
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.234.2021.2.MPE z
dnia 11 czerwca 2021 r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji

Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7

kwietnia 2021 r. (data wpływu 15 kwietnia 2021 r.), o wydanie interpretacji

indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w

zakresie prawa do wystawienia faktury korygującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2021 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji

indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do wystawienia

faktury korygującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma Wnioskodawcy dokonuje sprzedaży za pośrednictwem platformy.... W styczniu

2021 r. Wnioskodawca dokonał dwukrotnej sprzedaży towaru na rzecz tej samej osoby

fizycznej i wystawił dwie faktury sprzedaży. Sprzedaż w firmie za pośrednictwem

platformy... w całości jest fakturowana, dla osób fizycznych jak i dla firm na dane, które

podaje sam nabywca. Na podstawie danych nabywcy podanych przez kupującego

automatycznie w systemie księgowym generuje się faktura sprzedaży.

W dniu 22 stycznia nabywca zwrócił się z prośbą o "poprawienie faktury, ewentualnie

wystawienie korekt", uzasadniając potrzebę tym, iż "wystąpił błąd w danych nabywcy,

prawdopodobnie mąż źle podał dane nabywcy oraz dane dostawy".

Dane dostawy zostały przez Wnioskodawcę zmienione, natomiast zmiany danych

nabywcy Wnioskodawca odmówił uzasadniając odmowę: "Najmocniej Państwa

przepraszam, ale nasze faktury są automatycznie generowane z danych podanych w

rubryce "dane do faktury". Gdy ta rubryka jest niewypełniona system wystawia fakturę

na dane odbiorcy. W Państwa zamówieniu rubryka ta była pusta. Faktury zostały już



przesłane mailowo, czyli wpuszczone w obieg. Miesiąc styczeń został już zamknięty, a

plik JPK VAT wysłany do Urzędu Skarbowego. Nie mogę więc ich już poprawić. Od

stycznia 2020 trochę się zmieniły przepisy dotyczące wystawiania dokumentów

sprzedaży: W chwili nabycia towarów i usług przez podatnika, wskazuje on w jakim

charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli występuje jako podatnik VAT, to przedstawia

sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby podatku w taki sposób, aby

sprzedaż towarów lub usług była właściwie udokumentowana - albo fakturą VAT, albo

paragonem z tym numerem pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe

wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer."

W odpowiedzi nabywca odpisał: "Dziękuję za odpowiedź. Pan M....mam jeszcze pewne

pytania. Rozumiem, ze faktury są automatycznie generowane, jednak wysyłałam maila

miesiąc temu, na ten email z... z którego otrzymałam faktury i nie otrzymałam

odpowiedzi. Rozumiem też, że miesiąc jest już rozliczony i wysłany do Urzędu

Skarbowego, więc zostawmy te faktury jak były w poprzednim miesiącu. Mam tylko

pytanie, skoro nie było na... wybrane, że chcemy otrzymać fakturę, to czemu taka

faktura została wystawiona? Czy skoro zakup był na osobę fizyczną, nie powinien być

przesłany paragon?"

Wnioskodawca odpowiedział: "Na każdej aukcji w parametrach informujemy, że

wystawiamy fakturę VAT. Jest to tak naprawdę dużo wygodniejsze dla klientów,

ponieważ na fakturze jesteśmy w stanie w uwagach umieścić nick kupującego i gdy jest

potrzeba wysłania np. duplikatu dokumentu, to nie ma problemu z odszukaniem dowodu

zakupu. Osoby fizyczne także bardzo często potrzebują faktury VAT np. do programu

"czyste powietrze", czy podobnych odliczeń. Ponadto i tak gdy przy zakupie nie został

podany numer NIP, to nie wolno nam wystawić faktury na firmę do paragonu bez NIP."

W odpowiedzi nabywca odpisał: "Dobrze rozumiem, w takim razie czy nasz zakup

został zaewidencjonowany na kasie fiskalnej? Jeśli tak poproszę o kopię paragonu."

Wnioskodawca odpisał: "Tak jak już pisałam, do Państwa zamówienia została

wystawiona faktura na dane odbiorcy, a nie paragon (zgodnie z informacją ujętą w

aukcji)".



Nabywca po wymienionej wyżej korespondencji stoi na stanowisku: "W takim razie

poproszę o wystawienie faktury korygującej dane nabywcy. Przepis, na który się Pan...

powołuje, związany z brakiem możliwości wystawienia faktury na firmę jeśli przy

zakupie nie został podany numer NIP, dotyczy tylko transakcji rejestrowanych na kasie

fiskalnej. Faktycznie jeśli by Państwo zaewidencjonowali nasz zakup na kasie fiskalnej,

nie moglibyśmy żądać faktury, bo przy zakupie nie podaliśmy numeru NIP i paragon

wystawiony by go nie zawierał. Jednak w przypadku stosowania przepisów, gdy

nabywca płaci przelewem, takiej transakcji nie trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej

i w takim przypadku wystawia się faktury imienne, tak jak to Państwo robią. W tej

sytuacji zgodnie z przepisami, jeśli nabywca zwraca się z prośbą o skorygowanie danych

nabywcy, musicie Państwo taką fakturę korygującą te dane wystawić. Informacja ta

została potwierdzona na Krajowej Informacji podatkowej. Proszę więc o skorygowanie

danych na fakturach o numerach: FS (...), FS (...) w następujący sposób:

