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Advicero Nexia

> Doświadczenie

Nasza Grupa składa się ze specjalistów, 
którzy wyróżniają się wieloletnim 
doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami 
oraz praktyczną i ugruntowaną wiedzą 
dotyczącą polskich przepisów.

> Międzynarodowy zasięg

Od 2013 roku jesteśmy zrzeszeni w Nexia 
International, wiodącej organizacji wśród 
międzynarodowych grup firm 
konsultingowych.

> Komunikacja

Nasze usługi świadczymy w języku 
polskim, angielskim, niemieckim 
i włoskim.

Kim jesteśmy

Nexia International
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„Tax News”

Miesięczna publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Taxation and renewable Energy”

Miesięczna publikacja mailowa w języku angielskim

„E-Commerce”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Real Estate”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Tax blog”

http://advicero.eu/blog/

Advicero Nexia

Dzielimy się naszą wiedzą
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I. Nowe przepisy w PIT i CIT 
o uldze na złe długi



Stan prawny od 1 stycznia 2020 r. – art. 26i ustawy o PIT oraz art. 18f ustawy o CIT

Wierzyciel 
może zmniejszyć podstawę 

opodatkowania o zaliczaną do 
przychodów należnych wartość 

wierzytelności o zapłatę 
świadczenia pieniężnego, która nie 

została uregulowana lub zbyta, 
przy czym zmniejszenia dokonuje 

się w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, w 
którym upłynęło 90 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty 
określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie.

Dłużnik
ma obowiązek zwiększyć podstawę 

opodatkowania o zaliczaną do 
kosztów uzyskania przychodów 

wartość zobowiązania do zapłaty 
świadczenia pieniężnego, które nie 

zostało uregulowane, przy czym 
zwiększenia dokonuje się w 

zeznaniu podatkowym składanym 
za rok podatkowy, w którym 

upłynęło 90 dni od dnia upływu 
terminu zapłaty określonego na 

fakturze (rachunku) lub 
w umowie.

!
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Stan prawny od 1 stycznia 2020 r. – w przypadku straty z działalności gospodarczej

Wierzyciel 
może zwiększyć kwotę straty 

o zaliczaną do przychodów 
należnych wartość wierzytelności o 
zapłatę świadczenia pieniężnego, 
która nie została uregulowana lub 

zbyta, przy czym zwiększenia 
dokonuje się 

w zeznaniu podatkowym 
składanym za rok podatkowy, 

w którym upłynęło 90 dni od dnia 
upływu terminu zapłaty 
określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie.

Dłużnik
ma obowiązek zmniejszyć kwotę 

starty o zaliczaną do kosztów 
uzyskania przychodów wartość 

zobowiązania do zapłaty 
świadczenia pieniężnego, które nie 

zostało uregulowane, przy czym 
zmniejszenia dokonuje się 
w zeznaniu podatkowym 

składanym za rok podatkowy, 
w którym upłynęło 90 dni od dnia 

upływu terminu zapłaty 
określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie. 

!
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Stan prawny od 1 stycznia 2020 r.

• Wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania > podstawa opodatkowania => zmniejszenia
podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych,
nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo
do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli
wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

• Wartość zobowiązania > kwota straty podlegająca zmniejszeniu => różnica zwiększa podstawę
opodatkowania.

• Zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia
zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

• Okres 90 dni liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze,
rachunku lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.

• Wierzytelności odliczone od podstawy opodatkowania lub zwiększające kwotę straty nie podlegają
zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

• Jeżeli obowiązek bądź uprawnienie do skorzystania z ulgi na złe długi powstaje po zmianie formy
opodatkowania, zwiększeniu podstawy opodatkowania albo straty dokonuje się w zeznaniu
podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni 

dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania 
podatkowego

Od daty wystawienia faktury, rachunku lub zawarcia umowy 
dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura, 
rachunek lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok 

kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, rachunek, jest inny niż 
rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 
2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych 

czynności

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi – art. 26i ust. 10 ustawy o PIT oraz art. 18f ust. 10 
ustawy o CIT

Transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela 
oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej

Warunki 
muszą być 
spełnione 

łącznie

!

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Cel wprowadzonych zmian

• Głównym celem dokonanych zmian jest likwidacja opóźnień płatnościach (zjawisko
przeterminowanych należności dotyka około 80% firm w Polsce).

• Możliwość skorzystania z prawa do pomniejszenia podstawy opodatkowania/ zwiększenia straty
przez wierzyciela.

• Obowiązki wobec dłużników do zwiększenia podstawy opodatkowania/ zmniejszenia straty.
• Wsparcie podmiotów, których kontrahenci mają opóźnienie w płatnościach.
• Zachęcenie niesumiennych kontrahentów do regulowania swoich zobowiązań zgodnie z

ustalonymi terminami płatności.
• Polepszenie jakości otoczenia prawnego dla MŚP.
• Wprowadzona ulga na złe długi w PIT i CIT odnosi się do przychodów.

Ulga nie ma zastosowania wobec transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, gdyż problem
z zaleganiem z zapłatą między tymi podmiotami nie występuje.

Ustawa ma zastosowanie do transakcji, których termin płatności upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r.

Co w przypadku gdy wierzyciel nie skorzysta z ulgi – potencjalny zysk dla Urzędu Skarbowego?
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II. Nowa ulga a praktyka 
w zakresie przepisów 
uchylonych



Stan prawny do 31 grudnia 2015 r.

