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Nowe zasady dokonywania 
korekt  



POPRZEDNIE 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

27 maja wpływ potwierdzenia

pomniejszenie VAT w maju pomniejszenie VAT oraz 

korekta w kwietniu



Podstawę opodatkowania obniża się o:

1) Kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży upustów i obniżek cen;

2) Wartość zwróconych towarów i opakowań;

3) Zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, 

jeżeli do niej nie doszło;

4) Wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.



W przypadkach, o których mowa w pkt 1 – 3, obniżenia podstawy opodatkowania,

w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem,

dokonuje się pod warunkiem:

✓ posiadania przez podatnika,

✓ uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres

rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę

korygującą,

✓ potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę,

dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury

korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy

uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy,
w którym potwierdzenie to uzyskano



Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez

nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje

się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług

dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu

przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50

i 51 załącznika nr 3 do ustawy;

4) 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.



NOWE ZASADY

Korekty in minus

5 kwietnia wystawienie korekty

oraz uzgodnienie i spełnienie

nowych warunków

transakcji

pomniejszenie VAT oraz

korekta w kwietniu

pomniejszenie VAT oraz

korekta w kwietniu

(bez względu na to, czy dotarła 

faktura korygująca)

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, warunki te zostały spełnione 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.



Art. 29 ust 13 ustawy o VAT (od 1 stycznia 2021 r.)

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania,

w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem,

dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą,

pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika,

że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy

opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze

korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną

dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona

faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa

w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy,

w którym dokumentację tę uzyskał.
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Podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego

już w momencie wystawienia faktury korygującej przy łącznym spełnieniu warunków:

1) z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru

lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych

towarów lub świadczenia tych usług, tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie,

że doszło (lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić) do zmiany warunków

transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia,

2) z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione

na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło

do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego

oraz

3) faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia

z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla

dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych

uzgodnionych warunków.
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Sformalizowany obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

został zastąpiony wymogiem, w kształtowaniu którego strony mają znaczną swobodę -

może to być np. zwyczajowo posiadana przez podatnika dokumentacja. Oznacza to,

że strony transakcji mogą samodzielnie kreować sposób dokumentowania

warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, który

będzie najprostszy do realizacji w określonych warunkach biznesowych, w tym na

podstawie już posiadanej lub tworzonej w działalności gospodarczej dokumentacji
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Na gruncie znowelizowanych przepisów dopuszczalną formą uzgodnienia (stanowiącą

przesłankę zarówno prawa do skorygowania podatku należnego przez sprzedawcę, jak

i aktualizującą obowiązek dokonania analogicznej korekty przez nabywcę) mogą być

również ustalenia ustne (telefoniczne), jak i domniemana akceptacja warunków przez obie

strony transakcji. W obu tych przypadkach należy jednak mieć na uwadze, że ciężar

dowodu związanego z udokumentowaniem podjętego uzgodnienia spoczywa

zawsze na sprzedawcy
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Za uzgodnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania w pewnych

okolicznościach ( jeżeli uzgodnienie nie przewiduje warunków na przyszłość) może zostać

uznany zwrot na rzecz sprzedawcy partii towarów. W takim wypadku nadanie przesyłki

zawierającej partię zwracanych towarów przez nabywcę następuje określony czas przed jej

otrzymaniem przez sprzedawcę – nie oznacza to jednak że możliwe jest uznanie,

że moment zwrotu partii towarów jest inny u sprzedawcy i nabywcy. Podobnie należy

odnieść się do sytuacji, w której obciążenie rachunku sprzedawcy następuje wcześniej niż

uznanie kwoty rabatu na rachunku nabywcy np. przy spontanicznie udzielanych rabatach,

które są zwracane na rachunek bankowy nabywcy. W powyższych sytuacjach, jeżeli

uzgodnieniem warunków do obniżenia podstawy opodatkowania, będzie odpowiednio

zwrot partii towarów lub zwrot środków – do uzgodnienia tych warunków dochodzi

w momencie wystąpienia późniejszego zdarzenia, tj. dla zwrotu towarów moment

otrzymania zwracanej partii towarów przez sprzedawcę a dla zwrotu środków na

rachunek bankowy moment uznania zwracanej kwoty na rachunku nabywcy.
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W pewnych sytuacjach dokument potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji może

być łącznie również dokumentem potwierdzającym spełnienie uzgodnionych warunków

transakcji.

