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Dane Wnioskodawcy
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz prowadzi
podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca wybrał metodę memoriałową ujmowania

kosztów.Wnioskodawca otrzymał faktury, za wykonane zlecenia od kontrahenta.  Faktura została przyjęta w
kosztach, a następnie została usunięta, z uwagi na kompletny brak wykonania robót oraz fakt, że sąd

zrozumiałby, że jeśli faktura zostałaby ujęta w kosztach, to Wnioskodawca zgadza się na bieżące roboty, co w
tym okresie było sprzeczne z ustaleniami i faktem. Faktura pierwotna, jak i faktura korygująca wpłynęła do

Wnioskodawcy najpóźniej tydzień po jej wystawieniu. Jedna z faktur została zaksięgowana w podatkowej księdze
przychodów i rozchodów, a następnie została z niej usunięta, na co jest protokół z czynności sprawdzających z

urzędu skarbowego, natomiast faktura korygująca nie została ujęta w żadnych księgach podatkowych
Wnioskodawcy.

 
Wierzyciel wystąpił na drogę sądową i w dniu... marca 2019 r. uzyskał wyrok uwzględniający powyższą kwotę i

nakazujący zapłatę jej przez Wnioskodawcę na rzecz wierzyciela. Wyrok Sądu Okręgowego uwzględnił
powództwo w całości. Orzeczenie to Wnioskodawca zaskarżył składając apelację. Jest On zdecydowany, aby
zapłacić świadczenie, jeśli Jego apelacja nie zostanie uwzględniona pozytywnie. Wnioskodawca zwróci się do
wierzyciela o wydanie duplikatu dla faktury pierwotnej oraz korygującej, bo są one powiązane ze sobą i nie

zostały ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Duplikat faktury będzie powtórzeniem oryginału
faktury pierwotnej.



PROBLEM
Czy uzyskanie duplikatu faktury od wierzyciela
uprawnia podatnika do zaliczenia jej w koszty

uzyskania przychodu 



ANALIZA
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z

2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia
przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w

art. 23.Zgodnie z generalną zasadą zawartą w cytowanym przepisie, aby określony wydatek można było
uznać za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić

związek tego typu, że poniesienie wydatku ma, lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie
przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do

kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, pod warunkiem że mają one bezpośredni związek z
prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma wpływ lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego

przychodu.Zatem, podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków,
pod warunkiem:

* faktycznego poniesienia wydatku,
* istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami,

* braku dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23 ustawy,
* odpowiedniego udokumentowania poniesionego wydatku.



ANALIZA
Biorąc pod uwagę, że zdarzenia gospodarcze dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca ewidencjonuje w

podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a koszty uzyskania przychodów rozlicza tzw. metodą memoriałową, moment zaliczenia
poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów tej działalności winien być ustalony zgodnie z regulacją zawartą w art. 22 ust.

5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

W myśl art. 22 ust. 5 ww. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z
przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w

którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.
 

Stosownie do art. 22 ust. 5c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są
potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka
ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości

okresu, którego dotyczą.
 

Zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają
zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym

roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się
tylko do tego roku podatkowego.



ANALIZA
Stosownie do art. 22 ust. 6b ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, którzy prowadzą

podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba i 6bb, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub
innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa sposobu dokumentowania poniesionych wydatków, odsyłając w tym

zakresie do odrębnych przepisów.



ANALIZA
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia pkpir, zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie

dowodów, o których mowa w § 11-15.
Stosownie do treści § 11 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury, faktury

VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej "fakturami", wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 

Ww. przepisy nie przewidują więc wprost możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanego duplikatu
faktury VAT.Z kolei kwestie dotyczące wystawiania duplikatów faktur reguluje od dnia 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług



Z powyższego wynika, że duplikat faktury jest ponownie wystawioną przez sprzedawcę
na wniosek nabywcy fakturą, zawierającą dane zawarte w fakturze pierwotnej, która
uległa zniszczeniu albo zaginęła, opatrzoną wyrazem "duplikat". Duplikat faktury ma

moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych
zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie
gospodarcze co faktura "pierwotna". Potwierdzają one jedynie dla celów dowodowych

fakt zaistnienia w przeszłości zdarzenia gospodarczego, udokumentowanego już
uprzednio fakturą, która uległa zniszczeniu lub zaginęła (w innych przypadkach nie

przewiduje się wystawiania duplikatów faktur).
 

Podsumowując należy wskazać, że otrzymanie faktury przez podatnika wyznacza
moment, od którego możliwe jest zaliczenie wydatku do kosztu uzyskania przychodu
prowadzonej działalności gospodarczej przez podatnika - pod warunkiem spełnienia

pozostałych warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Tym samym, duplikat faktury, co do zasady, stanowi podstawę do

zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów - w przypadku, gdy dany
podatnik nie otrzymałby faktury "pierwotnej".



Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz
wyżej powołane przepisy prawa podatkowego,

stwierdzić należy, że wystawione duplikaty faktur nie
mogą być podstawą do ujęcia wydatków w kosztach

uzyskania przychodu, bez względu na okres, jaki
upłynął od wystawienia faktur pierwotnych, bowiem

w przedmiotowej sprawie podstawą do ujęcia w
kosztach uzyskania przychodów przedmiotowego

wydatku jest faktura pierwotna.



Dziękuję za uwagę Ewelina Dulęba 


