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Jan Kowalski (wierzyciel) prowadzi jednoosobową działalność

gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Jeden z kontrahentów

(dłużnik, czynny podatnik podatku VAT) jest w trakcie postępowania

upadłościowego, nie uregulował należności za fakturę:

1. Faktura: data wystawienia 01-09-2021, termin płatności:

10-09-2021 rok.

Należność ta nie została uregulowana ani zbyta w jakiejkolwiek formie.

Czy Jan Kowalski może skorzystać z ulgi na złe długi?

Analiza Twojej odpowiedzi ze wskazaniem podstawy prawnej.

Odpowiedź: Tak, Jan Kowalski (wierzyciel) jako czynny podatnik VAT

może skorzystać z ulgi na złe długi w rozliczeniu za grudzień 2021

r.(Dlaczego za grudzień? Ponieważ w dniu 9-12-2021 r. upłynął 90. dzień

od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze).

Nie ma znaczenia przy tym, że kontrahent, który nie zapłaci za fakturę

(dłużnik) jest w trakcie postępowania upadłościowego.

Analiza:

Zgodnie z art. 89a ustawu o VAT, 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.
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Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w

przypadku, gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek

formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w

umowie lub na fakturze.

Jak stanowi art. 89a ust. 2 ustawy o VA, podatnik może skorzystać z ulgi

na złe długi, jeżeli:

● na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w

której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem

zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

● od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie

upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Natomiast, zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT wierzyciel ma prawo do

dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w

rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu

płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty takiej, może

dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia przez niego rozliczenia za

ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w

jakiejkolwiek formie.
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