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Q&A 

Zasady rozliczania faktur 
korygujących w aspekcie SLIM VAT

Marcin Zarzycki i Daniel Więckowski
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Co mam rozumieć przez spełnienie 
warunków?
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Jakie dokumenty należy zebrać w celu
potwierdzenia uprawnienia do dokonania
korekty? W jaki sposób potwierdzić
uzgodnienie nowych warunków?
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Czy (i jak) dokonywać korekty w przypadku 
rabatów retrospektywnych (retro) dla 
klientów? Co z uzgodnieniem?
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Co w przypadku braku faktury korygującej? 

Czy tworzymy wewnętrzny dokument i 
wykazujemy w sposób analogiczny do JPK? 

Jakie dane należy przyjąć? Czy wykazujemy 
dokument pierwotny pomniejszony o korektę?
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Czy dopuszczalne jest umieszczenie na fakturze 
korygującej postanowienia: "Niniejsza faktura 
korygująca stanowi potwierdzenie dokonania 
uzgodnień obniżenia podstawy opodatkowania 
pomiędzy stronami. Za datę dokonania uzgodnień 
uważa się dzień wystawienia faktury korygującej"?
Czy na tej podstawie, nie mając innych dowodów, 
można taką fakturę ująć w miesiącu jej wystawienia?
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Czy korektę zaliczki VAT będzie można 
rozpoznać po dokonanym zwrocie? Czy 
powyższe można uznać za uzgodnienie, czy 
też powinien być wystawiony jakiś 
dodatkowy dokument?
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Co w sytuacji, gdy dokonane są uzgodnienia, 
wystawiono korektę w styczniu 2021, a 
towar zwrócony został w lutym 2021?
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Co z korektami rabatowymi, które wystawione 
zostały w związku z bonusem za sprzedaż?

