycznego 
uznać należy, iż na podatniku będącemu w upadłości likwidacyjnej i jednocześnie pozo-
stającemu podatnikiem VAT czynnym, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług jest stroną, która dokonuje korekty podatku naliczonego, ciążą obowiązki 
wynikające z art. 89b tej ustawy.

Jak bowiem wskazano, w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a 
ust. 2 pkt 6, tj. zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze 
względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1a, oraz nieuregulowania na-
leżności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, dłużnik jest obowiązany 
do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Brzmie-
nie art. 89b ustawy wskazuje zatem, że dłużnik w sytuacji otrzymania zawiadomienia jest 
zobowiązany do korekty podatku naliczonego.

Warunek, aby nabywca (dłużnik) – w niniejszej sprawie Wnioskodawca – nie był w trakcie 
postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, należy odnieść wyłącznie do daty 
dostawy towaru lub świadczenia usługi. Okoliczność ta jest przy tym nieistotna w momencie 
dokonywania przedmiotowej korekty.

Oznacza to, że jeżeli procedura ulgi na złe długi zostanie uruchomiona w sposób prawid-
łowy – tj. przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, 
a dłużnik na dzień dokonania korekty podatku należnego przez wierzyciela znajduje się 
w trakcie postępowania upadłościowego, wierzyciel ma prawo do korekty podatku należne-
go, a dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.

Istotne jest również, aby w momencie dokonania korekty dłużnik (jak również 
wierzyciel) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – cyt. powyżej art. 89a 
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ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT. Natomiast powołany przepis art. 89a ust. 2 pkt 1 odnosi się do 
statusu odbiorcy towaru bądź usługi w momencie dokonywania dostawy towaru bądź 
świadczenia usług. Odbiorca (przyszły dłużnik) winien być podatnikiem podatku VAT 
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT i nie być w trakcie postępowania upadłościowego, 
ani w trakcie likwidacji. Jeżeli bowiem w momencie dokonania dostawy bądź świadczenia 
usługi dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego, bądź w trakcie likwidacji, to 
wówczas wierzyciel nie ma możliwości skorzystania z korekt podatku należnego w od-
niesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

W  tym kontekście należy wskazać, że pytanie Wnioskodawcy dotyczy tych wierzytel-
ności, które powstały w okresie przed ogłoszeniem upadłości. Z treści wniosku nie wynika 
również, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, w celu 
prawidłowego uruchomienia procedury ulgi na złe długi.

Zatem okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego wskazują, że Wniosko-
dawca zobowiązany jest do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlega-
jącego odliczeniu, lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty po-
datku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę 
deklaracji za okres, w którym dokonane zostało odliczenie, bowiem spełnione zostały wa-
runki wynikające z przepisów ustawy o VAT.

3.  Czy można zastosować zastępcze doręczenie, aby skorzystać 
z ulgi na złe długi na starych zasadach

Jeśli wierzyciel rozlicza ulgę na złe długi na zasadach obowiązujących do 
31 grudnia 2012 r. (dotyczy wierzytelności powstałych przed 4 sierpnia 
2012 r.), musi zawiadomić dłużnika, że zamierza skorzystać z ulgi na złe 
długi. Gdy dłużnik nie odbiera zawiadomienia, dwukrotnie awizowane 
i zwrócone przez pocztę pismo wierzyciel może uznać za doręczone. Ta-
kie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpre-
tacji indywidualnej z 26 lutego 2013 r. (sygn. IBPP2/443-1196/12/ICz), 
której fragment prezentujemy poniżej.

Wnioskodawca chcąc bowiem skorzystać z uprawnienia do korekty podatku należnego, 
o którym mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, jest obowiązany dowieść, że dłużnik został w spo-
sób prawidłowy zawiadomiony, posiadając odpowiednie potwierdzenie odbioru.

