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Faktury korygujące – przyczyny wystawienia

Faktura korygująca – dokument wystawiany w celu skorygowania błędu
lub dokonania zmian na fakturze pierwotnej

Przyczyny wystawienia faktury korygującej (art. 106j ustawy o 
VAT):

1) udzielenie obniżki ceny w formie rabatu,

2) udzielenie opustów i obniżek cen,

3) dokonanie zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonanie zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

5) podwyższenie ceny lub stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, 
kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.



Elementy faktury korygującej

Art. 106j. 2.  Faktura korygująca powinna zawierać:

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 [dane sprzedawcy i 
nabywcy, nr faktury, datę wystawienia, datę sprzedaży sprzedaży]

b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty 
podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy 
opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na 
kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść 
korygowanych pozycji.
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Zbiorcza faktura korygująca

Art. 106j. 3.  W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub 
obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub 
usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w 
danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego 
odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 
6 [NIP nabywcy, data sprzedaży] oraz nazwy (rodzaju) towaru lub 
usługi objętych korektą.
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Rodzaje faktur korygujących

Korekta „in minus” –
korekta zmniejszająca

podstawę 
opodatkowania

Korekta „in plus” - korekta 
zwiększająca podstawę 

opodatkowania



STAN PRAWNY DO 31.12.2020 R. STAN PRAWNY OD 1.01.2021 R.
Art. 29a ust. 13-14

13. 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 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.

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku

stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i

wystawienia faktury korygującej do faktury, w której

wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Art. 29a ust. 13-14

13. 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.

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku

stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i

wystawienia faktury korygującej do faktury, w której

wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Faktury korygujące in minus - konsekwencje po stronie wystawcy



Wykazanie faktury korygującej in minus u wystawcy:

(i) za okres rozliczeniowy,  w  którym  podatnik  wystawił  
fakturę  korygującą,  

(ii) pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika 
dokumentacji wynika, 

(iii) że uzgodnił  on  z nabywcą  towaru  lub  usługobiorcą  
warunki obniżenia podstawy  opodatkowania  dla  dostawy  
towarów  lub  świadczenia  usług określone  w  fakturze  
korygującej  oraz  

(iv) warunki  te  zostały  spełnione,  

(v) a faktura  ta  jest  zgodna  z  posiadaną  dokumentacją. 
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STAN PRAWNY DO 31.12.2020 R. STAN PRAWNY OD 1.1.2021 R.

Art. 29a ust. 15-16

15. 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.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4,

obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie

wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres

rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione

przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Art. 29a ust. 15-16

15. Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w

ust. 13, 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.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie

podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w

deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w

którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust.

15 pkt 4.

Faktury korygujące in minus - konsekwencje po stronie wystawcy



STAN PRAWNY DO 31.12.2020 R. STAN PRAWNY OD 1.01.2021 R.

Art. 86 ust. 19a, 19b

19a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał

fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest

on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w

rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

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.

19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15

pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do

zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres,

w którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja

została zrealizowana.

Art. 86 ust. 19a, 19b

19a. 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. 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.

19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt

4, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia

kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym

dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została

zrealizowana

Faktury korygujące in minus - konsekwencje po stronie odbiorcy



Wykazanie faktury korygującej in minus u odbiorcy:

(i) 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,

(ii) jeżeli  przed  upływem  tego  okresu  rozliczeniowego warunki  
te  zostały  spełnione
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Przepisy przejściowe

Art. 12. Ustawy nowelizującej
„W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się
przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.”

Art. 13. ust. 1 Ustawy nowelizującej
„W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z
obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o
którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, podatnicy podatku od towarów i
usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu dotychczasowym, 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.”

Art. 13 ust. 2 Ustawy nowelizującej
„Rezygnacja z wyboru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3
miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona
uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do
faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”



Nowa dokumentacja wymagana do ujęcia korekty in minus u wystawcy korekty

Dokumentacja, z
której wynika, że
podatnik uzgodnił z
nabywcą warunki
obniżenia podstawy
opodatkowania
określone w fakturze
korygującej oraz
warunki te zostały
spełnione

Fragmenty uzasadnienia projektu ustawy:

„Przy założeniu odejścia od wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktur
korygujących, zasadnicze znaczenie zyskają inne dowody dokumentujące obniżenie
podstawy opodatkowania, przykładowo dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów,
korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie
strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.”

„Celem projektowanego rozwiązania jest odformalizowanie procesu uzgodnienia
dostarczenia do odbiorcy faktury korygującej jako warunku potwierdzającego możliwość
obniżenia podstawy opodatkowania u wystawcy faktury.”