Faktura korygująca została wystawiona 31.01, a 
otrzymałam ją 04.02 - kiedy odliczyć VAT?
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Jak się ma art. 29 ust.13 ustawy VAT do biur 
rachunkowych, jeżeli biuro nie otrzymało 
stosownych informacji od klientów?
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Jak powinno wyglądać uzgodnienie 
warunków dokonania korekty? Jakie 
dokumenty będą potrzebne?
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Jesteśmy dostawcą usług dla NFZ, 
świadczonych ze stawką ZW. Wystawianie 
faktur korygujących (in plus i in minus) 
zawsze odbywało się w sposób wskazany 
przez NFZ - jako sprzedawca ujmowaliśmy 
takie korekty w dacie wystawienia: czy 
dojdzie tu do jakiś zmian?
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Co w przypadku rabatów, np. skonta, w 
przypadku, gdy mamy umowę z 
kontrahentem a spełnienie warunków 
wynika z tej umowy - kiedy ujmować takie 
korekty?
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Czy można korygować tylko w miesiącu 
spełnienia warunków, czy także w dwóch 
kolejnych miesiącach?
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W styczniu 2021 sprzedawca wystawił 
korektę dotyczącą skonta, w której koryguje 
skonto grudniowe. Kiedy VAT powinien 
odliczyć kupujący?
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Czy dokument wewnętrzny, przyjęcie 
zwróconego towaru na magazyn (wydruk PZ 
z systemu), podpisany przez naszego 
magazyniera + wystawienie korekty jest 
wystarczającym potwierdzeniem 
uzgodnienia?
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Czy wszystkie  dokumenty (potwierdzenia, 
zmiany warunków itp.) spółka będzie 
musiała przechowywać w odniesieniu do 
każdej transakcji? Przez ile lat?
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Kontrahent wystawił faktury VAT z 
podatkiem należnym, jednak nie był 
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. 
Wystawił on faktury korygujące za rok 2020. 
Kiedy odliczyć VAT należny i naliczony?
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Jeżeli mamy do czynienia ze sklepem 
stacjonarnym (nie korespondujemy z 
klientem), a klient zwraca towar, to czy jego 
podpis na fakturze korygującej  będzie w tym 
wypadku wystarczający?
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Co jeśli nasz nabywca korzysta z tzw. self-
billingu i chce skorygować (in minus) 
pomyłkę w cenie do poprzedniej faktury?
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Jeśli korekta in minus sprzedaży dot. błędnego 
obciążenia najemcy w 2020 i została wystawiona 
w 2021, to czy również rozliczamy VAT należny w  
dacie wystawienia faktury  korygującej, czyli w 
01.2021, mimo i ż nie wynika z nowego aneksu, 
tylko z umowy od dawna obowiązującej?
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Wystawiłam fakturę VAT z błędną stawką 
podatku VAT (23%, winno być 8%). Czy w 
takim przypadku konieczne są uzgodnienia?
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Czy jako spełnienie warunków korekty in 
minus należy również brać pod uwagę, czy 
zostały zwrócone środki płatnicze?
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Stosujemy rabaty przepływowe, które są 
przekazywane przez naszych dystrybutorów do ich 
odbiorców, a następnie, po przesłaniu raportu takiej 
sprzedaży promocyjnej, weryfikowane zgodnie z 
obowiązującymi zasadami i zwracane w formie 
korekty wartościowej "in minus". Pozycje bezsporne, 
czyli zrealizowane zgodnie z zasadami, nie były do tej 
pory przez nas dodatkowo potwierdzanie z 
kontrahentem co do finalnej kwoty korekty. Czy w 
myśl nowych przepisów należałoby stosować 
dodatkową korespondencję mailową wskazująca 
kwotę rabatu i co więcej, uzyskiwać potwierdzenie 
klienta co do tej kwoty?
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Co w sytuacji, gdy klient odmawia 
podpisania korekty, gdyż nie zgadza się z 
nagłówkiem umieszczonym na fakturze, na 
którym widnieje jako nabywca, a twierdzi, że 
był użytkownikiem (usługa wynajmu 
samochodu)?
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Czy nowe zasady należy stosować dla 
wszystkich faktur korygujących? Czy można z 
częścią odbiorców zawrzeć porozumienia o 
stosowaniu "starych" zasad, a z pozostałymi 
rozliczać korekty na zasadach "nowych"?
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Jaką praktykę zastosować przy zwrocie 
towarów w sklepach stacjonarnych 
budowlanych, np. zwrot towaru w Obi: sklep 
wystawia tylko fakturę korygującą, maili nie 
będzie w tym przypadku. Jakimi 
dokumentami trzeba będzie się 
zabezpieczać?
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Co jeżeli dostanę fakturę korektę z tytułu 
rabatu z I kwartał 2021 wystawioną 30 
kwietnia? Kiedy zmniejszam VAT naliczony? 
Czy robię to w kwietniu, czy muszę się 
cofnąć do marca?
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Czy jeżeli podpiszemy przed wystawieniem 
pierwszej faktury korygującej uzgodnienie, 
że stosujemy stare zasady z roku 2020, to czy 
znaczy to, że stosujemy te zasady zarówno 
od strony sprzedaży, jak i zakupu?
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Sprzedaż poprzez platformę sprzedażową: klient nie 
zwraca towaru, ale pisze negatywny komentarz do 
transakcji. W uzgodnieniach telefonicznych 
dowiadujemy się co było nie tak i dajemy rabat jako 
rekompensatę. Co może być potwierdzeniem 
uzgodnień? Czy np. print screen z komentarzem 
klienta i informacja mailowa od nas potwierdzająca 
rabat wraz z korektą faktury i potwierdzeniem zwrotu 
na konto klienta będzie wystarczającym dowodem? 
Jeżeli korekta była wystawiona w styczniu, a przelew 
do klienta poszedł w lutym, to czy korektę faktury w 
JPK ujmujemy w lutym?
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Czy jeśli strony uzgodniły mailowo rabat 
posprzedażowy od obrotu, tzn. podstawę i 
kwoty tego rabatu, to ze strony sprzedawcy 
jest to moment wystarczający do ujęcia 
korekty sprzedaży, czy trzeba czekać aż 
kupujący potrąci sobie tę korektę?
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Do mechanika samochodowego dzwoni 
klient w związku z reklamacją usługi. Biuro 
rachunkowe mechanika wysyła do klienta 
korektę, klient natomiast odpisuje, że 
korektę otrzymał. Czy taki rodzaj dowodu 
będzie wystarczający?
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Wystawiono fakturę korygującą in minus 
(rabat) z zaznaczeniem, że ta kwota zostanie 
skompensowana z przyszłymi fakturami. Czy 
obniżenie podatku VAT nastąpi w okresie 
dokonania kompensaty?
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Czy podatek VAT naliczony od mediów z 
faktur korygujących po stronie nabywcy 
nadal zmniejszamy w dacie wystawienia 
faktury?
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Korekta wystawiona w styczniu, towar 
zwrócony w styczniu, ale przelew do klienta 
rozliczający korektę zrobiony w lutym. Kiedy 
ująć w JPK?
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Czy uzgodnienie warunków dotyczących 
wystawienia korekty in minus może nastąpić 
w drodze mailowej miedzy księgowymi (np. 
przesyłamy pismo w którym informujemy o 
zamiarze wystawienia korekty, podstawę 
wystawienia, strony transakcji, kwoty 
korekty itp.)?
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Czy zasadą jest, że sprzedawca i nabywca 
rozliczą VAT w tym samym miesiącu?
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W przypadku faktur korygujących in minus dla 
rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej, gdzie 
sprzedawcę i nabywcę reprezentuje ta sama osoba, 
przez kogo powinny być podpisywane uzgodnienia 
pisemne?
Czy w takim przypadku w ogóle możliwe jest 
uzgodnienie pisemne warunków transakcji, o którym 
mowa w przepisach SLIM VAT?
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Czy umowa, która obowiązuje obie strony, 
nie jest wystarczającym dowodem na 
warunki korekty? Czy mimo wszystko zawsze 
potrzebne będzie potwierdzenie mailowe?
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Czy dopuszczalne jest wprowadzenia 
postanowienia między stronami, zgodnie z 
którym spełnieniem warunków jest moment 
wystawienia faktury korygującej?
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Czy zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy VAT 
należy rozumieć, że do faktur korygujących 
in minus nabywca powinien posiadać 
uzgodnienie?



