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Zasady rozliczania faktur korygujących –  

stan prawny na dzień 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (dalej: „ustawa VAT”) dotyczące zasad i obowiązków związanych z rozliczaniem faktur 

korygujących.   

 

W poniższym opracowaniu znajdą Państwo podsumowanie wprowadzonych zmian.   

 

Ogólne informacje dotyczące faktur korygujących wystawianych zgodnie z polskimi przepisami  

 

Faktura wystawiona zgodnie z ustawą VAT i wprowadzona do obiegu (tj. wysłana do klienta), nie może 

być już zmieniana lub podmieniana. W sytuacjach gdy określone dane na fakturze wymagają zmiany 

(np. stawka lub kwota podatku VAT) należy wystawić odrębny dokument - fakturę korygującą. 

Wystawianie not korygujących lub innych dokumentów, które zmniejszają podstawę opodatkowania, a 

tym samym kwotę wykazanego podatku należnego VAT, jest w Polsce niedozwolone. Faktura 

korygująca zmniejszająca do zera podstawę opodatkowania może być wystawiona co do zasady tylko 

wtedy, gdy transakcja nie doszła do skutku. 

 

A. Zasady rozliczenia faktur korygujących na minus z wykazanym podatkiem VAT  

 

Nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus dotyczą następujących przypadków:  

- udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, 

- dokonania zwrotu towarów i opakowań (z pewnymi wyjątkami), 

- zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do 

sprzedaży nie doszło, 

- stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze (wykazanie kwoty podatku wyższej niż 

należna). 

 

Zasady rozliczenia faktur korygujących na minus do 31 grudnia 2020 r.  

 

Sprzedawca mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym nabywca 

otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem, że posiadał on potwierdzenie otrzymania przez nabywcę 

faktury korygującej do dnia złożenia deklaracji za ten miesiąc. Nabywca był zobowiązany do dokonania 

stosownej korekty podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury korygującej. 
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Zasady rozliczenia faktur korygujących na minus od 1 stycznia 2021 r. 

 

a) Korekta podatku należnego dokonywana przez sprzedawcę   

 

Korekty podatku należnego dokonuje się w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę 

korygującą na minus, pod warunkiem, że z dokumentów będących w posiadaniu podatnika 

(sprzedawcy) wynika, że nowe warunki transakcji dotyczące obniżenia podstawy opodatkowania zostały 

uzgodnione z nabywcą oraz warunki te zostały spełnione przed końcem tego miesiąca. Faktura 

korygująca musi być zgodna z posiadaną dokumentacją. Jeżeli podatnik (sprzedawca) nie posiada 

odpowiednich dokumentów w miesiącu wystawienia faktury korygującej - nie jest on uprawniony do 

obniżenia podatku należnego. Jest to możliwe dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym uzyska ww. 

dokumenty.  

 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej - dokumenty, o których mowa powyżej to 

m.in.: 

- aneksy do umów,  

- korespondencja handlowa,  

- dowody zapłaty,  

- umowy kompensaty,  

- inne dokumenty potwierdzające, że obie strony akceptują zmienione warunki transakcji. 

 

b) Korekta podatku naliczonego dokonywana przez nabywcę 

 

Zgodnie z nowymi przepisami podatek naliczony powinien zostać obniżony w rozliczeniu za miesiąc, w 

którym nowe warunki zostały uzgodnione przez strony transakcji,  jeżeli przed upływem tego miesiąca 

warunki te zostały spełnione. Jeżeli warunki te zostaną spełnione w późniejszym miesiącu, nabywca 

obowiązany jest do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym warunki 

zostały spełnione. 

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej zakłada się, że faktura korygująca powinna być w 

posiadaniu nabywcy w momencie uzgodnienia nowych warunków transakcji, jednakże zgodnie z 

brzmieniem nowych przepisów obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego nie jest uzależniony od 

posiadania przez nabywcę faktury korygującej. 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

W przypadku ustalenia z kontrahentem nowych warunków transakcji, które wskazują na 

konieczność obniżenia podatku naliczonego, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym 

fakcie ze wskazaniem numeru pierwotnej faktury zakupu. 

Uwaga! 

W przypadku wystawienia faktury korygującej na minus prosimy o wypełnienie formularza 

znajdującego się w Załączniku nr 1 i przysłanie go do nas. 
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B. Zasady rozliczenia faktur korygujących na plus 

 

Fakturę korygującą na plus wystawia się m.in. w następujących przypadkach:  

- podwyższenie ceny, 

- błąd w pierwotnej fakturze. 

 

Zasady rozliczenia faktur korygujących na plus do 31 grudnia 2020 r.  

 

Kwestia ta nie była uregulowana w przepisach ustawy VAT.  

 

Zasady rozliczenia faktur korygujących na plus od 1 stycznia 2021 r. 

 

a) Korekta podatku należnego dokonywana przez sprzedawcę   

 

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów: „W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa 

zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała 

przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania”. 

 

Powyższe oznacza, że w zależności od zaistniałej przyczyny, korekta podstawy opodatkowania 

powinna być dokonana w rozliczeniu za miesiąc: 

• w którym wykazano fakturę pierwotną - jeżeli przyczyny korekty istniały już w momencie 

powstania pierwotnego obowiązku podatkowego (np. zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy 

- w przypadku błędu w fakturze pierwotnej), 

• w którym wystąpiły przyczyny korekty - jeżeli przyczyny korekty powstały później niż w miesiącu 

powstania pierwotnego obowiązku podatkowego. 

 

b) Korekta podatku naliczonego dokonywana przez nabywcę 

 

Do ustawy VAT nie zostały dodane przepisy w tym zakresie.  

 

Przepisy przejściowe 

 

W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy 

ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

W przypadku faktur korygujących na minus wystawionych po 31 grudnia 2020 r. przepisy w brzmieniu 

obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. mogą być stosowane do 31 grudnia 2021 r., pod warunkiem, że 

zostanie to uzgodnione na piśmie pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, najpóźniej przed wystawieniem 

pierwszej faktury korygującej w 2021 r. W przypadku braku porozumienia stosuje się nowe zasady. 

 

Najwcześniej po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym zawarto ww. porozumienie, pod 

warunkiem zawarcia nowego pisemnego ustalenia, strony transakcji mogą zrezygnować ze stosowania 

zasad obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. i zacząć stosować nowe przepisy.  

 

*** 

Niniejsze opracowanie zawiera interpretację przepisów ustawy o VAT w oparciu o naszą wiedzę oraz 

praktykę podatkową. Służy ono wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady podatkowej. 
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Załącznik nr 1 
 
Informacja dotycząca wystawienia faktury korygującej in minus (od 1 stycznia 2021 r.) 

 
 
 

 Numer oraz data wystawienia faktury pierwotnej  
(proszę wypełnić) 

 
………………………… 

  

Numer oraz data wystawienia faktury korygującej  
(proszę wypełnić) 

 
………………………… 

  
Data uzgodnienia nowych warunków transakcji 

(proszę wypełnić) 
 

………………………… 
 

Rodzaj posiadanego przez sprzedawcę dokumentu  
(proszę zaznaczyć / wypełnić) 

 

             ☐ aneks do umowy  

             ☐ korespondencja handlowa 

             ☐ dowód zapłaty 

             ☐ umowa kompensaty 

             ☐ inne (proszę opisać) …………………………. 

 
 

Data uzyskania ww. dokumentu/-ów 
(proszę wypełnić: dzień-miesiąc-rok) 

 
…………………………  

Data spełnienia nowych warunków transakcji 
(proszę wypełnić) 

 
………………………… 

  

 
 

 

 