„niemożliwe jest wskazanie w ustawie katalogu dokumentów, które potwierdzałyby
uzgodnienie nowych warunków transakcji, ponieważ mogłoby to zawęzić rodzaje
dokumentów stanowiących takie potwierdzenie.”

„rodzaj dokumentu handlowego potwierdzającego uzgodnienie warunków transakcji
powinien wynikać, w szczególności, z warunków handlowych występujących między
przedsiębiorcami.”

„Przykładowo, w zależności od przyjętych zwyczajów we współpracy między kontrahentami,
może to być, jak wskazano, zarówno korespondencja mailowa, jak i aneks do umowy, albo
inny dokument handlowy potwierdzający uzgodnienie warunków transakcji, w tym
potwierdzenie dokonania nabywcy zwrotu zapłaty lub kompensaty skorygowanej
wartości transakcji.

„Uzgodnienie warunków oznacza zgodne oświadczenie woli obydwu stron, wobec czego
także nabywca powinien być w posiadaniu tych dokumentów. Możliwość powołania się
na nie w razie potrzeby przed organem podatkowym byłaby istotna przede wszystkim dla
tych podatników, u których okres oczekiwania na potwierdzenia odbioru faktur
korygujących jest wydłużony.”



Nowe zasady obniżenia podatku naliczonego na podstawie korekty in minus po stronie odbiorcy

Obniżenie VAT
naliczonego następuje
w rozliczeniu za okres,
w którym warunki
obniżenia podstawy
opodatkowania zostały
uzgodnione z
dostawcą, jeżeli przed
upływem tego okresu
rozliczeniowego
warunki te zostały
spełnione.

Fragmenty uzasadnienia projektu ustawy:

„wprowadzono rozwiązanie oparte na obowiązku uzgodnienia przez podatnika z
nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub
świadczenia usług, określonego w fakturze korygującej. Oznacza to, że przy
wystawieniu faktury korygującej istotne są faktyczne ustalenia między
kontrahentami, a nie tylko samo wystawienie faktury”

„W proponowanym rozwiązaniu nie nawiązuje się do faktury korygującej, ale również
generalnie w momencie uzgodnienia warunków obniżenia podstawy
opodatkowania powinna być już w posiadaniu nabywcy.”

„Proponowane rozwiązanie zatem „odrywa” obowiązek pomniejszenia podatku
naliczonego wynikającego z faktury korygującej in minus od obowiązku otrzymania
przez nabywcę tej faktury korygującej i bazuje na (…) obowiązku uzgodnienia przez
podatnika z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania.”

„przez uzgodnienie warunków transakcji rozumie się posiadanie dokumentów, z
których to uzgodnienie wynika. Jeżeli podatnik w konkretnym przypadku nie
dysponuje dokumentami innymi niż sama faktura korygująca, to wystawiona faktura
korygująca również na gruncie wprowadzanych przepisów ustawy o VAT będzie
dokumentem, z którego wynikają nowe warunki transakcji (w przypadku
możliwości potwierdzenia, że faktura została dostarczona do nabywcy). Przyjmując
powyższe, również nabywca w sytuacji otrzymania faktury korygującej nie może
powoływać się na brak uzgodnienia warunków transakcji (jest zatem obowiązany do
skorygowania podatku naliczonego).”



Projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Nie jest możliwe uzależnienie momentu odliczenia podatku naliczonego od
samego faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, gdyż mogłoby to
powodować np. celowe opóźnianie pomniejszenia kwoty podatku naliczonego
przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości pomniejszenia podatku należnego u
sprzedawcy.

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.

Wprowadzenie brzmienia przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. ma na celu
umożliwienie podatnikom wykorzystania w rozliczeniach podatkowych już gromadzonej
przez nich dokumentacji handlowej. Wprowadzenie nowych zasad nie powinno
generalnie wymagać od podatników tworzenia w inny sposób niż dotychczas
dokumentów handlowych potwierdzających uzgodnienie warunków pomniejszenia
podstawy opodatkowania.



Projekt objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Uzgodnieniem może być:

Umowa określająca, w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo
do odzyskania części wynagrodzenia

Fakt przystąpienia do czynności, stanowiący jednocześnie wyraz akceptacji
regulaminu realizacji sprzedaży, ogólnych warunków umowy itp.

Aneks do umowy, porozumienie, letter of understanding lub inny
dokument zawarty w trakcie trwania współpracy

Ustalenia ustne (telefoniczne), domniemana akceptacja warunków przez obie
strony – ciężar udowodnienia ustaleń spoczywa wówczas na sprzedawcy

Dokonany przelew oraz zwrot towarów – tylko jeśli w nietypowych warunkach
biznesowych między podatnikami nie wystąpią inne dokumenty potwierdzające
uzgodnienie i spełnienie uzgodnionych warunków. Korzystne będzie wskazanie w opisie
przelewu jakiej (korygowanej) transakcji dotyczy zwracana kwota.