Stosownie do zapisu art. 148 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, pisma doręcza się oso-
bom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Natomiast, w przypadku nieobecności 
adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, 
sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawia-
domienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej 
skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy 
wejściu na posesję adresata (art. 149 ustawy Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z art. 150 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w razie niemożności doręczenia 
pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 149:
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��Q poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przy-
padku doręczania pisma przez pocztę;
��Q pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) – w przypadku doręczania 

pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę.
Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1. 

Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni (art. 150 § 1a 
Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 150 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, zawiadomienie o pozostawaniu pisma 
w miejscu określonym w § 1 umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest 
to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w któ-
rym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu 
na posesję adresata. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostat-
niego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 151 ustawy Ordynacja podatkowa osobom prawnym oraz jednostkom or-
ganizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby 
lub w miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. 
Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie 
można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze 
skutkiem doręczenia (art. 151a ustawy Ordynacja podatkowa).

Obowiązek poinformowania dłużnika na wystąpienie okoliczności, o których mowa 
w art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma charakter warunku formalne-
go, a zatem jego spełnienie jest warunkiem skorzystania z regulacji prawnej przewidzianej 
w tym przepisie. Odwołanie się w art. 89b ust. 5 ustawy wprost do przepisów Ordynacji 
podatkowej dotyczących doręczeń, ma na celu zabezpieczenie wierzyciela przed negatyw-
nymi konsekwencjami nieodbierania przez dłużników kierowanej do nich korespondencji, tj. 
zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego.

Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca dokona wszelkich działań, celem doręczenia 
przedmiotowego zawiadomienia dłużnikowi, a doręczenie zawiadomienia o zamiarze sko-
rygowania podatku należnego nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi w art. 148, art. 150, 
art. 151 i art. 151a Ordynacji podatkowej, to należy uznać że zwrot tej korespondencji bę-
dzie stanowił potwierdzenie odbioru przez dłużnika, a warunek wynikający z przepisu 
art. 89 ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT będzie spełniony.

Takie samo stanowisko zajął: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywi-
dualnej z 13 lutego 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1281/12-2/MM).

4.  Czy możliwa jest korekta podatku należnego w stosunku 
do nieściągalnych wierzytelności powstałych w okresie 
istnienia powiązań kapitałowych

Samo istnienie powiązań kapitałowych nie przesądza o braku możli-
wości dokonania korekty przez wierzyciela. Powiązania takie musiałyby 
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mieć wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostaw towarów lub 
świadczenia usług, aby wyłączały możliwość skorzystania z ulgi na złe 
długi. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 
w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2013 r. (sygn. IBPP2/443- 
-1145/12/WN), której fragment prezentujemy poniżej.

Organ podatkowy odpowiadał na pytanie dotyczące wierzytelności powstałych 
przed 4 sierpnia 2012 r., w przypadku których ulgę na złe długi rozliczamy według zasad 
obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. Stanowisko to jest jednak aktualne również dla wie-
rzytelności powstałych 4 sierpnia 2012 r. i później, w przypadku których ulgę na złe długi 
rozliczamy według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

W myśl ust. 7 ww. artykułu [art. 89 ustawy – przyp. red.] przepisów ust. 1–6 nie stosuje się, 
jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2–4.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy, związek (...) istnieje, gdy między kontrahentami lub osoba-
mi pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą po-
wiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym 
lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienio-
nych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że prezes zarządu Spółki z o.o. 
– Wnioskodawcy – posiada udziały przekraczające próg 5% zarówno u Wnioskodawcy bę-
dącego wierzycielem, jak i u dłużnika.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą interpretacji art. 89a ust. 7 w związku 
z art. 32 ust. 2–4 ustawy o podatku od towarów i usług, a w szczególności rozstrzygnięcia, 
czy wobec zamierzonego zbycia całości posiadanych przez siebie udziałów w spółce dłuż-
nika, możliwa jest korekta podatku należnego w stosunku do nieściągalnych wierzytelności 
powstałych w okresie istnienia powiązań kapitałowych.

