
                    Rozliczenia faktur korygujących od 01.01.2021r.

Zgodnie z art. 29 a ust.13 ustawy Podatek od Towarów i Usług 

           w brzmieniu:

Art. 13

W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  10  pkt  1-3,  obniżenia  podstawy
opodatkowania,  w  stosunku  do  podstawy  określonej  w  wystawionej  fakturze
z  wykazanym  podatkiem,  dokonuje  się  za  okres  rozliczeniowy,  w  którym
podatnik  wystawił  fakturę  korygującą,  pod warunkiem że  z  posiadanej  przez
tego  podatnika  dokumentacji  wynika,  że  uzgodnił  on  z  nabywcą  towaru  lub
usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów
lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały
spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy
w okresie  rozliczeniowym,  w którym została  wystawiona  faktura  korygująca,
podatnik  nie  posiada  dokumentacji,  o  której  mowa  w  zdaniu  pierwszym,
obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym
dokumentację tę uzyskał.

Ustala się, że w przypadku wystawienia faktury korygującej  z tytułu :

- zwrotu towarów  - dokumentację o której mowa w art. 29 a ust.13 ustawy
stanowi  dokument WZKOR podpisany przez dokonującego zwrotu. Na jego
podstawie dostawca wystawia fakturę korygującą, której rozliczenia dokonuje
się za okres rozliczeniowy w którym dokonano zwrotu.

-  zwrotu  opakowań -  dokumentację  o  której  mowa  art.  29  a  ust.13  ustawy
stanowi   dokument  PKA  podpisany  przez  dokonującego  zwrotu.  Na  jego
podstawie dostawca wystawia fakturę korygującą, której rozliczenia dokonuje
się za okres rozliczeniowy w którym dokonano zwrotu.

Jeżeli kupujący dokonuje zwrotu opakowań  lub towaru transportem zwrotnym
dostawcy  -  dokumentację  o  której  mowa w art.  29  a  ust.13  ustawy stanowi
dokument  wewnętrzny  KWIT  zwrotu  ,  zawierający  dane  zwracającego  oraz
ilość opakowań lub towaru . Dokument sporządza kierowca  a kupujący zlecając
taki zwrot wyraża zgodą na taką formę rozliczenia i udokumentowania zwrotu.

- pomyłki w cenie towaru lub ilości na fakturze - dokumentację o której mowa
art. 29 a ust.13 ustawy stanowi  dokument WZKOR  z adnotacją czego dotyczy
pomyłka  .  Na  jego  podstawie  dostawca  wystawia  fakturę  korygującą,  której



rozliczenia dokonuje się za okres rozliczeniowy w którym wystawiono fakturę
korygującą.

W  przypadku  rozliczenia  faktur  korygujących  w  formie  gotówkowej
dokumentację  o  której  mowa  w  art.  29  a  ust.13  ustawy  stanowi  podpis  na
fakturze oraz zapisy w rejestrze kasowym  dokumentujące wypłatę .

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12 276 29 37.