Zwrot zaliczki za niezrealizowaną dostawę (z numerem zamówienia w tytule przelewu)
– jest to dokument potwierdzający jednocześnie uzgodnienie warunków, jak i ich
spełnienie)
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Podatnik A (dostawca) i podatnik B (nabywca) w umowie ramowej określają wspólnie warunki udzielenia

rabatu po zrealizowaniu dostaw na kwotę przekraczającą 500 000 zł w danym półroczu. W sytuacji

spełnienia tego warunku podatnik B uzyska od podatnika A rabat na 5% wartości do każdej z dokonanych

w półroczu dostaw. Podatnik B zgadza się na takie warunki – obie strony podpisują umowę ramową o

współpracy.

Umowa przewiduje, że rabat zostanie udzielony po zakończeniu danego półrocza w odniesieniu do

wszystkich dokonanych w nim dostaw. W trakcie pierwszego półrocza warunki do udzielenia rabatu są

spełnione – łączna wartość dostaw zrealizowanych między tymi stronami przekracza 500 000 zł. Podatnik

A siódmego dnia po zakończeniu półrocza wystawia faktury korygujące do zrealizowanych dostaw i od

razu w tym dniu zwraca kwotę udzielonego rabatu na rachunek bankowy nabywcy.

Wyjaśnienie: Podatnik A ma prawo dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w

którym doszło do spełnienia warunków wynikających z uzgodnienia zawartego w umowie ramowej

(przekroczenie obrotu sprzedaży i zakończenie półrocza) – oraz pod warunkiem, że została wystawiona

faktura korygująca zgodna z podjętym uzgodnieniem.

Uzgodnienie warunków: Za moment uzgodnienia należałoby uznać moment zawarcia umowy ramowej,

w której wskazano warunki udzielenia rabatu.

Spełnienie uzgodnionych warunków: Podjęte uzgodnienie przewidywało, że są dwa warunki

pomniejszenia podstawy opodatkowania, które miałyby zostać spełnione w przyszłości: 1) przekroczenie

wartości sprzedaży 500 000 zł w danym półroczu oraz 2) upływ półrocza, którego dotyczy udzielany

rabat. W związku z tym spełnienie warunku do udzielenia rabatu należy uznać za dokonane wraz z

upływem ostatniego dnia półrocza, w którym nabywca osiągnął obrót w wysokości przekraczającej

500 000 zł.
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Uwaga! W przypadku gdyby w analizowanym przykładzie określono tylko jeden warunek do

pomniejszenia podstawy opodatkowania, który miałby zostać spełniony w przyszłości, tj.

przekroczenie obrotu sprzedaży 500 000 zł w danym półroczu (a zarazem strony nie zastrzegłyby,

że realizacja rabatu może nastąpić dopiero po zakończeniu danego półrocza) – za spełnienie

uzgodnionych warunków należałoby uznać samo przekroczenie ustalonego wolumenu transakcji.

Dokumentacja: Dokumentacją potwierdzającą dokonane uzgodnienia warunków oraz następnie

spełnienie warunków wynikających z uzgodnienia będą umowa ramowa zawarta pomiędzy

podatnikami oraz dowolne dokumenty potwierdzające osiągnięcie obrotu przekraczającego

wartość 500 000 zł (może to wynikać m.in. z zestawienia dokonanych zamówień/dostaw).

Uwaga! Ponieważ – na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. – jedną z

przesłanek dokonania obniżenia podstawy opodatkowania przez sprzedawcę pozostaje

wystawienie faktury korygującej, a w przykładzie podatnik wystawił taką fakturę siódmego dnia po

upływie półrocza, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania przysługuje w rozliczeniu za

okres w którym wystawiono tę fakturę korygującą.

Korekta podatku naliczonego: Podatnik B będzie obowiązany dokonać korekty podatku

naliczonego (odliczonego w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej) w okresie

rozliczeniowym, w którym spełnione zostały warunki na dokonanie obniżenia podstawy

opodatkowania – w tym przypadku będzie to okres rozliczeniowy przypadający bezpośrednio po

upływie ostatniego dnia półrocza, w którym zrealizowano obrót przekraczający 500 000 zł.

Otrzymanie faktury korygującej po upływie tego okresu nie wpływa na moment korekty podatku

naliczonego.
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Podatnik F dokonuje zwrotu partii napojów nabytych od podatnika G. Zgodnie z regulaminem zwrotów

towarów obowiązującym nabywców, zwroty powinny być dokonywane do jednego z zakładów produkcyjnych

podatnika F – za moment dokonania zwrotu uznaje się dzień przekazania towarów podatnikowi G.