Przykładowo: zwrot zaliczki za niezrealizowaną dostawę – podatnik zwraca zaliczkę

na konto – w tytule wpisuje zwrot za niezrealizowaną dostawę i nr zamówienia. W takim

przypadku potwierdzenie otrzymania przez nabywcę zwrotu zapłaty, jeżeli strony

nie zawarły żadnych dodatkowych umów, czy warunków korekty będzie w sposób

naturalny biznesowo uznane za dokument zawierający zarówno uzgodnienie jak i

spełnienie uzgodnionych warunków korekty in minus.
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Przykład 1:

Umowa przewiduje, że po zrealizowaniu dostaw na kwotę ponad 500.000 zł w półroczu,

kupującemu przysługuje rabat 5% w zakresie zrealizowanych w tym okresie dostaw.

Uzgodnienie warunków nastąpiło w zawartej umowie, ich spełnienie zaś nastąpiło

z upływem ostatniego dnia półrocza, w którym obrót przekroczył 500.000 zł. Dokumentacją

potwierdzającą dokonane uzgodnienia będzie umowa oraz dowody wskazujące na

przekroczenie progu 500.000 zł.

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę korygującą przykładowo siódmego dnia po zakończeniu

półrocza, będzie uprawniony do pomniejszenia podatku należnego w rozliczeniu za okres,

w którym tą fakturę korygującą wystawił.

Nabywca będzie zobowiązany do obniżenia podatku naliczonego w okresie bezpośrednio

następującym po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego (półrocza).
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Przykład 2:

Na podstawie przyjętego regulaminu, 1 lutego 2021 r. kupujący zwraca towar sprzedawcy

(data odbioru towaru w magazynie sprzedawcy, nadanego u nabywcy 31 stycznia 2021 r.).

Sprzedawca 10 lutego wystawia fakturę korygującą.

Uzgodnienie warunków następuje w momencie zaakceptowania regulaminu, spełnienie

uzgadnianych warunków zaś w dniu zwrotu towaru (1 lutego 2021 r.).

Sprzedawca obniża podatek należny w rozliczeniu za luty 2021. Analogicznie, kupujący

zobowiązany jest do obniżenia podatku naliczonego w rozliczeniu za luty 2021.
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Przykład 3:

5 stycznia dokonano dostawy towarów, zgodnie z umową ustalono 5% skonta,

w przypadku zapłaty w terminie 15 dni. Dostawca ujmuje informację o skoncie w treści

faktury. Po otrzymaniu zapłaty, dostawca wystawia fakturę korygującą (20 stycznia 2021).

Spełnienie warunków nastąpi poprzez dokonanie zapłaty we wskazanym terminie.

Dokumentacją potwierdzającą będzie faktura wraz z informacją o skoncie i przelew.

Sprzedawca i nabywca rozliczają korektę faktury w rozliczeniu za styczeń 2021.
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Przykład 4:

Sprzedawca otrzymał zaliczkę i rozpoznał ją w VAT za styczeń 2021. Zgodnie z umową,

zobowiązał się do dokonania zwrotu zaliczki, jeśli do końca marca nie dostarczy towaru.

Termin do zwrotu zaliczki to 30 dni od upływu terminu. W kwietniu 2021 r. sprzedawca

dokonał zwrotu zaliczki i wystawił fakturę korygującą.

Sprzedawca ma prawo do obniżenia należnego w rozliczeniu za kwiecień. Kupujący

zobowiązany będzie do pomniejszenia naliczonego w rozliczeniu za ten sam okres.
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Przykład 5:

W lutym 2021 sprzedawca dokonał dostawy. W kwietniu umówił się z nabywcą, że udzieli

mu rabatu, również w stosunku do lutowej dostawy, jeżeli nabywca pozostanie klientem

przez kolejny rok, dokonując zakupów na określoną kwotę. Sprzedawca wystawia fakturę

korygującą w kwietniu 2021 r., zastrzegając, że wyższa wartość będzie należna, jeśli

kupujący nie dopełni przyjętego warunku.