Nie ulega wątpliwości, iż jednym z warunków, który winien być spełniony, aby podatnik 
mógł skorzystać z możliwości przeprowadzenia korekty podatku należnego na podstawie 
art. 89a ustawy o VAT, jest brak związku o którym mowa w art. 32 ust. 2–4 tej ustawy, pomiędzy 
wierzycielem i dłużnikiem, co wynika z przywołanego wcześniej art. 89a ust. 7 ustawy o VAT.

Należy w tym miejscu nadmienić, że samo istnienie powiązań nie przesądza o braku moż-
liwości dokonania korekty przez wierzyciela. Dodatkowo muszą być spełnione przesłanki 
wskazane w art. 32 ust. 1 ustawy – czyli powiązania takie musiałyby mieć wpływ na ustalenie 
wynagrodzenia z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług.

Z okoliczności sprawy wynika jednak, że prezes zarządu Spółki zamierza zbyć posiada-
ne udziały u dłużnika.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w przypadku łącznego spełnienia 
wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, Wnioskodawca po zbyciu 
przez prezesa zarządu Spółki całości posiadanych przez niego udziałów w spółce dłużni-
ka, będzie miał prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego 
z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w stosunku do wierzy-
telności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Reasumując, w przypadku gdy na dzień dokonania korekty podatku należnego, na pod-
stawie art. 89a ustawy o VAT, zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki, o których mówi 
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art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca będzie mógł skorygować 
podatek należny wynikający z faktur wystawionych na rzecz dłużnika.

5.  Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, gdy dłużnik jest 
podatnikiem z innego kraju UE

Wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi, gdyż dłużnik nie jest 
polskim podatnikiem VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 marca 2013 r. 
(sygn. ITPP2/443-65/13/AP), której fragment prezentujemy poniżej.

Organ podatkowy odpowiadał na pytanie dotyczące wierzytelności powstałych 4 sierp-
nia 2012 r. lub później, w przypadku których ulgę na złe długi rozliczamy według zasad obo-
wiązujących od 1 stycznia 2013 r. Stanowisko to jest jednak aktualne również dla wierzytel-
ności powstałych przed 4 sierpnia 2012 r., w przypadku których ulgę na złe długi rozliczamy 
według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2012 r.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na te-
rytorium kraju. 

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 
rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do treści art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę 
opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług 
na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została upraw-
dopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku 
przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdo-
podobniona.

Według ust. 1a ww. artykułu, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodob-
nioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek 
formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na 
fakturze.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są 
następujące warunki:
1)  dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa 

w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postę-
powania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2) (uchylony)
3)  na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się ko-

rekty, o której mowa w ust. 1:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

4)  (uchylony)
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5)  od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od 
końca roku, w którym została wystawiona,

6) (uchylony).
Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku nieściągalnych wierzytelności po-

datnik może skorzystać z uprawnienia do skorygowania podstawy opodatkowania i kwoty 
podatku należnego. Jednakże, ażeby móc tego dokonać, konieczne jest m.in., aby dosta-
wa towaru (świadczenie usług) była dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, a w dniu 
poprzedzającym złożenie korekty deklaracji podatkowej, wierzyciel i dłużnik byli czynnymi 
podatnikami VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie-
mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność go-
spodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obo-
wiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w ter-
minie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem 
ust. 2–10 i art. 133.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa na-
leży stwierdzić, iż w związku z dostawą towarów dokonaną na rzecz niemieckiego kon-
trahenta, Spółka nie ma prawa do dokonania korekty dotyczącej nieściągalnych wierzy-
telności, gdyż z wniosku wynika, że kontrahent ten nie jest podatnikiem, o którym mowa 
w art. 15 ust. 1, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Nie są zatem spełnione warunki 
określone w art. 89a ust. 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. 

II. Cesja wierzytelności
1. Kiedy nabycie wierzytelności nie podlega VAT

Nabywca wierzytelności trudnej na własne ryzyko nie świadczy na rzecz 
zbywcy żadnej usługi, gdy występuje tylko zapłata za wierzytelność po 
cenie niższej od jej wartości nominalnej. Cesja wierzytelności nie jest 
rozliczana w VAT ani u zbywcy, ani u nabywcy. Takie stanowisko za-
jął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej  
z 19 lutego 2013 r. (sygn. ILPP2/443-536/08/13-S/MN), której frag-
ment prezentujemy poniżej.

