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Nowe zasady obniżania 
podstawy opodatkowania przy 
wystawianiu faktur 
korygujących 
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Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy zasady obniżania podstawy opodatkowania
przy wystawianiu faktur korygujących (in minus) - uregulowane w art. 29a ust. 13 - 14
oraz art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Przepis art. 29a ust. 13 ustawy o VAT znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy podstawę
opodatkowania obniża się:

◼ o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen

◼ o wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 ustawy o
VAT

◼ o zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem
sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Nowe zasady obniżania podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 14 ustawy o VAT,
stosowane będą także w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i
wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż
należna.

Ponadto, do ustawy o VAT dodano także art. 29a ust. 17 i 18, które określają zasady
zwiększania podstawy opodatkowania.

Dotychczas, dla obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w
wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, konieczne było potwierdzenie otrzymania
faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono
fakturę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy,
w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą.

Zaproponowane przez ustawodawcę nowe rozwiązanie, umożliwia podatnikowi dokonanie
obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej -
pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z
nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla
dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, określone w fakturze korygującej i
faktura korygująca jest zgodna z tą posiadaną dokumentacją.

P O D A T K I  /  V A T

CZEGO DOTYCZY ZMIANA?



a x e l o . p l

W świetle obecnie obowiązujących przepisów o obniżeniu podstawy opodatkowania w związku
z wystawieniem faktury korygującej in minus nie decyduje moment uzyskania potwierdzenia
otrzymania tej faktury, a moment spełnienia uprzednio uzgodnionych z nabywcą lub
usługodawcą warunków obniżenia.

Wprowadzona zmiana obejmuje zatem zarówno moment, w którym obniżenie podstawy
opodatkowania stanie się możliwe, jak również sposób udokumentowania, że warunki
obniżenia zostały uzgodnione z kontrahentem.

Jednocześnie, w znowelizowanych przepisach określono także sposób dokonania korekty
w przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu. W takim przypadku
korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała
przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku
eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy
opodatkowania, następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres
rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

W miejsce obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez
nabywcę towaru lub usługobiorcę, ustawodawca wprowadził obowiązek uzgodnienia
warunków obniżenia podstawy oraz odpowiedniego udokumentowania ich spełnienia.

Z uzasadnienia projektu do ustawy zmieniającej wynika, że na gruncie znowelizowanych
regulacji 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. Należy przy tym pamiętać, aby niezależnie od

wybranej formy, zakres uzgodnień w sposób wystarczający określał warunki obniżenia, a także
odzwierciedlał zgodne oświadczenie woli obydwu stron w zakresie czynionych ustaleń.

Zważywszy, że przepisy prawa nie obligują przedsiębiorców do wyboru konkretnego modelu
uzgadniania z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania,
podatnik ma możliwość oparcia się na takich środkach dowodowych, które w ramach
jego działalności będą najbardziej adekwatne, a przy tym bezpieczne.

Nowe przepisy dają zatem możliwość dostosowania uzgodnień dotyczących obniżania Nowe
przepisy dają zatem możliwość dostosowania uzgodnień dotyczących obniżania podstawy
opodatkowania do wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie podatnika. Wydaje się jednak
zasadnym, aby wybór odpowiedniej ścieżki był uzgodniony i zaakceptowany przez kontrahenta,
oraz aby przebiegał według określonej wewnętrznie, jasnej procedury pozyskiwania
dokumentacji.

Wprowadzenie odpowiedniej procedury wewnętrznej podlegającej akceptacji przez
kontrahentów, względnie standardowych zapisów umownych umożliwi ukształtowanie
procesów związanych z obniżaniem podstawy opodatkowania w związku z wystawianiem
faktur korygujących (in minus), a przed wszystkim zabezpieczenie rozliczeń przed ich
kwestionowaniem przez organy podatkowe lub celno-skarbowe.

Wobec powyższego, sugerujemy weryfikację wewnętrznych procesów biznesowych
w Państwa przedsiębiorstwie pod kątem:

◼ wyboru odpowiedniej dla Państwa i bezpiecznej ścieżki dokumentowania uzgodnień
dotyczących warunków obniżenia podstawy opodatkowania,

◼ określenia zakresu danych jakie powinny podlegać dokumentacji,

◼ przygotowania materiałów określających wewnętrzne procedury dokumentowania
uzgodnień dotyczących warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz
stosownych porozumień z kontrahentami.
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