Podatnik F przekazuje zwracany towar firmie kurierskiej 30 stycznia 2021 r. – towar dociera do podatnika G

1 lutego 2021 r. Podatnik G tego samego dnia sporządza protokół zwrotu towarów oraz zwraca nabywcy

kwotę wartości przekazanych towarów. 10 lutego 2021 r. podatnik wystawia fakturę korygującą dla

podatnika F i przesyła ją nabywcy.

Wyjaśnienie: Podatnik G obniża podstawę opodatkowania za dokonaną dostawę napojów w rozliczeniu

składanym za luty 2021 r. (w tym okresie zostały spełnione warunki uzgodnienia oraz podatnik jest w

posiadaniu dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków obniżenia podstawy

opodatkowania). Korekta jest dokonywana pod warunkiem wystawienia w tym okresie faktury korygującej

zgodnej z ustalonymi warunkami.

Uzgodnienie warunków: Za moment uzgodnienia warunków należy uznać moment zaakceptowania

regulaminu zwrotów towarów przez nabywcę (tj. przy nawiązaniu współpracy ze sprzedawcą lub w momencie

akceptacji obowiązującej wersji regulaminu, jeżeli zmiana w tym zakresie została dokonana w trakcie trwającej

współpracy).

Spełnienie uzgodnionych warunków: Zgodnie z zaakceptowanym regulaminem zwrotów za moment dokonania

zwrotu towarów będzie uważane doręczenie zwracanego towaru do jednego z zakładów produkcyjnych

podatnika G. Ten moment należy uznawać za spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania.

Dokumentacja: Podatnik G powinien posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu towarów np.

protokół dokonania zwrotu towarów lub inne dokumenty potwierdzające ten zwrot.

Korekta podatku naliczonego: Podatnik F pomniejsza kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu składanym za

miesiąc luty 2021 r. (w tym okresie doszło do spełnienia uzgodnionych warunków obniżenia podstawy

opodatkowania, tj. warunków wynikających z regulaminu zwrotu dostępnym dla nabywców i polegających na

dokonaniu zwrotu partii w ustalone miejsce).
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5 stycznia 2021 r. dokonano dostawy towarów i zgodnie z warunkami umowy ustalono 5% skonta, w sytuacji

gdy nabywca dokona zapłaty w ciągu 15 dni od dostawy towarów (dojdzie do uznania rachunku bankowego

sprzedawcy). Zapłata została dokonana 15 stycznia 2021 r. z potrąceniem z kwoty należnej 5% skonta.

Dostawca w momencie dokonania dostawy wystawił fakturę dokumentującą całą wartość dokonanej

sprzedaży – zawarł również informację o ewentualnym skoncie. Po otrzymaniu zapłaty dostawca wystawia

fakturę korygującą pomniejszającą podstawę opodatkowania i należny VAT o kwotę udzielonego skonta (20

stycznia 2021 r.).

Wyjaśnienie: Dostawca dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i należnego VAT w rozliczeniu

składanym za styczeń 2021 r. W tym okresie rozliczeniowym uzgodniono warunki pomniejszenia podstawy

opodatkowania oraz doszło do spełnienia tych warunków. Jednocześnie w tym okresie została wystawiona

faktura korygująca oraz podatnik uzyskał dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków.

Uzgodnienie warunków: Za moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania należy

uznać moment zawarcia umowy, w której zawarto informację o warunkach udzielanego skonta.

Spełnienie uzgodnionych warunków: Dokonanie zapłaty przez nabywcę w terminie wskazanym w

warunkach skonta (na wystawionej fakturze) będzie w tym przypadku uznawane za spełnienie warunków do

pomniejszenia podstawy opodatkowania. Sposób rozumienia momentu dokonania zapłaty może wynikać z

zawartej pomiędzy podatnikami umowy.

Dokumentacja: Dostawca dla udokumentowania uzgodnienia w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania

powinien dysponować umową regulującą warunki skonta (w przypadku braku odrębnych umów

potwierdzeniem może być także faktura, na której wskazano warunki skonta) oraz potwierdzenie

otrzymania przelewu w terminie określonym w warunkach skonta.

Korekta podatku naliczonego: U nabywcy w momencie dokonania zapłaty dochodzi do skonta, w związku z

czym nabywca pomniejsza podatek naliczony do odliczenia o wartość skonta w rozliczeniu za styczeń 2021 r.

(spełnienie warunków do obniżenia podstawy opodatkowania).
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Podatnik B otrzymał zaliczkę na dostawę towarów i wykazał obowiązek podatkowy w rozliczeniu za styczeń 2021 r.

