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cz. 5 Korekta z tytułu ulgi na złe długi
w JPK_VAT.



Korekta z tytułu ulgi na złe długi w JPK_VAT



Art. 89a. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz
podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na
terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność
została uprawdopodobniona*. Korekta dotyczy również podstawy
opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty
wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
 

ust. 4. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której
dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została

uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest
do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub
zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę

opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w
odniesieniu do tej części.

*w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub
na fakturze.



Korekta na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy („in minus”)
 
Podatnik (wierzyciel), korzystający z korekty podstawy
opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów
lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku
wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona,
zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy tzw. „ulga na złe długi” wypełnia dla
całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez
zaznaczenie „1” oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy
opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem „in minus” z
podziałem na stawki podatku.



Korekta na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy („in minus”) - broszura MF
 



Korekta na podstawie art. 89a ust. 4ustawy („in plus”)  
 

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano
korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1, należność zastała uregulowana

lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do
zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w
rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta

zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy. Wówczas w ewidencji wierzyciel wypełnia
dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie

„1” oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz
podatku należnego ze znakiem „in plus” z podziałem na stawki podatku. 



Korekta na podstawie art. 89a ust. 4ustawy („in plus”) - broszura MF
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