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Nowe zasady dokonywania
korekt  



AKTUALNE  ZASADY

sprzedawca: korekta podatku należnego po otrzymaniu
potwierdzenia od kontrahenta

nabywca: korekta podatku naliczonego po otrzymaniu FV
korygującej   

Korekty in
minus

5 kwietnia wystawienie
korekty

6 kwietnia otrzymanie
korekty

10 maja wpływ
potwierdzenia 

pomniejszenie VAT oraz
korekta w maju 

pomniejszenie VAT oraz
korekta w kwietniu



AKTUALNE  ZASADY

Dopuszcza się brak obowiązku posiadania potwierdzenia
dokonania korekty

Korekty in
minus

sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej
oraz gazu przewodowego

dostawa towarów i świadczenie usług, dla których
miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium

kraju

gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo
udokumentowanej próby doręczenia faktury

korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że
nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja

została zrealizowana zgodnie z warunkami
określonymi w fakturze korygującej

eksport towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa
towarów

Usługi telekomunikacyjne



NOWE  ZASADY

Korekty in
minus

5 kwietnia wystawienie
korekty oraz uzgodnienie

nowych warunków
transakcji

pomniejszenie VAT oraz
korekta w kwietniu

pomniejszenie VAT oraz
korekta w kwietniu

5 kwietnia uzgodnienie
nowych warunków

transakcji 



WARUNKI

DOKONANIA

KOREKTY  -

SPRZEDAWCA

Korekty in
minus posiadanie dokumentacji z której wynika, że uzgodnił z nabywcą

warunki obniżenia podstawy opodatkowania, określone w fakturze
korygującej i faktura korygująca jest zgodna z tą posiadaną
dokumentacją

brak dokumentacji w okresie, w którym wystawił fakturę
korygującą, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za ten
okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał

brak dokumentów innych niż sama faktura korygująca, to
wystawiona faktura będzie dokumentem, z którego wynikają nowe
warunki transakcji (w przypadku możliwości potwierdzenia, że
faktura została dostarczona do nabywcy).



WARUNKI

DOKONANIA

KOREKTY  -

SPRZEDAWCA

Korekty in
minus

Brak definicji dokumentacji potwierdzającej
uzgodnienie warunków transakcji 

aneksy do umów, 

korespondencja handlowa, 

dowody zapłaty, 

kompensaty 

potwierdzenie dokonania nabywcy zwrotu zapłaty lub
kompensaty skorygowanej wartości transakcji.



WARUNKI

DOKONANIA

KOREKTY  -  

NABYWCA

Nabywca towaru lub usługi, w przypadku wystawienia przez jego
kontrahenta faktury korygującej  in minus, jest obowiązany do
zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w
którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania lub
warunki stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku zostały
uzgodnione.

Nie moment otrzymania faktury, a moment uzgodnienia
warunków obniżenia podstawy opodatkowania determinuje
obowiązek korekty VAT naliczonego. 

Proponowane rozwiązanie „odrywa” obowiązek pomniejszenia
podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej in minus
od obowiązku otrzymania przez nabywcę tej faktury
korygującej

Korekty in
minus



PRZEPISY

PRZEJŚCIOWE  

korekty wystawione
do 1 stycznia 2021 r. i
nierozliczone przed tą
datą, dotychczasowe

przepisy

 Możliwość stosowania dotychczasowych rozwiązań do końca 2021 r. pod
warunkiem, że wybór ten zostanie uzgodniony na

piśmie pomiędzy dostawcą, a nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury
korygującej w 2021 r.

 Rezygnacja z wyboru
rozwiązań dotychczasowych możliwa nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy

od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem, że
rezygnacja zostanie uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą,  a nabywcą.

Korekty in
minus

1.01.2021
korekty wystawione
po 1 stycznia 2021 r.

nowe przepisy



AKTUALNE  ZASADY

brak regulacji ustawowych w jaki sposób zwiększać
VAT należny w przypadku faktur korygujących in

plus. 

Korekty 
in plus



NOWE  ZASADY

jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już
w momencie wystawienia faktury pierwotnej

Korekty 
in plus

dostawa towarów 15 marca 2021

korekta 20 maja 2021

ujęcie korekty w marcu



NOWE  ZASADY

w sytuacji gdy korekta jest spowodowana przyczynami
zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży i nie była możliwa do
przewidzenia w momencie  wystawienia faktury pierwotnej;

Korekty 
in plus

dostawa towarów 15 marca 2021

korekta 20 maja 2021

ujęcie korekty w maju



NOWE  ZASADY

późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej
Korekty 
in plus

dostawa towarów 15 marca 2021

korekta 20 maja 2021

ujęcie korekty w marcu



NOWE  ZASADY

w przypadku eksportu i WDT zwiększenie
podstawy opodatkowania, następuje nie
wcześniej niż w deklaracji podatkowej
składanej za okres rozliczeniowy, w którym
wykazana została ta dostawa towarów.

