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AGENDA SZKOLENIA:

1. Prawo do korekty u podatnika (wierzyciela) i warunki jakie musi spełnić by z tego prawa 
skorzystać.

2. Obowiązek korekty u dłużnika.
3. Ulga na złe długi a sprzedaż na rzecz konsumentów. 
4. Termin korekty VAT u wierzyciela.
5. Uregulowanie lub zbycie należności - jakie skutki. 



1. Prawo do korekty u podatnika 
(wierzyciela)

Zgodnie z art. 89a ust.1 ustawy 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.



1. Prawo do korekty u podatnika (wierzyciela)
Zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, korekta podatku należnego w ramach ulgi na 

złe długi może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności 

uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela 

deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w 

jakiejkolwiek formie.



Kiedy nieściągalność wierzytelności uważa się 
za uprawdopodobnioną?

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, 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.

(Jak liczyć - przykład 1)



Przykład 1
Podatnik (czynny podatnik podatku VAT, na cele tego zadania przyjmijmy że rozlicza VAT miesięcznie) 

we wrześniu 2021 dokonał sprzedaży towarów dla swojego kontrahenta - innego przedsiębiorcy czynnego 

podatnika podatku VAT, wystawił fakturę w której określił termin płatności na 06.09-2021 r.. 

W dniu 05-12-2021 upłynie 90. dnia od upływu terminu płatności. Podatnik może zatem skorzystać  ulgi 

na złe długi w JPK_V7M za grudzień 2021, o ile do tego dnia wierzytelność nie zostanie uregulowana lub 

zbyta w jakiejkolwiek innej formie. 



WARUNKI JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE 
DO SKORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI
● 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.



Przykład 2

Podatnik (czynny podatnik podatku VAT, na cele tego zadania przyjmijmy że rozlicza VAT 
miesięcznie) we wrześniu 2021 dokonał sprzedaży towarów dla swojego kontrahenta - innego 
przedsiębiorcy czynnego podatnika podatku VAT, wystawił fakturę w której określił termin 
płatności na 06.09-2021 r.. Kontrahent zlikwidował działalność gospodarczą w listopadzie 2021 
roku i nie dokonał zapłaty. Czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi?



Jak dokonać korekty?

Korekta wierzyciela dokonywana jest w JPK_V7M (podatnik rozliczający VAT miesięcznie) 

lub JPK/V7K (podatnik rozliczający VAT kwartalnie) w części ewidencyjnej i deklaracyjnej. 

Korekty dokonuje się poprzez pomniejszenie wartości netto oraz podatku należnego od 

sprzedaży opodatkowanej daną stawką podatkową.



Przykład 3

Podatnik X (rozlicza VAT miesięcznie) dokonał sprzedaży towarów dla jednego ze swoich kontrahentów, 
do tej transakcji została wystawiona faktura na kwotę 40 000,00 zł netto, VAT: 9 200,00 zł. Na dzień 
dokonania transakcji oba podmioty były czynnymi podatnikami VAT. Kontrahent w listopadzie 2021 
roku, zlikwidował działalność gospodarczą i został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT, nie 
opłacił tej faktury. Zakładamy, że w grudniu 2021 roku minie 90. dzień od dnia, w którym upłynął 
termin płatności należności za fakturę dotyczącą omawianej transakcji. 

Pytanie: Czy podatnik X  w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi na złe długi?



2. Obowiązek korekty u dłużnika.



Wierzyciel ma prawo do skorzystania z ulgi 
na złe długi, natomiast dłużnik ma taki 
obowiązek - zatem u dłużnika nie jest to 
kwestia wyboru. 



Art. 89b ustawy o VAT, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury 

dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 

90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, 

dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej 

faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu 

terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

UWAGA! Jeżeli dłużnik nie odliczył  VAT z faktury - nie koryguje VAT.



Pytanie 1

Czy jeżeli dłużnik ureguluje należność za fakturę, najpóźniej w ostatnim dniu okresu 

rozliczeniowego w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności 

- również pojawi się u niego obowiązek dokonania korekty?



Pytanie 2

Kontrahent uregulował częściowo należność za fakturę w ostatnim dniu okresu 

rozliczeniowego w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności 

-czy również ma obowiązek dokonać korekty wynikającej  z art. 89b ustawy o VAT?



Kiedy dłużnik dokonuje korekty?



Odliczony VAT, dłużnik koryguje w deklaracji składanej za okres, kiedy upłynął 90. dzień 
od upływu terminu płatności- zatem czyni to na bieżąco, nie koryguje deklaracji w których 
VAT był odliczony. WAŻNE! Dłużnik dokonuje korekty obowiązkowo nawet jeżeli:

- nie otrzymał od wierzyciela żadnych zawiadomień, 
- wierzyciel nie skorzystał z ulgi na złe długi,
- należność została zapłacona przed terminem złożenia deklaracji za okres, ale po 

zakończeniu miesiąca w którym minęło 90 dni. 



Kiedy dłużnik nie dokonuje korekty?

Dłużnik nie dokonuje korekty, w sytuacji, gdy uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu 

okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej 

należności.



Korekta u dłużnika a częściowo uregulowana należność.

 W przypadku, gdy dłużnik częściowego ureguluje należności w terminie 90 dni od dnia upływu 

terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku 

naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. 



 Uregulowanie należności po dokonaniu korekty

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, podatnik ma prawo do 

zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność 

uregulowano, o kwotę podatku. W przypadku częściowego uregulowania należności 

podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.



3. Ulga na złe długi a sprzedaż na rzecz 
konsumentów. 



Zgodnie z art. 89a ust. 2a. W przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na 

rzecz podmiotu innego niż podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowany jako 

podatnik VAT czynny, korekta, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana, jeżeli:

1) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę 

postępowania egzekucyjnego lub

2) wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.



Przykład

25.11. 2021 r. podatnik X dokonał dostawy towarów do osoby fizycznej nieprowadzącej 

działalności gospodarczej i udokumentował tą transakcję fakturą. Termin płatności wynikający z 

faktury został  określony na 30.11.2021 roku. Zakładamy, że kwota z faktury nie zostanie 

uregulowana pomimo, że wierzytelność zostanie potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i 

skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.

Pytanie: 1. Kiedy minie 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze.

2. Czy podatnik będzie miał prawo do zastosowania ulgi na złe długi?



4. Uregulowanie lub zbycie należności - jakie 
skutki. 



Zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy o VAT w przypadku gdy po skorzystaniu przez 

wierzyciela z ulgi na złe długi należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek 

formie, wierzyciel będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i 

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.



Z kolei na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy o VAT w przypadku uregulowania należności po 

dokonaniu korekty przez dłużnika, ma on prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego 

w rozliczeniu za okres, w którym należność tę uregulowano.



Przykład

Czynny podatnik VAT (JPK_V7M) w październiku 2021 r. skorzystał z prawa do ulgi na złe 
długi i zmniejszył podstawę opodatkowania oraz VAT należny. Jego kontrahent (dłużnik) 
dokonał skorygowania odliczonego podatku (do czego był zobowiązany). W grudniu 2021 
r. ten kontrahent zapłacił całość należności, w stosunku do której podatnik (wierzyciel) 
skorzystał z ulgi na złe długi.

Pytanie: Jakich czynności powinien dokonać dłużnik a jakich wierzyciel?


