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Ulga na złe długi w VAT – istota instytucji

• Celem ulgi na złe długi jest poprawa sytuacji wierzyciela i „zachęta” dłużnika 

do regulowania zobowiązań. 

• Prawodawca nie wiąże skutków u dłużnika z działaniem wierzyciela – inaczej 

niż to było w pierwotnej wersji przepisów, wierzyciel nie jest „gospodarzem” 

postępowania o stosowaniu ulgi na złe długi przez dłużnika.  
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Warunki stosowania ulgi na złe długi

Wierzyciel 

Podatnik może skorygować podstawę 

opodatkowania oraz podatek należny z 

tytułu dostawy towarów lub świadczenia 

usług na terytorium kraju w przypadku 

wierzytelności, których nieściągalność 

została uprawdopodobniona. Korekta 

dotyczy również podstawy opodatkowania 

i kwoty podatku przypadającej na część 

kwoty wierzytelności, której nieściągalność 

została uprawdopodobniona.

Dłużnik

W przypadku nieuregulowania należności 

wynikającej z faktury dokumentującej 

dostawę towarów lub świadczenie usług na 

terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia 

upływu terminu jej płatności określonego 

w umowie lub na fakturze, dłużnik jest 

obowiązany do korekty odliczonej kwoty 

podatku wynikającej z tej faktury, w 

rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. 

dzień od dnia upływu terminu płatności 

określonego w umowie lub na fakturze.
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Warunki stosowania ulgi na złe długi

Wierzyciel 

Nieściągalność wierzytelności uważa 

się za uprawdopodobnioną, w 

przypadku gdy wierzytelność nie 

została uregulowana lub zbyta w 

jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od 

dnia upływu terminu jej płatności 

określonego w umowie lub na 

fakturze.

Dłużnik

Dłużnik nie rozlicza ulgi na złe długi:

• jeżeli uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu 

okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od 

dnia upływu terminu płatności tej należności;

• jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. 

dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie 

postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy 

Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego 

lub w trakcie likwidacji;

• w przypadku częściowego uregulowania należności w 

terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności 

określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy 

podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną 

część należności. 
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Warunki stosowania ulgi na złe długi

Korekta w ramach ulgi na złe długi może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym 

nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem 

że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres 

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.
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Warunki stosowania ulgi na złe długi

Wierzyciel stosuje ulgę na złe długi wyłącznie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

• dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika VAT, 

zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania:

– restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, 

– upadłościowego 

– likwidacyjnego (likwidacji);

• na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

– wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

– dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

• od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca 

roku, w którym została wystawiona.
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Wpływ orzeczenia TSUE na stosowanie
ulgi na złe długi w praktyce

• Bieżące stosowanie ulgi na złe długi – status dłużnika

• Bieżące stosowanie ulgi na zł długi – okres dwóch lat – duże ryzyko sporu

• Zastosowanie ulgi na złe długi przez podatników, którzy jeszcze nie korzystali z tej 

procedury ze względu na status dłużnika 

• Zastosowanie ulgi na złe długi przez podatników, którzy jeszcze nie korzystali z tej 

procedury ze względu na brak dłużnika – dalej ryzyko sporu

• Zastosowanie ulgi na złe długi przez podatników, którzy jeszcze nie korzystali z tej 

procedury ze względu na status dłużnika jako konsumenta – bardzo duże ryzyko sporu

• Możliwość złożenia wniosku na wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego   

(3 miesiące) lub podatkowego (1 miesiąc)

• Wyrok nie wpływa na sytuację dłużnika!

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Warunki stosowania ulgi na złe długi

Wierzyciel 

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji 

podatkowej, w której dokonano korekty w 

ramach ulgi należność zastała 

uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek 

formie, wierzyciel obowiązany jest do 

zwiększenia podstawy opodatkowania oraz 

kwoty podatku należnego w rozliczeniu za 

okres, w którym należność została 

uregulowana lub zbyta. W przypadku 

częściowego uregulowania należności, 

podstawę opodatkowania oraz kwotę 

podatku należnego zwiększa się w 

odniesieniu do tej części.

