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7.4. Korekta przychodów

Konieczność dokonania korekty przychodu może nastąpić z wielu przyczyn,

jednak ich określenie będzie stanowiło kluczową kwestię pozwalającą na ustalenie

okresu rozliczeniowego w którym podatnik powinien zwiększyć lub zmniejszyć

podstawę opodatkowania.  O tym, szczegółowo w dalszej części tego modułu.

W tym momencie skupmy się na tym, jakie zdarzenia/czynniki powodują

konieczność sporządzenia oraz ewidencjonowania korekty dokonanej sprzedaży.

Są to m.in.:

● udzielenie rabatu potransakcyjnego,

● zwrot towaru,

● podwyższenie/ obniżenie ceny towaru lub usługi,

● pomyłki w fakturze pierwotnej tj.:

-błędna cena towaru lub usługi,

-błędna ilość towaru lub usługi,

-niewłaściwa stawka lub kwota podatku VAT,

-inny błąd rachunkowy,

Jak widzisz na podanych przykładach korekta przychodu może wynikać niejako z

dwóch grup czynników, a mianowicie ze względu na przyczyny, które wystąpiły już
w momencie dokonywania sprzedaży (w momencie wystawiania faktury

pierwotnej np. określenie błędnej ceny towaru/ usługi) jak również przyczyny, które

są wynikiem działań posprzedażowych (faktura pierwotna prawidłowo

dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w dniu wystawienia

faktury pierwotnej), jako przykład możemy wskazać tutaj udzielenie rabatu

potransakcyjnego czy zwrot towaru.
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Moment dokonania korekty przychodu

Moment w którym podatnik powinien dokonać korekty przychodu wskazany został w

art. 14 ust. 1m -1p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych:

,, 1m. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub

inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie

przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona

faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający

przyczyny korekty.

1n. Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie

osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia,

podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą

nie zostały zmniejszone przychody.

1o. Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do:

1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym,

które uległo przedawnieniu;

2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.

1p. Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,

zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do

działów specjalnych produkcji rolnej.’’
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Teraz zapewne widzisz dlaczego wyraźnie zwracałam Twoją uwagę na to jak ważne

jest określenie przyczyny korekty sprzedaży - to ona tak naprawdę definiuje czy

podatnik powinien skorygować przychód wstecznie, a więc zgodnie z momentem

uzyskania przychodu, czy w rozliczeniu bieżącym - zgodnie z momentem

wystawienia faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego dokonanie

korekty.

Analizując wskazany artykuł 14 ust. 1m ustawy o pdof należy stwierdzić, że w

przypadku korekty przychodu spowodowanej błędem rachunkowym lub inną

oczywistą omyłką korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie

przychodów w dacie uzyskania przychodu.

Przykład:

Firma w dniu 16 września br. wystawiła fakturę z tytułu sprzedaży towaru. 17

września br. towar wydano klientowi i przyjęto za niego zapłatę. W dniu 12

października br. wystawiono do faktury pierwotnej fakturę korygującą, ponieważ w

fakturze pierwotnej błędnie określono cenę towaru - zamiast 650 zł faktura

wskazywała kwotę 450 zł. W jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty

przychodu ?

Twoja odpowiedź:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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Odpowiedź:

W związku z korektą wynikającą z błędnego wskazania ceny towaru na fakturze

pierwotnej firma dokona zwiększenia przychodu w dacie uzyskania przychodu

wynikającego z pierwotnej faktury, czyli 16 września br.

W przypadku zaś, gdy korekta przychodu nie jest spowodowana błędem

rachunkowym bądź inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez

zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w

którym została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający

przyczyny korekty.

Przykład:

Firma w dniu 16 września br. wystawiła fakturę z tytułu sprzedaży towaru. 17

września br. towar wydano klientowi i przyjęto za niego zapłatę. W dniu 12

października br. wystawiono do faktury pierwotnej fakturę korygującą, ponieważ

naliczono klientowi rabat potransakcyjny w wysokości 15 %. W jakim okresie

rozliczeniowym należy dokonać korekty przychodu ?

Twoja odpowiedź:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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Odpowiedź:

W związku z korektą wynikającą z naliczenia rabatu potransakcyjnego firma dokona

korekty przychodu w dacie wystawienia faktury korygującej a więc za październik br.

Błąd rachunkowy i oczywista omyłka - jak rozumieć te terminy ?

Ustawodawca moment zwiększenia lub zmniejszenia przychodów uzależnia od

przyczyny, która powoduje konieczność dokonania korekty. Nie definiuje jednak co

należy rozumieć poprzez błąd rachunkowy oraz oczywistą omyłkę, stąd podatnicy

powinni odnieść się do orzecznictwa sądowego, interpretacji podatkowych wydanych

w tym zakresie oraz definicji słownikowej wskazanych pojęć.