Uzgodnienie warunków zasadniczo następuje w momencie tożsamym ze spełnieniem tych

warunków – strony uzgadniają rabat na zrealizowaną dostawę (kwiecień 2021 r.). W

momencie udzielenia rabatu zostają spełnione warunki dotyczące jego udzielenia – bez

znaczenia pozostają warunki „zawieszające”, które mogą w przyszłości spowodować

podwyższenie ponowne ceny.

Sprzedający i kupujący rozpoznają wystawioną fakturę korygującą w kwietniu

2021.
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Przykład 6:

W kwietniu sprzedawca udziela rabatu na dostawę zrealizowaną w lutym 2021. Wysyła do

kupującego fakturę korygującą wraz z informacją mailową. Dokonany upust został

skompensowany z kolejną dostawą, dokonaną w czerwcu. Informacja o dokonanej

kompensacie została przekazana mailowo kupującemu.

W momencie przesłania faktury korygującej wraz z informacją mailową (kwiecień 2021)

dochodzi do spełnienia warunków udzielenia rabatu. Sprzedawca posiada dokumentację

mailową. Bez znaczenia pozostaje kompensata z czerwca 2021.

Sprzedawca i nabywca rozliczają fakturę korygującą w kwietniu 2021.
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Przykład 7:

W styczniu 2021 sprzedawca dokonuje dostawy. W kwietniu orientuje się, że zawyżył cenę

o 100 zł., dokonuje przelewu do nabywcy, a drogą mailową wysyła informację i korektę

faktury.

Spełnieniem warunków jest samo stwierdzenie błędu na fakturze pierwotnej. Korektę obie

strony rozpoznają w kwietniu 2021.



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.

Nowe rozwiązanie „odrywa” obowiązek pomniejszenia podatku

naliczonego wynikającego z faktury korygującej in minus od

obowiązku otrzymania przez nabywcę tej faktury korygującej

Korekty in minus



Art. 86 ust. 19a ustawy o VAT

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13,

lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14,

nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w

rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla

dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów

lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te

zostały spełnione.

W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów

lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym

warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany

do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki

te zostały spełnione.



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



POPRZEDNIE 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
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Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami istniejącymi już w momencie wystawienia

faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres,

w którym została wykazana faktura pierwotna.

Późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy

opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana

faktura pierwotna. Analogiczne skutki wywołuje stwierdzenie, że przesłanki uzasadniające

zwiększenie wynagrodzenia (nie stanowiące błędu) wystąpiły już we wspomnianym okresie.
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Przykład 1

Sprzedawca wystawił 30 stycznia fakturę dokumentującą dostawę 500 sztuk towaru. Tego

samego dnia towar został odebrany przez nabywcę. W wyniku błędu, cena jednostkowa

została zaniżona. Sprzedawca zorientował się o zaistniałym błędzie w maju 2021

i wystawił fakturę korygującą in plus.

Przyczyna korekty – z uwagi na błąd – powstała w styczniu.
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Przykład 2

Sprzedawca wystawia fakturę dokumentującą usługi marketingowe za luty 2021. Po trzech

miesiącach strony na nowo ustaliły zasady współpracy, zwiększając cenę o 10%, w tym

za luty 2021. Sprzedawca wystawił fakturę korygującą wartość sprzedaży.

Wystawiając fakturę korygującą w maju, sprzedawca będzie zobowiązany do jej rozliczenia

w deklaracji za maj 2021.



LTCA

Adwokaci i Doradcy podatkowi

ul. Miodowa 1

00-080 Warszawa

e – mail: daniel.wieckowski@ltca.pl

tel. 608 491 495

www.ltca.pl

www.akademialtca.pl

mailto:kajetan.kubicz@ltca.pl
http://www.ltca.pl/
http://www.akademialtca.pl/

