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Jak sprzedawca powinien rozliczyć zbyt późno wystawioną 
zmniejszającą fakturę korygującą?
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Korekta VAT należnego:

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3 (odpowiednio przy pomyłce prowadzącej do

zawyżenia VAT należnego), 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.
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Warunki korekty (!):

• podatnik uzgodnił z kontrahentem warunki obniżenia podstawy opodatkowania;

• podatnik posiada dokumentację potwierdzającą te uzgodnienie;

• faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją;

• warunki obniżenia podstawy opodatkowania ziściły się (jeżeli wcześniejsze 

uzgodnienie) i jest to udokumentowane;

• wystawienie faktury korygującej.
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zmniejszającą fakturę korygującą?
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Dla świadczeń: 

• eksportu i WDT

• świadczeń opodatkowanych za granicą 

• dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, świadczenia 

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 

– nie występuje konieczność gromadzenia dokumentacji.

Katalog został uzupełniony o faktury ustrukturyzowane! 
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Jakie są konsekwencje dla nabywcy braku albo zbyt późno otrzymanej faktury 
korygującej? Co powinien rozliczyć w korekcie?
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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 lub kwoty podatku
wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed
upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione.

W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia
usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego,
w którym te warunki zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia
kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te warunki 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.
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Brak symetrii w korekcie VAT należnego i naliczonego – powód: różne znaczenia faktury korygującej 

po stronie VAT należnego i naliczonego.

Dla korekty VAT należnego moment wystawienia faktury korygującej jest jednym z wyznaczników 

korekty.

Dla korekty VAT naliczonego faktura… nie ma żadnego znaczenia*. 

*W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 5 (wystawienie faktury korygującej w postaci

faktury ustrukturyzowanej), nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał przy użyciu Krajowego Systemu e-

Faktur fakturę korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej. Przepis ust. 19a zdanie trzecie stosuje

się odpowiednio.
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VAT naliczony - korekta
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Podwyższenie podstawy lub/i kwoty VAT – jak na rozliczenie sprzedawcy 
i nabywcy wpływa opóźnienie w wystawieniu faktury korygującej?
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Art. 29a ust. 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.

Art. 29a ust. 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.
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Prawodawca nie normuje zagadnienia odliczana VAT w przypadku korekty in plus –

obowiązują zasady ogólne!
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Stosowanie kursu walut przy korektach VAT – jaki kurs należy 
zastosować i czy SLIM VAT 3 coś tu zmieni?
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Z uzasadnienia: 

Projektowany art. 31b stanowi doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur

korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotychczas

materia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co mogło sprzyjać niepewności prawa u

podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie

ustawy rozwiązanie stanowi znaczne uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie

kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
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Podstawowa metoda stosowania kursu.

Dotyczy zarówno korekty na plus, jak i na minus.

Art. 31b. 

W przypadku gdy podstawa opodatkowania określona w walucie obcej uległa zmianie, 

przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej 

przyjętego dla podstawy opodatkowania przed jej zmianą. 

Nie stosuje się, jeżeli podatnik 
stosuje kurs „przychodowy”

Kurs historyczny jako podstawowa zasada
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W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3, przeliczenia na złote podatnik dokonuje według kursu

średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy

poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych

kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na

ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury; w takim przypadku waluty inne niż euro

przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Faktura zbiorcza – „uproszczona”

Nie stosuje się, jeżeli podatnik 
stosuje kurs „przychodowy”
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W przypadku gdy udzielono opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub

świadczonych usług wykonanych w danym okresie na rzecz podatnika dokonującego

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5,

udokumentowanych fakturą dotyczącą tego okresu, przeliczenia na złote podatnik dokonuje według

kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy

poprzedzający dzień wystawienia tej faktury. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na

złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni

dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury, przy czym w takim przypadku waluty inne niż euro

przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Zbiorcze faktury korygujące przy transakcji odwrotnie opodatkowanej 



VAT zawyżony w fakturze – czy sprzedawca nie uniknie zapłaty? 
Jak to wpływa na odliczenie VAT nabywcy?

W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba

fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Powyższe stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże

kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

Zasady korygowania opisane w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT mają zastosowanie również w

przypadku obniżenia kwoty podatku wykazanego w fakturze.
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VAT zawyżony w fakturze – czy sprzedawca nie uniknie zapłaty? 
Jak to wpływa na odliczenie VAT nabywcy?

Prawodawca nie zmienia zasad odliczania VAT, jedna biorąc pod uwagę zasady korygowania, fakt że

istotny jest moment wystąpienia uzgodnienia, względnie ziszczenia się warunku do obniżenia po

uzgodnieniu, okazuje się że podatnik musi dokładniej weryfikować to czy i jaką kwotę VAT

naliczonego może odliczyć gdyż późniejsza korekta i tak może być konieczna już w momencie

dokonywania odliczenia…

WWW.INFORAKADEMIA.PL



VAT zawyżony w fakturze – czy sprzedawca nie uniknie zapłaty? 
Jak to wpływa na odliczenie VAT nabywcy?

W związku z powyższym odnosząc się do korekty odliczonego podatku naliczonego związanej z

pomyłkami w ilości albo w cenie kupowanych towarów lub usług, należy zaznaczyć, że w przypadku

gdy faktura pierwotna od samego początku zawiera dane niezgodne z rzeczywistością, np. ilość

niezgodną z dokonaną dostawą wówczas ma zastosowanie art. 88 ustawy o VAT i wystąpi obowiązek

skorygowania faktury pierwotnej "wstecz".

Natomiast w sytuacji, kiedy korekta będzie związana z przyczyną, która wystąpiła już po dokonaniu

dostawy, wówczas korekta będzie odbywała się "na bieżąco".

Interpretacja indywidualna z 17 grudnia 2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.549.2021.2.KO
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https://sip.lex.pl//document/17086198?unitId=art(88)&cm=DOCUMENT


Co z instrukcją rozliczania korekt: robić, nie robić? 
Kto powinien ją przygotować?
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