
ZMIANA  ZASAD
ROZL ICZENIA  FAKTUR
KORYGUJĄCYCH

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady rozliczeń faktur
korygujących in minus. Nowe zasady rozliczeń mają
zastosowanie do faktur korygujących wystawionych od
2021 r.

[Chyba, że zostało zawarte porozumienie o stosowaniu
starych zasad, w związku z czym należy zastanowić się zy
pozostaje się na stary zasadach, czy tez wybiera nowe. ]



CO NALEŻY
WIEDZIEĆ

(Z PUNKTU WIDZENIA SPRZEDAWCY)

z posiadanej 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 korygująca jest zgodna z posiadaną
dokumentacją.
W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona
faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, obniżenia podstawy
opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę
uzyska. Należy pamiętać, że warunkiem rozliczenia faktury korygującej w
miesiącu jej wystawienia jest zgromadzenie dokumentacji i spełnienie
warunków korekty do końca tego miesiąca, a nie do upływu terminu złożenia
deklaracji za ten okres.

1. Rozliczenie u sprzedawcy
Sprzedawca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do
podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem za okres
rozliczeniowy,w którym wystawił fakturę korygującą. Jest to możliwe, pod
warunkiem że:

Natomiast rozliczenie faktur korygujących, w przypadku których dotychczas nie
trzeba było uzyskiwać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez
nabywcę (faktury korygujące do faktur bez VAT oraz faktur za media), pozostało
bez zmian. W nowym stanie prawnym, aby rozliczyć te faktury, również nie trzeba
zgromadzić dokumentacji potwierdzającej prawo do korekty. Uchylono tylko pkt.
4 tego przepisu, który określał zasady rozliczenia faktur do faktur korygujących z
VAT, gdy podatnik nie mógł uzyskać potwierdzenia jej odbioru.



dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów,
korespondencja handlowa, w tym e-maile,
dowody zapłaty,
kompensaty itp.

Obowiązek zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej prawo do korekty

W nowych przepisach zrezygnowano z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez
nabywcę towarów lub usługobiorcę.  Przy wystawieniu faktury korygującej istotne są faktyczne ustalenia między
kontrahentami, a nie tylko samo wystawienie faktury. Znaczenie zyskały inne dowody dokumentujące obniżenie
podstawy opodatkowania. Ale w ustawie o VAT nie wskazano, jaka to może być dokumentacja.
MF wymieniło tylko przykładowo, jakie to mogą być dokumenty, które potwierdzają, że obie strony transakcji znają 
i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.:

Jeżeli natomiast sprzedawca w konkretnym przypadku nie będzie dysponował dokumentami innymi niż sama faktura
korygująca, to tylko na jej podstawie RÓWNIEŻ będzie mógł dokonać korekty. Warunkiem korekty powinno być
wówczas uzyskanie przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej.
Natomiast sposób ten należy traktować jako OSTATECZNOŚĆ, gdy nie uda się zgromadzić żadnej innej dokumentacji.
Powinna być sporządzona procedura dokonywania korekt, aby żadnemu pracownikowi nie umknął obowiązek
gromadzenia odpowiedniej dokumentacji.



CO NALEŻY
WIEDZIEĆ

(Z PUNKTU WIDZENIA NABYWCY)

warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia
usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą – gdy warunki te
zostaną spełnione przed upływem tego okresu rozliczeniowego,
warunki te zostały spełnione – w pozostałych przypadkach.

Zmiana zasad rozliczania faktur korygujących u sprzedawcy została powiązana ze
zmianą u nabywcy. Kupujący będzie miał obowiązek obniżenia odliczonego VAT w
rozliczeniu za okres, w którym:

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 rozliczeniu za
okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.
Nowe przepisy nie nawiązują do obowiązku posiadania faktury korygującej. Zgodnie
z nowymi regulacjami nie moment otrzymania faktury, a moment uzgodnienia i spełnienia
warunków obniżenia podstawy opodatkowania determinuje obowiązek korekty VAT
naliczonego. Nowe rozwiązanie zatem „odrywa” obowiązek pomniejszenia podatku
naliczonego wynikającego z faktury korygującej in minus od momentu otrzymania faktury
korygujące. Jednak jak podkreślił MF w uzasadnieniu do projektu, generalnie w momencie
uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania faktura korygująca powinna
być już w posiadaniu nabywcy. Nabywca ma obowiązek dokonania korekty, gdy otrzyma
fakturę korygującą mimo braku innej dokumentacji. W takim przypadku nie może
powoływać się na brak uzgodnienia warunków transakcji. Jest zatem obowiązany do
skorygowania podatku naliczonego.



Możliwy jest wybór rozliczenia na
starych zasadach w 2021 r.

Podatnicy mają jednak wybór. Mogą do końca 2021 r.
rozliczać się na starych zasadach. Podatnicy mogą
stosować dotychczasowe przepisy, jeżeli wybór
stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na
piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym
usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej
faktury korygującej w roku 2021 r. Wystarczy wysłanie
uzgodnienia mailem (oświadczenie woli złożone w
formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem
woli złożonym w formie pisemnej). Należy wtedy zadbać,
aby kontrahent potwierdził, że otrzymał i akceptuje to
uzgodnienie.



ZMIANA ZASAD ROZLICZENIA FAKTUR
KORYGUJĄCYCH IN PLUS

przyczyna istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej – korektę rozliczamy za okres, kiedy została
rozliczona faktura pierwotna, np. błąd w stawce, kwocie,
przyczyna nie istniała w momencie wystawienia faktury pierwotnej – korektę rozliczamy za okres, kiedy
korekta została wystawiona, np. podwyższenie ceny ustalone po wystawieniu faktury pierwotnej.

Zasady rozliczania faktur korygujących in plus zostały przeniesione do ustawy o VAT. 
Obecnie z przepisów już wprost wynika, że w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu,
korekty tej podstawy
dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy
opodatkowania. 
Oznacza to, że w przypadku gdy:

Zasady te mają również zastosowanie do korekt WNT (art. 30a ust. 1 ustawy o VAT). Dodatkowe zastrzeżenie
wprowadzono w przypadku eksportu towarów i WDT. Mianowicie zwiększenie podstawy opodatkowania
następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane
zostały te transakcje.