42

Czy jeżeli obniżę podstawę opodatkowanie 
dokumentem WEW w marcu (warunki spełnione i 
doszło do uzgodnienia), a w kwietniu otrzymam 
fakturę korygującą, to czy muszę znowu zrobić 
korektę marca, żeby wpisać poprawny numer faktury 
korygującej zamiast dokumentu WEW? Jeśli nie, to 
gdzie uwzględnić tą fakturę korygującą?
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Jeżeli spółka rok obrachunkowy ma od 
09/2020, czy musi stosować się do SLIM VAT 
od 01/01/2021?
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Czyli najlepiej wystawiać korektę in minus w 
momencie zwrotu towaru na magazyn i dla 
pewności w fakturze korekcie wpisać numer 
listu przewozowego?
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Faktury korygujące in plus od strony 
nabywcy: patrzymy na przyczynę, czy data 
otrzymania (+ 3 okresy) bez względu na 
przyczynę?
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Czy po korekcie in plus naliczamy odsetki?
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Co w przypadku, gdy faktura jest in-minus na 
całość dostawy, a odbiorca odrzuci fakturę 
pierwotną i fakturę korygującą do niej 
(faktura była wystawiona na błędnego 
odbiorcę). Czy są jakieś wytyczne co do 
udokumentowania możliwości ujęcia jej w 
JPK-V7M według nowych przepisów?
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Jakie dowody będą wystarczające do 
obniżenia VAT należnego przy sprzedaży 
usług? Przyczynami korekt najczęściej bywa: 
podwójnie zafakturowana usługa, błędna 
wartość usługi. W którym momencie można 
w takim przypadku rozliczyć VAT należny in 
minus?
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Jeśli w przypadku otrzymania faktury zakupu 
mam od razu wiedzę, że będzie korekta i 
czekam z odliczeniem VAT do otrzymania 
korekty i dopiero wówczas uwzględniam 
fakturę i korektę np. w 3 miesiącu - czy takie 
postępowanie jest prawidłowe?
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Czy jeżeli dostawca towaru, w momencie 
stwierdzenia błędów w dostawie, przywozi 
nam korektę i zabiera od nas błędny towar 
(sam, nie przez kuriera), to czy wystarczy 
podpisanie korekty w momencie odbioru, 
czy musimy czekać na jakąś informację, 
kiedy zostanie towar przyjęty na magazyn?
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Do jaki usług nie stosujemy jeszcze nowych 
przepisów (oprócz mediów)?
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Jak mogłaby wyglądać procedura 
wystawiania i otrzymywania faktur 
korygujących?
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Faktura za czynsz / dzierżawę obiektu wystawiana jest 
15 dnia miesiąca za dany miesiąc, ryczałtem. Opłata 
czynszu pobierana jest od obrotu i korekta 
wystawiana jest w kolejnym okresie wystawiana 
(podwyższenie), jeżeli obrót w sklepie przewyższa 
ryczałt. Przesłanki wynikły po zakończeniu okresu i 
stwierdzeniu czy kwota będzie wyższa ze względu na 
wyższy obrót.
Nabywca koryguje okres w dacie wystawienia faktury 
czy powinien cofnąć się do pierwotnej faktury?
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Korekta czynszu wynikająca z zamknięcia 
galerii ze względu na covid - czy 
rozporządzenie o zamknięciu jest 
wystarczającą dokumentacją, czy trzeba 
każdorazowo porozumiewać się z 
najemcami?
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