Dane nabywcy na pierwotnej fakturze, które należy skorygować: (...)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją odmowa przez sprzedawcę zmiany korygowania

nabywcy na fakturze jest prawidłowa, czy też istnieje obowiązek wystawienia faktury

korygującej, która zmienia nabywcę z osoby fizycznej na firmę?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można zmienić fakturą korygującą nabywcy z osoby

fizycznej na firmę, zgodnie bowiem z art. 106. ustawy o podatku od towarów i usług:

1. "W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1
pkt 4,



5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w
jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą "

Żaden z powyższych przypadków nie nastąpił, a ewentualna zmiana nabywcy będzie

świadczyła o zaistnieniu zdarzenia, które nie miało miejsca i jest poświadczeniami

nieprawdy oraz posiada charakter pozorny, którego celem jest wyłudzenia podatku VAT,

który może być odliczony przez firmę, a przez osobę fizyczną nie może zostać

odliczony. Ponadto w przypadku dopuszczenia możliwości wystawienia faktury na firmę

istnieje ryzyko, że taka faktura zostanie wykorzystana przez nabywcę dwukrotnie, raz

dla rozliczenia ulgi lub dofinansowania, z którego korzysta osoba fizyczna i drugi raz

przez firmę (tej samej osoby) w wykonywanej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca uważa, że nie jest, co do zasady, dopuszczalne dokonywanie zmiany

nabywcy na innego niż ten, który rzeczywiście uczestniczył w zawartej transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie

oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT",

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i

odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2

pkt 6 ustawy o VAT).

Ilekroć w ustawie jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę

towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1

pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).



Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art.

5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej

lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy

towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić

fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o

których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika

podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz

osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy o VAT faktury wystawia się co najmniej w dwóch

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej

dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami

potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika.

Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT,

dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego

(potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki).

Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego

przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu

prawnego.

W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują

zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera

błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej

faktury przez wystawienie faktury korygującej.

Zasady dotyczące wystawiania faktur oraz faktur korygujących zostały określone w

przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Elementy, jakie powinna zawierać

faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy o VAT.



Stosownie do treści art. 106e ustawy o VAT, faktura powinna zawierać:

1. datę wystawienia;
2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób

jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich

adresy;
4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z

zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on
towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę
otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest
określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową

netto);
10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej
netto;

11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez
kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12. stawkę podatku;
13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi

stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty

dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15. kwotę należności ogółem (...).

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b

ust. 1 pkt 4,
5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku

lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę
korygującą.



W myśl 106j ust. 2 ustawy o VAT, faktura korygująca powinna zawierać:

1. wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";
2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4. przyczynę korekty;

5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku
należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty
podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i
sprzedaży zwolnionej;

6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych
pozycji.

Natomiast zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który

otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych

określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą

korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury (art.

106k ust. 2 ustawy o VAT).

Jak stanowi art. 106k ust. 3 ustawy o VAT, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna

zawierać:

1. wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";
2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich

adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby
podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1,
określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;

5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

O prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny

decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste



transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje

występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do

kwestionowania faktur wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości

mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura

nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie

wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Niemniej jednak, opisane błędy

powinny być skorygowane w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie

dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zarówno sprzedawca, jak i nabywca

towarów i usług mają możliwość poprawienia błędów w wystawionej uprzednio

fakturze, w zależności od rodzaju pomyłki. Skorygowanie błędu polegającego na

nieprawidłowym wskazaniu danych dotyczących nabywcy następuje, co do zasady,

poprzez wystawienie faktury korygującej przez podatnika. Nabywca towaru, który

otrzymał fakturę zawierającą pomyłki (za wyjątkiem pomyłek w zakresie danych

określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT) może wystawić fakturę nazywaną

notą korygującą i skorygować nią, m.in. dane takie jak nazwa podatnika i jego adres

oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na

potrzeby podatku od towarów i usług.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik otrzyma fakturę, w której zostały wykazane

nieprawidłowe dane nabywcy, powinna ona zostać skorygowana poprzez wystawienie

przez sprzedawcę faktury korygującej lub poprzez wystawienie przez nabywcę noty

korygującej.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są

obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 1b ustawy w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się

dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas

rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy

opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych



sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby

podatku albo podatku od wartości dodanej.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy

zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon

fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży: w postaci papierowej lub za zgodą nabywcy, w

postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony,

Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas

rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29

kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) zwanego dalej

rozporządzeniem.