Zgodnie z zawartą umową podatnik B zobowiązał się do dokonania zwrotu zaliczki w przypadku jeżeli do końca

marca nie dostarczy zamówionych towarów. Termin dokonania zwrotu zaliczki ustalono na 30 dni od upływu

terminu przewidzianego na dostawę.

W kwietniu 2021 r. podatnik B wiedząc, że nie dokonał dostawy towarów w wyznaczonym terminie dokonał

zwrotu zaliczki niedoszłemu nabywcy. Podatnik B jednocześnie wystawił i przesłał fakturę korygującą do wcześniej

wystawionej faktury dokumentującej zaliczkę.

Wyjaśnienie: Podatnik B ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu

za kwiecień 2021 r. gdyż w tym okresie zrealizowały się wszystkie warunki dokonania korekty podstawy

opodatkowania i podatku należnego.

Uzgodnienie warunków: Warunki zwrotu zaliczki w przypadku braku dokonania dostawy w terminie regulowała

umowa zawarta przez podatnika B z kontrahentem. Zatem uzgodnienie warunków nastąpiło w okresie zawarcia

umowy tj. styczeń 2021 r.

Spełnienie uzgodnionych warunków: Uzgodnione warunki zwrotu zaliczki zrealizowały się po upływie terminu na

dokonanie dostawy towarów wynikającym z zawartej umowy. Ponieważ do końca marca 2021 r. nie doszło do

dostawy towarów warunki do zwrotu zaliczki należy uznać za spełnione w dniu 1 kwietnia 2021 r.

Dokumentacja: Dokumentacją potwierdzającą uzgodnienia i spełnienie warunków pomniejszenia podstawy

opodatkowania będą w tym przypadku zawarta umowa oraz np. korespondencja potwierdzająca brak dostawy –

może to być m.in. korespondencja mailowa z której wynika, że dostawa nie została/ nie zostanie zrealizowana.

Uwaga! Korekta podstawy opodatkowania u podatnika B będzie możliwa w kwietniu 2021 r. pod warunkiem

wystawienia w tym okresie faktury korygującej.

Korekta podatku naliczonego: Nabywca będzie miał obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za

kwiecień 2021 r., tj. za okres w którym uzgodnione warunki w zakresie zwrotu zaliczki na dostawę były spełnione.
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W lutym 2021 r. dostawca dokonał na rzecz nabywcy dostawy towarów (wystawił fakturę i

rozliczył prawidło transakcję w VAT). W kwietniu 2021 r. sprzedawca umówił się z nabywcą, że

udzieli mu – również w stosunku do dostawy dokonanej w lutym – rabatu, jeżeli nabywca

pozostanie jego klientem przez kolejny rok, określając jednocześnie w jaki sposób dojdzie do

oceny tego statusu. W tym czasie nabywca ma dokonać zakupów na określoną w umowie

kwotę. Nie czekając do upływu wyznaczonego terminu sprzedawca wystawia fakturę korygującą

(kwiecień 2021 r.) do faktury dokumentującej dostawę towaru i udziela nabywcy rabatu na

dostawę. Zastrzega jednocześnie, że wyjściowa – wyższa wartość wynagrodzenia zostanie

„przywrócona” w wypadku gdyby w przyszłości warunki, pod którymi udzielono rabatu zostały

naruszone. Całość uzgodnienia została potwierdzona w prowadzonej korespondencji mailowej.

Na moment wystawienia faktury korygującej obniżającej wartość podstawy opodatkowania i

podatku należnego nie wiadomo czy uzgodniony przez strony transakcji dodatkowy warunek

powodujący „odwrócenie skutku rabatu” zostanie spełniony. Specyfika tego warunku, w

porównaniu z wprowadzonymi w innych przykładach polega na jego „rozwiązującym” – z punktu

widzenia rozpatrywanego rabatu – skutku. Innymi słowy, w przedstawionym przykładzie rabat

zostaje udzielony w określonym momencie (i uzależniony jest określonymi przesłankami), a

zarazem strony z góry przewidują możliwość przeprowadzenia operacji o odwrotnym skutku

gospodarczym.

Wyjaśnienie: W zakresie podatku VAT fakt wprowadzenia dodatkowych warunków

(sprawdzanych po pewnym czasie od udzielenia rabatu) do umowy pomiędzy podatnikami nie

wpływa na spełnienie warunku przeprowadzenia pierwszej operacji, tj. związanego z

udzieleniem rabatu w podatku VAT.
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Uzgodnienie warunków: Uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania zasadniczo

następuje w momencie tożsamym ze spełnieniem tych warunków – strony jednocześnie

uzgadniają i realizują uzgodnienie udzielając rabatu na zrealizowaną dostawę (kwiecień 2021 r.).