Według Słownika Języka Polskiego PWN (wersja internetowa www.sjp.pwn.pl) przez

„omyłkę” należy rozumieć „spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością,

niewłaściwe postępowanie, posunięcie”. W konsekwencji za „inną oczywistą omyłkę”

należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie błędem rachunkowym.

Takim błędem będzie np. ujęcie w kosztach podatkowych faktury wystawionej na

podmiot inny niż faktyczny nabywca towaru. „Omyłka” wiązać się może również z

błędem polegającym albo na nieprawidłowym wystawieniu albo nieprawidłowym

ujęciu dowodu księgowego. Okoliczność taka musi mieć zatem charakter

„pierwotny”. Co więcej, „omyłka” musi być „oczywista”. Oznacza to, że w przypadku

jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru przyczyn korekty, korekta winna być

dokonywana w okresie wystawienia faktury korygującej (bądź innego dokumentu

potwierdzającego stosowną korektę).

Zgodnie zaś z interpretacją 0113-KDIPT2-1.4011.586.2018.2.RK wydaną przez

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r.:

,,(...) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć „błędu

rachunkowego” i „oczywistej omyłki”. Pojęcia te zatem należy rozumieć zgodnie z ich

znaczeniem potocznym. Zatem za „błąd rachunkowy” należy uznać sytuację, gdy

przychód został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania

obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy

faktury, czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie wartości
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należności), jak i po stronie odbiorcy takiego dokumentu (np. wprowadzenie do ksiąg

rachunkowych nieprawidłowej cyfry).’’

Zgodnie z interpretacją IPPB6/4510-58/16-2/AZ wydaną przez Dyrektora Izby

Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 r.:

,,(...) za "inną oczywistą omyłkę" należy uznać oczywisty błąd, który nie jest

jednocześnie błędem rachunkowym, np. zastosowanie błędnych cen (np. cen innych

towarów oferowanych przez podatnika, nie zaś cen towarów faktycznie

dostarczonych). Okoliczność taka musi mieć charakter pierwotny, tj. istnieć już w

momencie wystawiania pierwotnego dokumentu (faktury), przy czym "omyłka" taka

musi być "oczywista" (...)".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 18

października 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 1096/13), wskazał, że:

,,(...) przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęć "błąd rachunkowy" i

"oczywista omyłka". Przyjmuje się, że błędem rachunkowym jest omyłka w działaniu

matematycznym, którą wprowadzono do np. decyzji. Natomiast oczywistymi

omyłkami są w szczególności różnego rodzaju drobne błędy pisarskie, przeoczenia,

zły dobór słów".

Jak dokonać korekty przychodu w PKPiR ?

Korekta przychodu w PKPiR powinna być dokonana zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 2

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia

podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

,,Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez:

2) wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających

korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być

dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.’’
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Wyłączenia ze stosowania art. 14 ust. 1m i 1n ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych

Zwróć uwagę, że zgodnie z konstrukcją art. 14 ust. 1o. ustawy o pdof :

,,Przepisów ust. 1m i 1n nie stosuje się do:

1) korekty dotyczącej przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym,

które uległo przedawnieniu;

2) korekty cen transferowych, o której mowa w art. 23q.’’

Korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania

przychodów i jest ujmowana w roku, którego ona dotyczy – o ile spełnione są

warunki wskazane w  art. 23q ustawy o pdof:

Art. 23q. Podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę

wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania

przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku

podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;

2) nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie

roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane

przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich

zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania

korekty cen transferowych;

3) w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu

powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot

korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik;

4) istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, w

którym podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania,

siedzibę lub zarząd.
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Wyżej cytowanego art. 14 ust. 1m i 1n ustawy o PIT a także: art. 12 ust. 3j i 3k

ustawy o PIT: nie stosuje się do cen transferowych, o których mowa w art. 23q

ustawy o PIT oraz art. 11e ustawy o PIT. W konsekwencji korekty przychodów z

tytułu korekty cen transferowych powinny być ujmowane w okresach

rozliczeniowych, których dotyczą (wstecznie), a nie w okresach, w których została

wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający dokonanie korekty.

Korekta przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym

podatnik nie osiągnął przychodu lub przychody są niższe niż

kwota zmniejszenia

Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik uprawniony jest do dokonania korekty

przychodu ale w okresie rozliczeniowym w którym powinien tego dokonać

(wskazanym w art. 14 ust. 1m) jego przychód jest zbyt niski lub nie występuje wcale.

Wówczas zastosowanie znajduje art. 14 ust. 1n ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych zgodnie z którym:

,, Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął

przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik
jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie
zostały zmniejszone przychody.’’