Dłużnik

W przypadku uregulowania należności po 

dokonaniu korekty w ramach ulgi podatnik 

ma prawo do zwiększenia kwoty podatku 

naliczonego w rozliczeniu za okres, w 

którym należność uregulowano, o kwotę 

podatku, o której mowa w ust. 1. W 

przypadku częściowego uregulowania 

należności podatek naliczony może zostać 

zwiększony w odniesieniu do tej części.
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Ulga na złe długi w JPK_VAT 
u wierzyciela i dłużnika – jak wykazać

Wg broszury MF:

„Podatnik (wierzyciel), korzystający z korekty podstawy opodatkowania oraz podatku 

należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku 

wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, zgodnie z art. 89a ust. 1 

ustawy tzw. ulga na złe długi wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt

poprzez zaznaczenie „1” oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz 

podatku należnego ze znakiem „in minus” z podziałem na stawki podatku”. 
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Ulga na złe długi w JPK_VAT 
u wierzyciela i dłużnika – jak wykazać

(§ 4) Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego:

1) wysokość podstawy opodatkowania, a w przypadkach określonych w lit. d-f oraz i-m –
także wysokość podatku należnego, z tytułu: 
(…)
d) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, 
oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy, 

e) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% 
albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy, 

f) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% 
albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy;
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Ulga na złe długi w JPK_VAT 
u wierzyciela i dłużnika – jak wykazać

(§ 10) Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego (ewidencja):

2) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z 
następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje 
obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z 
uwzględnieniem oraz oznaczeniem korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy 
[ulga na złe długi]: 
a) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 

5%, 

b) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 
7% albo 8%, 

c) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 
22% albo 23%; 
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Ulga na złe długi w JPK_VAT 
u wierzyciela i dłużnika – jak wykazać

(§ 7) Dodatkowe dane w części deklaracyjnej:
Dodatkowe dane dotyczące rozliczenia, o których mowa w § 2 pkt 11, obejmują:
(…) 
7) wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa 
w art. 89a ust. 1 ustawy.

(§ 10) Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego (ewidencja):
2) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z 
następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje 
obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z 
uwzględnieniem oraz oznaczeniem korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy 
[ulga na złe długi]: 
a) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 
5%, 
b) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 
7% albo 8%, 
c) dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 
22% albo 23%; 
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Ulga na złe długi w JPK_VAT 

u wierzyciela i dłużnika – jak wykazać

(§ 11 ust. 1) Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego

(…)

3) wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których 
mowa w art. 89b ust. 1 i 4 ustawy [ulga na złe długi];
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Ulga na złe długi w JPK_VAT 

u wierzyciela i dłużnika – jak wykazać

WAŻNE!

Dokonując rozliczenia ulgi na złe długi, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą 

posługiwać się poszczególnymi fakturami pierwotnymi.

Nie należy stosować zbiorczych dokumentów WEW do rozliczania ulgi na złe 

długi!
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Ulga na złe długi a COVID-19

WAŻNE! 

Inaczej niż to jest w podatkach dochodowych, stan epidemii COVID-19 nie 

wpływa na stosowanie ulgi na złe długi w VAT!
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Ulga na złe długi w podatkach dochodowych –

najważniejsze zagadnienia

Wierzyciel:

• Skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności do 30 dni

• Możliwość stosowania ulgi na złe długi nawet przy zaliczkach uproszczonych 

Dłużnik nie stosuje ulgi na złe długi, jeżeli w danym okresie obowiązywał stan epidemii i:

• w danym okresie rozliczeniowym poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19;

• uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co 
najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w 
przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. –
w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Ulga na złe długi w VAT 

a w podatkach dochodowych

Chociaż prawodawca podatkowy, tworząc ulgę na złe długi w CIT i PIT, wzorował się w 

pewnym zakresie na przepisach VAT, to ulga na złe długi w VAT oraz w podatkach 

dochodowych to odrębne instytucje.

Nie występują żadne zależności przy stosowaniu ulgi na złe długi w VAT i w CIT/PIT! 
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Zapraszamy do zadawania pytań
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Kancelaria Doradcy Podatkowego 

Radosława Kowalskiego 

e – mail: kancelaria@rstk.pl

www.rstk.pl

www.podatkowcy.pl
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