Spełnienie uzgodnionych warunków: Mając na uwadze, że w momencie udzielenia rabatu zostają

spełnione warunki dotyczące jego udzielenia, na które umówiły się strony – spełnia się warunek do

obniżenia podstawy opodatkowania w VAT (kwiecień 2021 r.). Bez znaczenia pozostają warunki

„zawieszające”, które mogą powodować w przyszłości zwiększenie podstawy opodatkowania dla

dokonanej dostawy towarów.

Dokumentacja: Umowa zawarta przez podatników wskazująca warunki obniżenia podstawy

opodatkowania (udzielenia rabatu) powinna zostać uznana za dokumentację potwierdzającą

spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania. Skoro w okresie rozliczeniowym, w

którym podatnik wystawił fakturę korygującą i udzielił rabatu na dostawę, podatnik posiada

również dokumentację potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków rabatu (jego udzielenia)

podatnikowi przysługuje prawo dokonania korekty podatku należnego.

Jeżeli po pewnym czasie okaże się, że nabywca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,

zmieni profil tej działalności albo zdecyduje się na współpracę z konkurencyjnymi dostawcami, a w

efekcie przestanie być klientem sprzedawcy powinno dojść do odpowiedniego zwiększenia

podstawy opodatkowania (korekta in plus).

Korekta podatku naliczonego: Nabywca będzie miał obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego

w rozliczeniu za kwiecień 2021 r., tj. za okres w którym doszło do spełnienia uzgodnionych

warunków w zakresie udzielenia rabatu.
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W kwietniu 2021 r. w związku z przynoszącą satysfakcję współpracą podatnik Z zdecydował się udzielić

opustu ceny na dokonaną w lutym 2021 r. dostawę dla podatnika Y. W związku z przyznaniem opustu

podatnik Z wystawił fakturę korygującą do faktury dokumentującej lutową dostawę oraz przesłał ją

podatnikowi Y. Podatnik Z przesłał również informację mailową na adres wskazany przez podatnika Y do

korespondencji z informacją o udzielonym opuście (zgodnie z ustalonymi w porozumieniu warunkami

regulującymi sposób udzielania opustów brak sprzeciwu co do zmian w zakresie obniżenia podstawy

opodatkowania oznacza ich akceptację).

Dokonany opust ceny został skompensowany z kolejną dostawą dokonywaną na rzecz podatnika Y w

czerwcu 2021 r. Informacja o dokonanym opuście i kompensacie została przekazana podatnikowi Y

również na jego adres mailowy zgodnie z warunkami ustalonymi w porozumieniu regulującymi sposób

udzielania opustów pomiędzy podatnikiem Z oraz podatnikiem Y.

Wyjaśnienie: Podatnik Z będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres,

w którym uzgodnił z podatnikiem Y warunki obniżenia podstawy opodatkowania (w tym samym czasie

dochodzi do spełnienia warunków – podejmuje decyzję o udzieleniu rabatu i wystawia fakturę korygującą).

Z zawartego porozumienia wynika sposób informowania o pomniejszaniu podstawy opodatkowania poprzez

wysłanie informacji mailem bez konieczności jej akceptacji.

Bez znaczenia pozostaje, że dopiero w czerwcu 2021 r. podatnik Z dokonał zaliczenia kompensaty

udzielonego opustu ceny (środki zostały przeniesione na poczet następnej realizowanej w czerwcu 2021 r.

dostawy).

Uzgodnienie warunków: Podatnik Z uzgadnia warunki pomniejszenia podstawy opodatkowania poprzez

porozumienie regulujące sposób udzielania opustów oraz maila przesyłanego na podstawie tego

porozumienia do podatnika Y (do uzgodnienia dochodzi w momencie wysyłki – z zachowaniem sposobu

komunikacji przyjętego przez strony – maila z informacją o udzieleniu opustu).
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Spełnienie uzgodnionych warunków: W momencie wysłania maila do podatnika Y dochodzi również

do spełnienia warunków do udzielenia opustu. Podatnik Z przekazuje bowiem swoją dyspozycję w

tym zakresie informując o przyznanym opuście.

Dokumentacja: Już w kwietniu 2021 r. Podatnik Z posiadał dokumentację (porozumienie w zakresie

udzielania opustów oraz korespondencja mailowa przesłana na adres mailowy określony w

porozumieniu) .

Korekta podatku naliczonego: Podatnik Y w tym samym okresie rozliczeniowym, tj. w rozliczeniu za

kwiecień 2021 r. ma obowiązek dokonania pomniejszenia kwoty podatku naliczonego (w kwietniu

doszło do spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania – podatnik Z wysłał informację

o udzieleniu opustu w cenie).
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Podatnik T w styczniu 2021 r. nabył od podatnika R sprzęt służący w opodatkowanej działalności

gastronomicznej. Podatnicy nie współpracują ze sobą na co dzień – nie były zawierane dodatkowe umowy

dotyczące dostaw (brak dodatkowej dokumentacji).