W celu zmniejszenia zatorów 
płatniczych w latach 2013-2014 

został wprowadzony przepis 
mówiący o obowiązku 

skorygowania kosztów uzyskania 
przychodów przez dłużnika 

w przypadku nieuregulowania 
płatności w terminie ustalonym 
na podstawie przepisów prawa 
podatkowego (art. 24d ustawy 

o PIT oraz art. 15b ustawy o CIT)

Konieczność monitowania 
płatności oraz porównywania 
ich z terminami ustawowymi

Przypadki opóźnień 
w płatnościach wynikające 
ze specyfiki branży firmy

Brak uprawnień dla wierzycieli
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Wątpliwości w związku z wprowadzoną ulgą na złe długi w 2013 r.

• Weksel jako forma płatności za zobowiązanie powodująca wygaśnięcie tego
zobowiązania, a nie zastąpienie go nowym - wydanie weksla własnego kontrahentowi w celu
uregulowania kwoty wynikającej z faktury zakupu towarów, w wykonaniu porozumień
przewidujących zapłatę za dostarczony towar w dniu wręczenia weksla, skutkującą wygaśnięciem
zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu zakupu towaru w stosunku do sprzedającego, stanowi
uregulowanie należności w rozumieniu przepisu art. 15b (obecnie uchylony) ustawy o CIT –
interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2013 r., IPTPB3/423-109/13-5/MF

Regulowanie płatności w innej formie niż zapłata zobowiązania
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Wątpliwości w związku z wprowadzoną ulgą na złe długi w 2013 r.

• Zapłata za wierzytelności w formie kompensaty - wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie
(kompensata wierzytelności), następuje wówczas, gdy jedna strona jest w stosunku do drugiej
dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj. ma zarówno wierzytelności, jak i zobowiązania
względem drugiej strony. Zatem, potrącenie stanowi formę wzajemnej zapłaty za istniejące
pomiędzy stronami zobowiązania, co pozwala na traktowanie jej na równi z zapłatą – interpretacja
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r., IPTPB3/423-101/13-4/MF

Regulowanie płatności w innej formie niż zapłata zobowiązania
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III. Ulga a wierzytelności 
nieściągalne 



Nieściągalność wierzytelności

• postanowienie o nieściągalności wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,

• postanowienie sądu o:

- oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych
kosztów,

- umorzenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek
dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów lub wystarcza jedynie na pokrycie tych kosztów,

- zakończeniu postępowania upadłościowego,

• protokół sporządzony przez wierzyciela, w którym zostanie stwierdzone, że przewidywane
koszty procesowe oraz egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo
wyższe od ściąganej kwoty.

Sposoby dokumentowania wierzytelności nieściągalnych (art. 23 ust. 2 ustawy o PIT,
art. 16 ust. 2 ustawy o CIT):
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Nieściągalność wierzytelności

• dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo

• zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek
o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, lub zostało wszczęte
postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
i banków, albo

• wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana
na drogę postępowania egzekucyjnego, albo

• wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

Nieściągalność wierzytelności w przypadku odpisów aktualizujących uznaje się
za uprawdopodobnioną, gdy (art. 23 ust. 3 ustawy o PIT, art. 16 ust. 2a ust. 1 ustawy
o CIT):
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Jeśli ulga to nie koszt

Stan faktyczny: W związku z nieregulowaniem przez kontrahentów faktur, Spółka niektóre
nieuregulowane wierzytelności umarza (wierzytelności nieściągalne w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy
o CIT). Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej w sprawie zaliczenia do
kosztów podatkowych wartości wierzytelności nieściągalnych i umorzonych w kwocie brutto, czyli wraz
z podatkiem VAT.

• Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się należnego podatku
od towarów i usług, natomiast przychód należny stanowi kwota netto sprzedaży, czyli
kwota brutto pomniejszona o wartość VAT (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). Dlatego Spółka nie
powinna uwzględnić kwoty brutto do kosztów podatkowych.

• W przypadku nieuregulowanych wierzytelności możliwe jest skorzystanie z ulgi na złe
długi, jednak Spółka w tym przypadku nie mogła skorzystać z tej ulgi (w chwili korekty nie była już
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2019 r.,
sygn. akt II FSK 2841/17
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IV. Podatki dochodowe a VAT 



Różnice pomiędzy ulgą na złe długi w podatku dochodowym a w VAT

Podatek dochodowy Podatek VAT

Zawarcie transakcji pomiędzy sprzedawcą (Wierzyciel) a kupującym (Dłużnik)

Wierzyciel
• zwiększenie przychodu • zwiększenie podatku należnego (zwiększenie 

podstawy opodatkowania VAT)

Dłużnik

• zaliczenie do kosztów uzyskania 
przychodów

• wydatek nie został zaliczony 
do kosztów uzyskania przychodu

• odliczenie VAT-u z faktury

Brak płatności 

Wierzyciel

• możliwość skorzystania z ulgi 
na złe długi poprzez zmniejszenie 
przychodu o wierzytelności

• możliwość skorzystania z ulgi 
na złe długi poprzez zmniejszenie podatku 
należnego (zmniejszenie podstawy 
opodatkowania VAT 
o wierzytelności)

Dłużnik
• obowiązek zwiększenia przychodu o 

nieuregulowane należności
• obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego

o VAT niezapłaconej faktury

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Zapraszamy do zadawania pytań



Mirosław Siwiński
partner w dziale podatkowym i prawnym Advicero Nexia

radca prawny, doradca podatkowy

Ulga na złe długi



Dane kontaktowe:

Advicero Tax Nexia Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 1A, 
00-014 Warszawa
Polska
T: +48 22 378 17 10
E: office@advicero.eu
www.advicero.eu

Advicero is a member of Nexia International, an 
international network of independent accounting and 

consulting firms.

Mirosław Siwiński
Partner
E: msiwinski@advicero.eu