Korekty 
in plus

zasady opisane w trzech przypadkach
powyżej, stosowane są również dla WNT



PRZEPISY

PRZEJŚCIOWE  

korekty wystawione
do 1 stycznia 2021 r. i
nierozliczone przed tą
datą, dotychczasowe

przepisy

Korekty in 
plus

1.01.2021
korekty wystawione
po 1 stycznia 2021 r.

nowe przepisy



Nowe zasady odliczania VAT  



ODLICZENIE VAT NALICZONEGO NA BIEŻĄCO ŁĄCZNIE DO 3 OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH 
(PRZY ROZLICZENIACH MIESIĘCZNYCH)

Jak jest

nabycie towarów 
otrzymanie FV 

15 kwietnia 2019

odliczenie VAT w
sierpniu

brak możliwości 

ujęcia odliczenia wstecz
za kwiecień

obowiązek dokonania
korekty deklaracji 



ODLICZENIE VAT NALICZONEGO NA BIEŻĄCO ŁĄCZNIE DO 4 OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH 
(PRZY ROZLICZENIACH MIESIĘCZNYCH)

Jak będzie 

nabycie towarów 
otrzymanie FV 

15 kwietnia 2021

odliczenie VAT w
sierpniu

(deklaracja za lipiec
2021)

ujęcia odliczenia na
bieżąco w sierpniu 2021

(deklaracja za lipiec
2021)



BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Z FV DOKUMENTUJĄCYCH NABYCIE
USŁUG NOCLEGOWYCH W CELU ICH ODSPRZEDAŻY 

Jak jest 

wystawienie FV 100 + 8 VAT 
PLN

wystawienie FV 108 + 8,64 VAT
 PLN

Brak możliwości odliczenia VAT z tytułu nabycia usługi 8,00 PLN 

VAT należny po uwzględnieniu wartości netto usługi w kwocie zapłaconej
(uwzględniony nieodliczony VAT) - 8,64  PLN (przy założeniu zerowego zysku przy odsprzedaży)



ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Z FV DOKUMENTUJĄCYCH NABYCIE USŁUG NOCLEGOWYCH W
CELU ICH ODSPRZEDAŻY 

Jak będzie 

wystawienie FV 100 + 8 VAT 
PLN

wystawienie FV 108 + 8,64 VAT
 PLN

Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia usługi 8,00 PLN 

VAT należny  8,64  PLN 



Prawo do odliczenia wyłącznie dla usług

noclegowych, brak prawa do odliczenia w przypadku

usług gastronomicznych 

Prawo do odliczenia w przypadku nabycia usług w

celu ich odsprzedaży, brak możliwości w

pozostałych przypadkach   

Rozwiązanie nie dotyczy usług rozliczanych w

systemie VAT - marża 



Ujednolicone kursy walut  



AKTUALNE  ZASADY  

kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania
obowiązku podatkowego lub
ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank
Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania
obowiązku podatkowego (w przypadku waluty innej niż euro przelicza
się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro).

przeliczenia na złote dokonuje się według:

Ujednolicone
kursy walut VAT
i CITFV 10 maja 2020 

dostawa towarów i zapłata
15 maja 2020

VAT CIT

kurs z dnia 
14 maja 2020

kurs z dnia 
9 maja 2020

wykonanie usługi budowlanej
10 maja 2020 

zapłata 20 maja 2020
wystawienie FV 15 maja 2020

VAT CIT

kurs z dnia 
19 maja 2020

kurs z dnia 
14 maja 2020



AKTUALNE  ZASADY  Kurs średni  NBP ( lub EBC) z  ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego wystawienie

faktury.  Natomiast jeś l i  podatnik nie posiada
faktury przel iczenia należy dokonać po kursie

z dnia poprzedzającego 15 dzień miesiąca
następującego po dostawie towaru.

Ujednolicone
kursy walut VAT
i CIT

WDT ,  WNT   



NOWE  ZASADY  

Ujednolicone
kursy walut VAT
i CITFV 10 maja 2020 

dostawa towarów i zapłata
15 maja 2020

VAT CIT

kurs z dnia 14 maja 2020

wykonanie usługi budowlanej
10 maja 2020 

zapłata 20 maja 2020
wystawienie FV 15 maja 2020

VAT CIT

kurs z dnia 19 maja 2020

przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.



ZASTOSOWANIE  

Dobrowolności stosowania. 