Podatnik R w kwietniu 2021 r. stwierdził, że cena na fakturze została przez pomyłkę zawyżona (błąd na kwotę

100 zł). W tym samym miesiącu podatnik R przesłał mailową informację o stwierdzonej pomyłce oraz

przekazał nadpłaconą kwotę na rachunek bankowy podatnika T. Podatnik T również w kwietniu odebrał maila

oraz odesłał akceptację zmienionych warunków. W związku z wykrytą pomyłką podatnik R wystawił fakturę

korygującą (kwiecień 2021 r.) i przesłał ją do nabywcy.

Wyjaśnienie: Mając na uwadze zaistniałe okoliczności podatnik R będzie uprawniony do dokonania korekty

podatku należnego w rozliczeniu składanym za kwiecień 2021 r. (okres w którym spełniły się uzgodnione warunki

pomniejszenia podstawy opodatkowania oraz wystawiono fakturę korygującą).

Uzgodnienie warunków: Do uzgodnienia warunków dochodzi w momencie otrzymania od podatnika T

akceptacji mailowej dotyczącej zmiany podstawy opodatkowania oraz należnego podatku VAT (kwiecień 2021).

Spełnienie uzgodnionych warunków: W związku z tym że podstawą dokonania pomniejszenia podstawy

opodatkowania jest błąd w cenie wskazanej na fakturze pierwotnej spełnieniem warunków do korekty jest już

samo stwierdzenie pomyłki w cenie. Ponieważ nabywca może nie mieć świadomości o zaistniałej pomyłce

konieczne pozostaje oczekiwanie z korektą na uzgodnienie z nabywcą warunków pomniejszenia podstawy

opodatkowania i podatku należnego.

Dokumentacja: Za dokumentację potwierdzającą uzgodnienie oraz spełnienie warunków obniżenia podstawy

opodatkowania oraz należnego podatku VAT uznaje się korespondencję mailową pomiędzy podatnikami.

Korekta podatku naliczonego: Zakładając, że nabywca posiadał prawo do odliczenia podatku naliczonego –

obowiązek pomniejszenia kwoty podatku naliczonego nastąpi w rozliczeniu za kwiecień 2021 r., tj. w momencie

potwierdzenia przez nabywcę, faktu wystąpienia pomyłki na fakturze pierwotnej.



STAN PRAWNY DO 31.12.2020 R. STAN PRAWNY OD 1.01.2021 R.
Art. 29a ust. 17 i 18

Brak uregulowania

Art. 29a ust. 17 i 18

17. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania

uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje

się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym

zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy

opodatkowania.

18. W przypadku eksportu towarów i

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

zwiększenie podstawy opodatkowania, o którym

mowa w ust. 17, następuje nie wcześniej niż w

deklaracji podatkowej składanej za okres

rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te

transakcje.

Faktury korygujące in plus – konsekwencje po stronie wystawcy

Ww. przepis potwierdza dotychczasową praktykę stosowaną w 
odniesieniu do korekt zwiększających podstawę opodatkowania. 



Zasady wykazywania faktur korygujących in plus po stronie wystawcy
Uzasadnienie projektu ustawy

Nowe przepisy należy 
interpretować w taki 

sposób, że:

Jeżeli korekta 
spowodowana jest 

przyczynami powstałymi 
już w momencie 

wystawienia faktury 
pierwotnej, to powinna 

zostać rozliczona w 
deklaracji podatkowej za 
okres, w którym została 

wykazana faktura 
pierwotna

Jeśli korekta jest 
spowodowana 
przyczynami 

zaistniałymi po 
dokonaniu sprzedaży, 
korekta powinna być 

dokonana w deklaracji 
podatkowej za miesiąc, 
w którym wystawiono 

fakturę korygującą

Późniejsze wykrycie 
błędu w fakturze 

pierwotnej stanowi 
przyczynę zwiększenia 

podstawy 
opodatkowania 

rozliczanej w deklaracji 
podatkowej za okres, 

w którym została 
wykazana faktura 

pierwotna. 



Faktury korygujące in plus – konsekwencje po stronie nabywcy

• Zasady ogólne (art. 86 ustawy o VAT):
odliczenie VAT w rozliczeniu za okres, w 
którym spełniono łącznie następujące 
przesłanki:

• → powstał obowiązek podatkowy (doszło do 
faktycznego nabycia towarów / usług),

• → podatnik otrzymał fakturę [korektę] 
dokumentującą tę transakcję,

• lub za jeden z trzech następnych okresów (a w 
przypadku małych podatników, składających 
deklaracje kwartalnie – jeden z dwóch).