Przez paragon fiskalny albo fakturę rozumie się dokument fiskalny wystawiany przy

użyciu kasy dla nabywcy, potwierdzający dokonanie sprzedaży (§ 2 pkt 16 ww.

rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej

czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które

zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje

wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz

wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie

fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji.

Natomiast w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję

wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania

sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę

płatności, z zastrzeżeniem § 12.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 lipca 2019

r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1520) do art. 106b dodano ust. 5-7, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r.



W myśl art. 106b ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy

zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz

podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli

paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego

nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od

wartości dodanej.

Stosownie do art. 106b ust. 6 ustawy w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił

fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe

zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku

wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn

ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,

dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Ww. przepis art. 106b ust. 5 ustawy wprowadza zatem zasadę, zgodnie z którą w

przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do

paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (lub numerem podatku od

wartości dodanej) wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę

sprzedaż zawiera ten numer.

Powołane przepisy art. 106b ust. 5 ustawy dotyczą szczególnego przypadku, gdy

podatnik otrzymuje paragon fiskalny, a następnie żąda wystawienia do niego faktury. W

takim przypadku wystawienie faktury jest możliwe tylko pod warunkiem, że na

paragonie fiskalnym będzie numer NIP nabywcy.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas

rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów

rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1

stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w

sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas

rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 z późn. zm.).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży za

pośrednictwem platformy.... Sprzedaż w całości jest fakturowana, dla osób fizycznych



jak i dla firm na dane, które podaje sam nabywca. Na podstawie danych nabywcy

podanych przez kupującego automatycznie w systemie księgowym generuje się faktura

sprzedaży. Na każdej aukcji w parametrach Wnioskodawca informuje, że wystawia

fakturę VAT.

W styczniu 2021 r. Wnioskodawca dokonał dwukrotnej sprzedaży towaru na rzecz tej

samej osoby fizycznej i wystawił dwie faktury sprzedaży. W dniu 22 stycznia nabywca

zwrócił się z prośbą o poprawienie faktury, ewentualnie wystawienie korekt,

uzasadniając potrzebę tym, iż wystąpił błąd w danych nabywcy, prawdopodobnie mąż

źle podał dane nabywcy oraz dane dostawy. Dane dostawy zostały przez Wnioskodawcę

zmienione, natomiast zmiany danych nabywcy Wnioskodawca odmówił uzasadniając

odmowę tym, że zmieniły się przepisy i w chwili nabycia towarów i usług przez

podatnika, wskazuje on w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli występuje jako

podatnik VAT, to przedstawia sprzedawcy swój numer identyfikujący go na potrzeby

podatku w taki sposób, aby sprzedaż towarów lub usług była właściwie

udokumentowana - albo fakturą VAT, albo paragonem z tym numerem pozwalającym na

ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej

ten numer.

Nabywca po wymienionej z Wnioskodawcą korespondencji uzyskał informację, że na

dokonane przez niego zakupy została wystawiona faktura nie paragon i ponownie

zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury korygującej dane nabywcy wskazując, że

skoro transakcja nie została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej to Wnioskodawca

powinien wystawić fakturę korygującą.

Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy w związku z

zaistniałą sytuacją ma On obowiązek wystawienia faktury korygującej, która zmienia

nabywcę z osoby fizycznej na firmę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz okoliczności sprawy, z

których wynika, że Wnioskodawca nie dokumentuje sprzedaży na kasie rejestrującej,

należy uznać, że pierwotnie wystawione przez Wnioskodawcę faktury zawierają błędy w

elementach dotyczących danych nabywcy i znajdują się w posiadaniu właściwego

nabywcy. Należy stwierdzić, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane



rzeczywistego nabywcy towarów sprzedanych przez Wnioskodawcę. W związku z tym

skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu, w fakturach

pierwotnych wystawionych przez Wnioskodawcę, danych nabywcy może zostać

skorygowane na dwa sposoby tj. poprzez wystawienie przez nabywcę noty korygującej

zaakceptowanej przez wystawcę faktury tj. Wnioskodawcę stosownie do ww. art. 106k

ust. 1 i 2 ustawy o VAT lub zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT poprzez

wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy

o VAT, w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych

nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane

nabywcy. Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że Wnioskodawca stosownie do art. 106g

ust. 1 ustawy o VAT jest zobowiązany przesłać nabywcy towaru wystawione faktury

korygujące w formie, w jakiej zostały wystawione.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we

wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z

ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu

faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja

indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan

sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez

Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany

któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona

odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu

prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie

faktycznym.

Tut. Organ wskazuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie

wydane odrębne rozstrzygnięcie.



Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się,

jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji

indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1. z zastosowaniem art. 119a;
2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w

decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki

interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2

Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23

października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi

regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów

prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511

Kraków, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z

2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa

Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą

elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji

Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w

terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo

aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i

załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się



(art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania

stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się

kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów

prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę

wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia

przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co

do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany

zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