Ujednolicone
kursy walut
VAT i CIT

Podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy licząc od miesiąca, w którym ją wybrał. 

W przypadku rezygnacji, podatnik będzie obowiązany do stosowania
dotychczasowych metod przeliczania, przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w
którym zrezygnował z wybranej opcjonalnej metody przeliczania. 

Zastosowanie nowej metody tylko dla transakcji, dla których wystąpi
przychód dla danej transakcji. 

Dotychczasowe zasady dla WDT, importu usług, zaliczek



Zmiany w zakresie stosowania
MPP   



LIMIT

TRANSAKCJI  

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej
płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty

do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w
której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000

zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej

kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

przedsiębiorców.

Zmiany MPP



KURSY  WALUT

transakcje w walutach obcych przelicza się na złote
według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote
stosuje się zasady wykorzystywane dla przeliczania kwot

używanych do  określenia podstawy opodatkowania

Zmiany MPP

przychody w walutach obcych przelicza się
na złote według kursu średniego walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień uzyskania
przychodu.



POTRĄCENIA  

Wyłączenie stosowania MPP dla potrąceń kodeksowych
(odwołanie do art. 498 k.c.),

 wierzytelności wzajemne, 

obie wierzytelności są wymagalne i 

mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym
organem państwowym.

Zmiany MPP



POTRĄCENIA  

Wyłączenie stosowania MPP dla innych kategorii
potrąceń, niespełniających definicji kodeksowych (np.

netting).

Wyłączenie obowiązku stosowania MPP również w
przypadku potrąceń dokonywanych pomiędzy osobami,
które nie są względem siebie dłużnikiem i wierzycielem

(potrącenie wzajemne). 

Obie potrącane wierzytelności nie muszą być wymagalne.

Zmiany MPP



RACHUNEK  VAT  

Możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT
kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu

towarów czy też należności
celnych na rzecz agencji celnych

Zmiany MPP

regulowania należności celnych oraz podatkowych z tytułu importu towarów przez przedstawicieli
celnych, którzy dokonują zgłoszeń celnych na rzecz importerów

agencje celne obejmują zgłaszane (na rzecz importerów) do procedury dopuszczenia do obrotu
towary posiadanymi przez siebie zabezpieczeniami celnymi,

UZASADNIENIE ZMIANY



RACHUNEK  VAT  

Umożliwienie złożenia wniosku o uwolnienie środków nie
tylko przez podatnika, ale również przez inne podmioty

niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na
rachunku VAT środki finansowe. 

Zmiana obejmie również podmioty
nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub

stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium kraju, które nie są podatnikami podatku VAT.

(przykładowo stawka VAT na fakturze 0%)

Zmiany MPP



DODATKOWE

ZOBOWIĄZANIE

PODATKOWE  

Brak sankcji dodatkowego zobowiązania podatkowego
jeżeli podatnik dokonał zapłaty przy zastosowaniu MPP,

skorygował deklarację i najpóźniej w dniu złożenia tej
korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania

podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu. 

Zmiany MPP



PKWIU

Od 1 stycznia 2021 dla towarów i usług stosowana będzie
klasyfikacja PKWiU 2015

Wykluczono możliwość wprowadzenia nomenklatury CN
na potrzeby MPP. 

Zmiany MPP



Opodatkowanie zaliczek z tytułu
eksportu    



AKTUALNE  ZASADY  

Opodatkowanie 
zaliczek 

otrzymanie zaliczki 15 maja 2020

wywóz towarów 14 lipca 2020
dokumenty potwierdzające wywóz  

stawka "0" 

wywóz towarów 14 listopada 2020
dokumenty potwierdzające wywóz  

prawo do korekty i 
powrót do stawki "0" 

stawka 23%



AKTUALNE  ZASADY  

Opodatkowanie 
zaliczek 

otrzymanie zaliczki 15 maja 2020

wywóz towarów 14 listopada 2020
dokumenty potwierdzające wywóz  

stawka "0" 

wywóz towarów 14 grudnia 2020
dokumenty potwierdzające wywóz  

prawo do korekty i 
powrót do stawki "0" 

stawka 23%



Zmiany WIS   



WIS dla towarów
według PKWIU 

Przy obecnym kształcie przepisów nie jest możliwe
wydanie WIS zawierającej klasyfikację towaru według
innej niż CN albo PKOB klasyfikacji.

01

ZMIANY WIS 

Możliwość otrzymywania przez podatników WIS
również dla towarów, które klasyfikowane są według
PKWiU. 

Zastosowanie przepisów również do wniosków o wydanie WIS, które
zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.