• Efekt: Odliczenie VAT z faktury korygującej w 
rozliczeniu za okres, w którym nabywca 
otrzymał korektę.

Brak 
uregulowania 
w przepisach. 
Konieczność 

bazowania na 
linii 

interpretacyj
nej:



Rabat pośredni

→ Rabat nie jest udzielany bezpośredniemu nabywcy towaru, ale kolejnemu odbiorcy w łańcuchu dostaw.

Przykład:

- Producent (A) sprzedaje towar na rzecz dystrybutora (B). Następnie dystrybutor (B) odsprzedaje ten sam 
towar na rzecz sprzedawcy detalicznego (C);

- W celu zwiększenia sprzedaży, producent (A) udziela rabatu sprzedawcy detalicznemu (C), pod warunkiem 
przekroczenia określonego progu obrotu;

- Podmioty A i C nie są stronami tej samej transakcji sprzedaży.  

→ Brak szczegółowego uregulowania w przepisach Ustawy o VAT;

→W praktyce przyjmuje się, że rabat pośredni stanowi posprzedażową obniżkę ceny, skutkującą obniżeniem 
podstawy opodatkowania u wypłacającego rabat.

Sposób udokumentowania:

→ Brak możliwości wystawienie faktury korygującej ze względu na brak faktury pierwotnej między A i C;

→ Zgodnie z podejściem organów podatkowych i ukształtowaną praktyką, jedyną dopuszczalną metodą jest 
wystawienie noty księgowej na kwotę brutto i obliczenie kwoty podatku VAT metodą „w stu”.

→Wypłacający rabat pośredni ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego

→ Podmiot, któremu udzielono rabatu pośredniego, ma obowiązek korekty VAT naliczonego 

w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie rozliczono rabat.

Istota rabatu 
pośredniego



Spełnienie uzgodnionych warunków: W momencie wysłania maila do podatnika Y dochodzi również

do spełnienia warunków do udzielenia opustu. Podatnik Z przekazuje bowiem swoją dyspozycję w

tym zakresie informując o przyznanym opuście.

Dokumentacja: Już w kwietniu 2021 r. Podatnik Z posiadał dokumentację (porozumienie w zakresie

udzielania opustów oraz korespondencja mailowa przesłana na adres mailowy określony w

porozumieniu) .

Korekta podatku naliczonego: Podatnik Y w tym samym okresie rozliczeniowym, tj. w rozliczeniu za

kwiecień 2021 r. ma obowiązek dokonania pomniejszenia kwoty podatku naliczonego (w kwietniu

doszło do spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania – podatnik Z wysłał informację

o udzieleniu opustu w cenie).

Zasady wystawiania korekt do faktur uproszczonych

(Objaśnienia podatkowe MF z 16.10.2020 r.)



Zasady wystawiania korekt do faktur uproszczonych

(Objaśnienia podatkowe MF z 16.10.2020 r.)

Oczywista 
omyłka (np. 
brak jednej 
cyfry) w NIP

Omyłka w treści 
paragonu na 

kwotę > 450 zł

Fakturę do 
paragonu 

wystawia się z 
takim samym, 

błędnym nr NIP. 

Do tej faktury 
nabywca 

wystawia notę 
korygującą z 

prawidłowym NIP

Alternatywnie, do 
tej faktury może 

zostać wystawiona 
przez sprzedawcę
faktura korygująca 
z prawidłowym NIP

Omyłka w treści 
paragonu na 

kwotę 
nieprzekraczają

cą 450 zł

Możliwość 
wystawienia 

noty 
korygującej 

przez nabywcę

Możliwość 
wystawienia 

faktury 
korygującej 

przez 
sprzedawcę

Rabat / zwrot 
podwyższenie ceny 

/ stwierdzenie 
pomyłki w treści 

faktury- po 
wystawieniu 

Standardowe 
zasady 

wystawiania 
faktur 

korygujących

Błąd polegający 
na 

nieumieszczeniu 
NIP nabywcy na 

paragonie 

Brak możliwości 
korekty



Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Do 30 czerwca 2021 r.

Brak obowiązku odrębnego 
wykazywania paragonów 

fiskalnych uznanych za faktury 
uproszczone 

Warunek: do 30 czerwca 
2021r. muszą one zostać ujęte 
w kwocie zbiorczej sprzedaży z 

kas rejestrujących („RO”)

Od 1 lipca 2021 r.

Wszyscy podatnicy wykazują odrębnie 
w nowym JPK_VAT (deklaracja + 

ewidencja) paragony fiskalne uznane 
za faktury uproszczone



Zapraszamy do zadawania pytań
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