Reasumując, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług wtedy, gdy są wykonane odpłatnie oraz gdy pomiędzy dostawcą 
towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny lub dorozu-
miany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Wierzytelność jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem obrotu gospo-
darczego. Instytucja przelewu wierzytelności została uregulowana w przepisach art. 509–
518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

(…) Istotą przelewu wierzytelności jest zatem umowa zawierana przez wierzyciela 
z osobą trzecią, na podstawie której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu 
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wierzytelność. W wyniku przelewu wierzytelności prawa przysługujące dotychczasowemu 
wierzycielowi przechodzą na nabywcę wierzytelności, przy czym sam stosunek zobowiąza-
niowy nie ulega zmianie. W zamian za nabywaną wierzytelność cesjonariusz (nabywca) zo-
bowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia na rzecz cedenta. Spełnienie świad-
czenia, wynikającego z umowy przelewu nastąpi, gdy cedent przeniesie wierzytelność na 
cesjonariusza, a on zapłaci mu cenę za cedowaną wierzytelność (w sytuacji, kiedy cesja 
będzie miała charakter odpłatny).

(…) NSA stwierdził, że transakcja nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, 
po cenie niższej od jej wartości nominalnej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako 
świadczona przez nabywcę wierzytelności usługa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związ-
ku z art. 8 ust. 1 u.p.t.u., ze względu na fakt, że w takim przypadku nie mamy do czynienia 
z zobowiązaniem się przez usługodawcę do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie. 
NSA stwierdził, że podstawowym i koniecznym warunkiem do uznania transakcji za odpłat-
ną usługę, a więc czynność opodatkowaną, jest wystąpienie wynagrodzenia bezpośrednio 
związanego z tą czynnością, rzeczywiście otrzymanego (bądź należnego), jako świadczenia 
wzajemnego za wykonaną usługę. Zatem badając konkretną transakcję należy poszukiwać 
takiego ewentualnego bezpośredniego wynagrodzenia, które otrzymuje kupujący – cesjo-
nariusz, jako świadczenie wzajemne za ewentualnie wykonaną na rzecz zbywcy – cedenta 
usługę. W sytuacji, kiedy występuje tylko zapłata ceny za wierzytelność, nie można uznać, 
że do świadczenia takiej usługi dochodzi. Wobec tego stwierdzono, że żadna transakcja 
nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, po cenie niższej od jej wartości nominal-
nej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako świadczona przez nabywcę wierzytelności 
usługa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1.

Jak wynika z powołanego wyroku TSUE w sprawie C-93/10, o ile więc ustalona przez 
strony umowy cena wierzytelności jest niższa od jej wartości nominalnej i jednocześnie 
różnica między wartością nominalną tej wierzytelności a ceną jej sprzedaży, odzwierciedla 
rzeczywistą ekonomiczną wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży, nie możemy 
mówić o odpłatnym świadczeniu usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towa-
rów i usług.

W konsekwencji powyższego, a także zgodnie z uzasadnieniem wyroku WSA w Poznaniu 
z dnia 13 września 2012 r., sygn. akt I SA/Po 384/12, należy stwierdzić, iż z opisu stanu fak-
tycznego nie wynika, że obok transakcji kupna wierzytelności wystąpiło świadczenie usługi 
przez nabywcę wierzytelności (Wnioskodawcę) na rzecz jej zbywcy za bezpośrednim wyna-
grodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę. W przedmiotowej sytuacji doszło wyłącznie 
do zapłaty ceny za wierzytelność. W konsekwencji, skoro w przedmiotowej sprawie nie wy-
stępuje sytuacja, w której usługodawca zobowiązuje się do ściągnięcia długu w zamian za 
wynagrodzenie – Wnioskodawca nie świadczy usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług.

Reasumując, mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny 
wskazać należy, iż nabycie wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług.