Oświadczenie o
odpowiedzialności

karnej 

postępowanie podatkowe, 

kontrola podatkowa ani celno-skarbowa oraz 

że w tym zakresie sprawa nie została
rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub
postanowieniu organu podatkowego.

Wnioskodawca występujący o wydanie WIS będzie
składał oświadczenie – pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń – że w dniu złożenia wniosku, w zakresie
przedmiotowym wniosku, nie toczy się:

02

ZMIANY WIS 

Zastosowanie przepisów również do wniosków o wydanie WIS, które
zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.



Wyłączenie ochrony
WIS

W przypadku gdy towar lub usługa, lub świadczenie
kompleksowe będą elementem czynności będących
przedmiotem decyzji wydanej w związku z
wystąpieniem nadużycia prawa (z decyzji wydanej
przez organ podatkowy będzie wynikało, że
przedmiot WIS jest elementem transakcji, która
została uznana za nadużycie prawa), wówczas
podatnik nie będzie mógł korzystać z mocy
ochronnej WIS.

03

ZMIANY WIS 

Regulacja będzie miała zastosowanie również do WIS wydanych
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.



Ważność WIS04

ZMIANY WIS 

WIS wydane przed dniem jej wejścia w życie, jak również decyzje o
zmianie WIS,  pozostają ważne przez okres 5 lat od dnia wejścia w

życie ustawy.

Brak terminu ważności WIS, wydane WIS mogą
wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany
przepisów dotyczących VAT lub zostać uchylone
bądź zmienione w określonych przypadkach, np. w
związku ze zmianami przepisów dotyczących
Nomenklatury scalonej (CN) lub ich interpretacji czy
też w sytuacji stwierdzenia ich nieprawidłowości

WIS będzie ważna przez okres 5 lat od dnia jej
wydania.



Pozostałe zmiany   



BIAŁA  LISTA   

Rezygnacja z zamieszczania nr PESEL
podatników wykreślonych z rejestru i  którym

odmówiono zarejestrowania również w
przypadku osób wchodzących w skład organu
uprawnionego do reprezentowania podmiotu.

Umieszczenie w wykazie rachunków bankowych
potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR,  z
wyjątk iem rachunków prowadzonych przez

Narodowy Bank Polski



BIAŁA  LISTA   

Rachunki:

banków spółdzielczych 
banków prowadzonych przez inne banki

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
Skarbu Państwa

Narodowego Funduszu Zdrowia
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego



JPK  

Stosownie przepisów o postępowaniu
podatkowym w zakresie kar za błędy w

ewidencj i  JPK



PREZENTY  O  MAŁEJ

WARTOŚCI   
Aktualnie obowiązek zapłaty podatku powstaje, gdy

wartość prezentu przekracza 10,00 PLN.

Obowiązek zapłaty podatku, gdy kwota prezentu
przekroczy 20,00 PLN. 



TAX  FREE  

Turyści, w ramach systemu TAX FREE mogą odzyskać podatek
VAT zapłacony przy nabyciu towarów wyłącznie na cele
prywatne. 

 System TAX FREE dotyczy jedynie towarów zakupionych przez
osobę fizyczną niemającą stałego miejsca zamieszkania na
terytorium UE, u uprawnionych do takiej sprzedaży
sprzedawców, jeżeli towary te w stanie nienaruszonym zostały
wywiezione poza terytorium UE w bagażu osobistym
podróżnego. 

Zwrot podatku podróżnym może być dokonywany przez
sprzedawcę lub w punktach zwrotu podatku od towarów i
usług (VAT) przez podmioty, których przedmiotem działalności
jest dokonywanie takiego zwrotu.



TAX  FREE  

Wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu
dokumentów TAX FREE

Sprzedawca wystawia elektronicznie dokument TAX FREE w systemie
informatycznym. 

Sprzedawca za zgodą nabywcy, wydaje dokument TAX FREE w formie
elektronicznej lub wydruk dokumentu elektronicznego. 

Organ celny potwierdza elektronicznie wywóz towarów w systemie TAX
FREE, a na żądanie podróżnego na wydruk dokumentu. 

Podstawą do zwrotu VAT elektroniczne potwierdzenie wywozu. 

Wprowadzenie obowiązku ewidencji dokumentów TAX FREE w formie
elektronicznej. 

Obwiązek stosowania kas online przez sprzedawców 



Dzię ku ję  za uwagę!

ANNA KUBICZ

Doradca Podatkowy, 

Partner Zarządzający

anna.kubicz@ltca.pl

tel. 506-071-669

LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz sp. k.
ul. Miodowa 1

 00-080 Warszawa
e-mail: biuro@ltca.pl | phone: (+48) 795 005 007