Przykład:

Firma sprzedała panu Nowakowi prowadzącemu działalność gospodarczą we

wrześniu 2022 r. towary handlowe na kwotę 7.500 zł. Pan Nowak w październiku

złożył reklamację oraz zwrócił część towaru na kwotę 6.500 zł. Reklamacja została

przez firmę uznana a do faktury sprzedaży w październiku została wystawiona dla

pana Nowaka korekta. Firma w październiku nie osiągnęła przychodu ze sprzedaży.

Jak rozliczyć taką korektę ?

Twoja odpowiedź:

…………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź:

W powyżej wskazanej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty przychodu w

dacie wystawienia faktury korygującej. Ze względu jednak na brak możliwości

zmniejszenia przychodów podatnik zgodnie z art. 14 ust. 1n zobowiązany jest do

zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę o którą nie zostały

pomniejszone przychody a więc o 6.500 zł.

Korekta przychodu - szczególne przypadki

Nie zawsze korekta przychodu dokonywana jest zgodnie z art. 14 ust. 1m ustawy z

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczególny termin

korygowania przychodu zachodzi wówczas, gdy mamy do czynienia z korektą

określoną w art. 14 ust. 1m ale następującą po:

● likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,

● likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej,

● zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania

określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia

24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r.

o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

● zmianie zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych

produkcji rolnej.

W tego typu sytuacjach zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w

ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności

gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, zmianą formy opodatkowania

lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do działów specjalnych produkcji

rolnej - zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1p ustawy o pdof:
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,, Jeżeli korekta, o której mowa w ust. 1m, następuje po likwidacji pozarolniczej

działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo

zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w

ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r.

o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu

okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub zmianie zasad ustalania dochodu

w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, zmniejszenia lub zwiększenia

przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją

pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,

zmianą formy opodatkowania lub zmianą zasad ustalania dochodu w odniesieniu do

działów specjalnych produkcji rolnej.’’

Korekta przychodu zaewidencjonowanego w kasie

rejestrującej

Korekta przychodów zaewidencjonowanych w kasie fiskalnej wynikać może z :

● dokonania zwrotu towarów i uznania reklamacji towarów i usług, które

skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży,

● wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji sprzedaży.

Przychody podatnika zarejestrowane tylko w kasie rejestrującej koryguje się zgodnie

z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia

2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie

kas rejestrujących wskazuje, że:

,, Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem

całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej

ewidencji zawierającej:

1) datę sprzedaży;

2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i

ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
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3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących

przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu

całości należności z tytułu sprzedaży;

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego – w

przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez

sprzedawcę i nabywcę.’’

Z kolei w ust. 4 wskazanego paragrafu mamy jasno wskazane, że:

,, W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje

niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

1) błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość

podatku należnego);

2) krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie

oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której

nastąpiła oczywista pomyłka.’’

Ponadto podatnik zobowiązany jest ponownie zaewidencjonować sprzedaż przy

zastosowaniu kasy, z tym że już w prawidłowej wysokości (§ 3 ust. 6 ww.

rozporządzenia).

Notatki

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Przykład:

Przedsiębiorca prowadzi JDG, podatnik VAT prowadzi mały hotel, w którym

wynajmuje pokoje. Sprzedaż usług wynajmu pokoi dla osób fizycznych

przedsiębiorca ewidencjonuje na kasie fiskalnej.

Od swoich klientów pobierane zaliczki, które w momencie wpływu podlegają

ewidencji na kasie.

Jakimi dokumentami przedsiębiorca powinien udowodnić zwrot zaliczki w razie

odstąpienia od umowy?

Analiza odpowiedzi:

Zwrot zaliczki za usługę, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

należy ująć w odrębnej ewidencji.

Dokumentem potwierdzającym zwrot zaliczki może być dowód bankowy

potwierdzający dokonanie przelewu. Nie jest wymagane posiadanie oryginału

paragonu fiskalnego.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie kas rejestrujących, nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych

reklamacji towarów i usług. Mimo, że nie jest tu wprost wskazane, nie ewidencjonuje

się też zwrotów zaliczek otrzymanych na poczet usług wynajmu pokoi.

Zwroty zaliczek opisanych w pytaniu ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej,

co do zasady:

- datę otrzymania zaliczki,

- nazwę usługi pozwalającą na jednoznaczną jej identyfikację i ewentualnie opis

usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

- termin dokonania zwrotu zaliczki,

- wartość brutto zwróconej zaliczki oraz wysokość podatku należnego - w przypadku

zwrotu całości należności z tytułu zaliczki,

- dokument potwierdzający otrzymanie zaliczki,

- dokument potwierdzający dokonanie zwrotu zaliczki.
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